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Szkolenie:  
System okresowych ocen pracowniczych, jako narzędzie  

do oceny kompetencji pracownika. 
 

W obecnie niepewnych gospodarczo czasach dobrze jest posiadać kompetentny zespół pracowniczy, 

Konieczne jest jednak okresowe weryfikowanie i ocenianie ich działań. Warto wdrożyć  

w firmie narzędzie, które będzie pomagało nam w tym procesie. 

 

Termin szkolenia: 22.11.2022 roku, godz. 8:30 - 15:30 

 

Trenerzy:  

Marlena Adamska - specjalista w zakresie zarządzania ludźmi w organizacji: trener i konsultant biznesu. 

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na wysokich stanowiskach menedżerskich w 

obszarze polityki personalnej w polskich firmach. Realizuje usługi szkoleniowe, doradcze i audytoryjne. 

Zajmuje się również rozwiązaniami systemowymi dla HR. W ramach działalności naukowej prowadzi 

wykłady na Wyższej szkole Bankowej w Toruniu i w Bydgoszczy. 

 

Agnieszka Konicz-Kowalska - Psycholog, konsultant w obszarze HR. Ukończyła studia podyplomowe HR 

Manager oraz międzynarodową certyfikację trenera ACI. Od ponad 12 lat związana z branżą HR zajmuje 

się wszelkimi sprawami związanymi z pracownikiem w organizacji. Trener umiejętności miękkich. 

Konsultant w zakresie systemów motywacyjnych, wynagrodzeń, ocen pracowniczych, wartościowania 

stanowisk. Od kilku lat specjalizuje się również w zakresie wdrażania modeli/matryc kompetencyjnych oraz 

we wdrażaniu systemów IT usprawniających działanie obszarów HR. 

 

Grupa docelowa: Szkolenie skierowane jest do:  
 

• dyrektorów Personalnych,  

• HR Managerów, 

• HR Biznes Partnerów, 

• specjalistów HR, 

• osób zarządzających zespołami, 

• osób odpowiedzialnych na audytach za kapitał ludzki, 

• każdego, kto jest zainteresowany tematyką zarządzania umiejętnościami pracowników. 

 

Cel szkolenia: celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy na temat efektywnego dokonywania oceny 
kompetencji pracowników oraz narzędzi pomocnych do przeprowadzania okresowych ocen 
pracowniczych. 
 

Uczestnicy dzięki udziałowi w szkoleniu: 

• poznają czym System Okresowych Ocen Pracowniczych, 

• nauczą się w jaki sposób budować ocenę pracownika, 

• dowiedzą się jak zbudować katalog kompetencji i modele kompetencyjne, 

• nauczą się jak wdrożyć proces oceny w organizacji, 

• nauczą się jak wykorzystywać informacje zawarte w SOOP, 

• otrzymają szablon oceny w Excel. 

 

W programie: 

1. Wprowadzenie do Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych (SOOP) 

• czym jest SOOP? 

• kiedy warto wdrożyć SOOP w organizacji? 

• modele oceny i ich zastosowanie, 

• zakres oceny – co można poruszyć podczas spotkania, opracowanie kryteriów oceny.  
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2. Budowa Systemu Okresowych Ocen Pracowników 

• katalog kompetencji – budowa katalogu kompetencji, wybór kompetencji strategicznych dla 

organizacji, definiowanie modelu kompetencyjnego, 

• zarządzanie przez cele – jakie cele powinniśmy definiować podczas SOOP, jak powinien 

zostać dobrze sformułowany cel, 

• badanie potrzeb szkoleniowych – definiowanie katalogu szkoleń, połączenie badania potrzeb 

szkoleniowych z procesem zarządzania budżetem szkoleniowym, 

• o co jeszcze warto rozbudować ocenę okresową? 

 
3. Wdrożenie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych 

• kadra managerska i jej rola podczas wdrażania SOOP, 

• opracowanie harmonogramu wdrożenia, 

• procedura oceny – opracowanie, 

• komunikacja dotycząca wdrożenia procesu oceny.  

 
4. Opracowanie wyników oceny okresowej jako kluczowy element procesu 

• jak przedstawić wyniki oceny,  

• raporty porównawcze pod kątem organizacji i pracownika, 

• symulator decyzji personalnych. 

 
5. Przegląd dostępnych narzędzi do tworzenia arkuszy  

 

Miejsce szkolenia: 

Hotel Słoneczny Młyn, Jagiellońska 96, Bydgoszcz  

Cena za udział w szkoleniu jednej osoby: 

• dla firm członkowskich Pracodawców Pomorza i Kujaw - 675,00 zł netto + 23% VAT 

• dla pozostałych firm – 750,00 zł netto +23% VAT 

 

Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej, poczęstunek oraz 

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Płatność nastąpi przelewem przed udziałem w szkoleniu na 

podstawie faktury pro forma wystawionej po dokonaniu zgłoszenia. 

 
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

 
W celu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy o wypełnienie elektronicznego  formularza 
zgłoszeniowego https://forms.office.com/r/Dr5b4QHf6f do dnia 15.11.2022r. 
 
Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednocześnie akceptacją Regulaminu szkoleń  
i polityki prywatności dostępnych na stronie internetowej i zobowiązaniem do ich przestrzegania. 
 
KONTAKT 

 
 

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” 

Związek Pracodawców 

ul. Gdańska 141/3/6 

85-022 Bydgoszcz 

NIP: 554-10-19-060 

 

T  +48 52 524 09 20 

E  biuro@pracodawcy.info.pl 

www.pracodawcy.info.pl 

Dorota Filarecka-Stanek              T  +48 661 528 001 

Koordynator ds. Szkolenia                         E  szkolenia@pracodawcy.info.pl 

 
 

 

https://forms.office.com/r/Dr5b4QHf6f
https://www.pracodawcy.info.pl/regulamin-szkolen.html
https://www.pracodawcy.info.pl/polityka-prywatnosci.html

