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Usługa rozwojowa 

Rekrutacja i zarządzanie ludźmi  

dla 

Strefa 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

1. Cel edukacyjny  

Zapoznanie się ze współczesnymi narzędziami rekrutacji i selekcji pracowników oraz 

zdobycie umiejętności dobrego przygotowania systemu ocen okresowych w spółce Strefa 

1. Na początku działalność Spółki koncentrowała się tylko na usługach związanych ze 

wstępnymi etapami procesu deweloperskiego, tj. pozyskiwaniem gruntów pod 

budownictwo mieszkaniowe i komercyjne, przygotowaniem niezbędnej dokumentacji,                 

a także szeroko rozumianym konsultingiem i pośrednictwem w obrocie 

nieruchomościami. Od 2015 roku firma realizuje własne, kompleksowe projekty 

inwestycyjne w branży budownictwa mieszkaniowego, biurowego i handlowo-

usługowego. Firma świadczy usługi sprzedaży i najmu powierzchni biurowych, 

magazynowych i produkcyjnych.  W większości realizuje duże inwestycje, pełniąc rolę 

pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz w wynajmie tychże nieruchomości.                            

W trakcie realizacji inwestycji całość realizacji budowy i wykończenia jest zlecana 

generalnemu wykonawcy. Na etapie opracowywania Planu Rozwojowego uwidoczniła się 

potrzeba nabycie umiejętności zarządzania pracownikami oraz budowaniu relacji                           

w biznesie przez Zarząd Spółki i kadrę kierowniczą. 

2. Efekty kształcenia: 

Wiedza 

 Znajomość współczesnych narzędzi rekrutacji i selekcji pracowników 

 Wiedza podstawowa z zakresu dotyczącej istoty zarządzania i HR 

 Wiedza w zakresie budowania wartości pracodawcy, zarządzania talentami                            

i możliwościami wykorzystania potencjału swoich pracowników 

 Wiedza o kreowaniu marki poprzez komunikację  

Umiejętności 

 Umiejętność zarządzania personelem, pracownikami 

 Umiejętności menadżerskie i zarządcze 

 Umiejętność obiektywnej oceny pracowniczej 

 Umiejętność rozmowy w sytuacjach trudnych np.; zwolnienie pracownika 



 

Kompetencje społeczne 

• Świadomość własnego wpływu na efektywność pracy pracowników 

• Otwartość na wzajemną współpracę w budowaniu pozycji przedsiębiorstwa na 

rynku 

• Świadomość znaczenia budowania marki  

• Rozumienie znaczenia roli oporu w procesie zmian. 

• Świadomość rozwoju własnych kompetencji i ich wpływu na efektywność 

zarządzania przedsiębiorstwem 

• Otwartość na innych w procesie komunikacji interpersonalnej. 

• Rozumienie sytuacji konfliktowej w firmie. 

• Świadomość swojej roli jako osoby zarządzającej w różnych podejmowanych 

działaniach i decyzjach. 

3. Rodzaj usługi:  

usługa szkoleniowa grupowa 

4. Dostępność:  

szkolenie zamknięte dedykowane 

5. Szczegółowe informacje o usłudze: 

a) Czas trwania usługi: minimalnie 16 godzin lekcyjnych 

b) Usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji rozumianej jako zbiór wiedzy lub umiejętności 

lub kompetencji społecznych potwierdzonych dokumentami. 

c) Ewaluacja i badanie nabycia kwalifikacji i wiedzy.  

Proces ewaluacji i badania nabycia wiedzy obejmuje określenie stanu wejściowego za 

pomocą testu i rozmowy badawczej grupowej. Następnie na zakończenie realizacji usługi 

szkoleniowej odbędzie się test kończący. Opracowane wyniki obu zdarzeń zostaną 

podsumowane w raporcie. W okresie do 6-ciu miesięcy po zakończeniu realizacji usługi 

należy przeprowadzić ponowne badanie wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.  

6. Ramowy program usługi:  

a) Grupa docelowa 

Usługa skierowana jest do Zarządu Spółki Strefa 1 Sp. z o.o. oraz kadry kierowniczej tej 

spółki. 

b) Materiały dydaktyczne: 

Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały informacyjne, w których przedstawione są 

zagadnienie omawiana na szkoleniu, ćwiczenia edukacyjne oraz literaturę dotyczącą 

przedmiotu szkolenia. 

c) Metody nauczania 



Zajęcia prowadzone w formule warsztatowej, z wykorzystaniem case’ów biznesowych, 

zadań grupowych i indywidualnych, dyskusji moderowanych oraz ćwiczeń z użyciem 

kamery. Cykl jest zorientowany na wypracowanie praktycznych umiejętności 

uczestników. 

d) Miejsce realizacji: siedziba Spółki Strefa 1 Sp. z o.o., Lublin lub wynajęta odpowiednia sala 

szkoleniowa. 

e) Warunki logistyczne: 

Wielkość sali powinna będzie adekwatna do wielkości grupy. Zapewnione będą 

dodatkowe pomieszczenia w celu zajęć w podgrupach. Sala plenarna zapewnia: możliwość 

dowolnego ustawienia stolików; osobne miejsce siedzące dla każdego uczestnika; dobre 

oświetlenia;  ogrzewanie i wentylację; odpowiednią akustykę lub dodatkowe 

nagłośnienie. Sala wyposażona w sprzęt potrzebny do prezentacji tj. rzutnik, telewizor, 

video, tablicę, tablicę – notatnik. Zapewnione muszą być toalety oraz miejsce na napoje                   

i jedzenie. Miejsce realizacji usługi powinno być dostosowane dla osób                                                            

z niepełnosprawnościami.  

f) Sylwetka trenera: 

 Wykształcenie wyższe (preferowane socjologia, psychologia, marketing i 

zarządzanie, MBA) 

 ponad 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z działem HR  

 co najmniej 500 godzin przeprowadzonych szkoleń z zakresu zarządzania i 

rekrutacji personelu. 

 Pożądane certyfikaty związane z doskonaleniem umiejętności trenerskich i 

kompetencji miękkich.  

 

 



 

g) Harmonogram realizacji usługi wraz z treścią merytoryczną i głównymi zagadnieniami. 

 

 
Lp. 

 
CEL SZKOLENIOWY 

 

TEMATYKA 
SPOSÓB REALIZACJI CELU /opis metody, ćwiczenia itp./ 

 
METODA 

ZASOBY, 
POMOCE 

DYDAKTYCZ- 

NE 

 
CZAS 

  

Moduł organizacyjno-integracyjny –   2 godz. zegarowe /120 min./ 

 
1. 

 
Przywitanie grupy i prezentacja 

trenera 

1. Przywitanie grupy z przedstawieniem tematu szkolenia 
2. Przedstawienie trenera – zgodnie ze strukturą prezentacji uczestników 

/zał. 1.1/ 

 
prezentacja 

 
Slajd tytułowy 

 
5 min. 

 
2. 

 
Poznanie celów i programu 
szkolenia 
Określenie formy w jakiej 
prowadzone będzie szkolenie 
 

1. Prezentacja celu głównego i celów szczegółowych szkolenia 
2. Przedstawienie programu szkolenia /zarys wszystkich sześciu 

modułów/  
3. Omówienie formy prowadzenia zajęć, ze zwróceniem uwagi na dzielenie 

się swoim doświadczeniem  
4. Wprowadzenie zasady „czterech ścian” 
/zał. 1.2/ 

 
mini wykład 
dyskusja 

 
Pokaz slajdów 
/cel główny, cele 
szczegółowe, 
Program szkolenia/ 
Agenda szkolenia – 

wydruk papierowy 

 
10 min. 

 
3. 

 
Poznanie uczestników szkolenia 
 

 
1. Prezentacja uczestników szkolenia / zał. 1.3/  

 
prezentacja 

 
pokaz slajdów 

 
20 min. 

5.  
4. 

 
Przedstawienie spraw 

organizacyjnych 

 
1. Omówienie spraw organizacyjnych /przerwy, serwis kawowy, obiad, 

dokumentacja /lista obecności + inne dokumenty/ 
2. Pytanie do grupy: „Jakie mają pytania do spraw organizacyjnych ?” 

 
Prezentacja 
trenera 
Dyskusja 

 
Agenda szkolenia 

 
30 min. 

 

 



 
5. 

 
Poznanie oczekiwań uczestników 
Integracja grupy 

 
1. Poznanie oczekiwań uczestników 
2. Podział uczestników na podgrupy 
3. Przeprowadzenie ćwiczenia „Tęcza oczekiwań” /zał. 1.4/ 
4. Praca w grupach i prezentacja oczekiwań uczestników 
5. Podsumowanie przez trenera 

 
 
 

 
Ćwiczenie 
„Tęcza 
oczekiwań” 
 
Praca w 
grupach 
 
Dyskusja 

 
Pokaz slajdów 
Flipchart z lekko 
przyklejonymi plasteliną 
trenerską kolorowymi 
fragmentami tęczy, 
Plastelina trenerska, 
Markery, 
Kleje 

 
20 min. 

 
6. 

 
Zawarcie kontraktu 

 
Wypracowanie z grupą zasad kontraktu – ćwiczenie „Zasady dobrej współpracy w 
grupie /zał. 1.5/ 
 
 

 
Ćwiczenie 
„Zasady dobrej 
współpracy w 
grupie” 
 
Praca w 

grupach 

 
Pokaz slajdów 
Kolorowe kartki A4 
Markery 
Kleje w sztyfcie 
Flipchart 
Różnokolorowe cukierki 

 
15 min. 

 
7. 

 
Poznanie imion 
Integracja grupy 

 
Integracja grupy – przeprowadzenia ćwiczenia związanego z poznaniem imion 

członków grupy /zał 1.6/ 

 
Ćwiczenie 

„Nasze imiona” 

 
5 woreczków  
lub 5 małych piłeczek 

 
20 min. 

  
Strategia HR 2.0 – 2 godz. zegarowe /120 min./ 

 

 

8. 

Nabycie wiedzy podstawowej 

dotyczącej istoty zarządzania i HR 
1. Od zarządzania zasobami ludzkimi do zarządzania kapitałem ludzkim 

2. Czy strategia HR to tylko rekrutacja, rozwój i motywowanie 

 

 
Dyskusja 
Odgrywanie ról 
Miniwykład 
 

 
Pokaz slajdów 
Flipchart 
Markery 
Arkusz z opisem studium 

przypadku 

 
 
45 min. 

 
9. 

 3. Rozumienie wskaźników efektywności i zdolność organizacji i jej 

liderów do egzekwowania KPI 

4. Nowoczesne systemy premiowania i motywacji finansowej oraz 

Emotional Reward 

 
Ćwiczenie 

„Prezentacja dla 

klientów” 

 

Mini wykład 

 
Paski z pociętymi rolami 

/zał. 1.8.1/ 

 

 
45 min. 



  
Zarządzanie kapitałem ludzkim w długiej perspektywie 4 godz. zegarowe /240 min./ 

 

 

10. 

Nabycie wiedzy w zakresie 

budowania wartości pracodawcy, 

zarządzania talentami i 

możliwościami wykorzystania 

potencjału swoich pracowników  

1. Budowanie wartości pracodawcy w świadomości wewnętrznej 

2. Rekrutacja i zarządzanie talentami pod kątem przyszłej organizacji, 

możliwość wykorzystania potencjału pracowniczego 

3. Jak się pożegnać z pracownikiem a jak przyjąć pracownika? 

 

 
Dyskusja 
Odgrywanie ról 
Miniwykład 
 

 
Pokaz slajdów 
Flipchart 
Markery 
Arkusz z opisem studium 

przypadku 

 
 
120 min. 

 
11. 

Nabycie wiedzy i umiejętności 

menadżerskich i zarządczych 

1. Konflikt między generacjami i zarządzanie zespołami 

wielopokoleniowymi 

2. Pokolenie Y na rynku pracy i na zakupach: nowe motywacje, potrzeby 

oraz postawy 

 
Ćwiczenie  

 

Mini wykład 

 
Paski z pociętymi rolami  

 

 
120 min. 

  
Czu HR wpływa na budowanie silnej marki pracodawcy  8 godz. zegarowe /480 min./ 

 

 

12. 

Nabycie wiedzy i umiejętności o 

kreowaniu marki poprzez 

komunikację 

1. Strategia komunikacji marki a strategia komunikacji marki pracodawcy 

2. Pozyskiwanie opinii o firmie oraz rekrutacja ambasadorów wewnątrz i z 
zewnątrz organizacji 

 
Dyskusja 
Odgrywanie ról 
Miniwykład 
 

 
Pokaz slajdów 
Flipchart 
Markery 
Arkusz z opisem studium 

przypadku 

 
 
120 min. 

 
13. 

Nabycie wiedzy i umiejętności o 

procesach rekrutacyjnych i 

powiązaniach z marketingiem 

1. Marketing rekrutacyjny i proces rekrutacji 

2. Projektowanie procesu rekrutacyjnego 

3. Sposoby pozyskiwania pracowników przez nowe media oraz 

weryfikacja kompetencji poprzez zadania sprawdzające kompetencje 

4. Wielokanałowy marketing rekrutacyjny – kampanie wizerunkowe oraz 

sposoby na szybkie i efektywne pozyskiwanie kandydatów 

 
Ćwiczenie 

„Prezentacja dla 

klientów” 

 

Mini wykład 

 
Paski z pociętymi rolami 

/zał. 1.8.1/ 

 

 
360 min. 
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