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•  Jaki odsetek świadczy o zdrowiu firmy, a jaki wskazuje
  na niewątpliwy problem?

•  Kiedy trzeba ten problem potraktować poważnie i jak dostrzec
  właściwy moment?

•  Dlaczego pracownicy odchodzą z firmy, a z jakich powodów do niej dołączają?
•  Jakie są najczęstsze błędy popełniane podczas rekrutacji?
•  Czy ciekawa propozycja i dobre zarobki to wszystko?
•  Jakie wprowadzać działania doraźne?
•  Jakie obszary w firmie zaangażować, aby zmniejszyć rotację

  i zachęcić potencjalnych kandydatów?
   
Zgłoś swój udział już dziś!

530 755 339 

ewa.rokicka@bmspolska.pl

Zmniejszenie rotacji pracowników w firmie
Co można i warto zrobić, aby zmniejszyć wskaźnik rotacji?



Warsztat

Zmniejszenie rotacji pracowników w firmie
 Rotacja pracowników w organizacji – jaki odsetek świadczy o zdrowiu firmy, a jaki wskazuje
na niewątpliwy problem? Kiedy trzeba ten problem potraktować poważnie i jak dostrzec właściwy 
moment?

Wiele współczesnych przedsiębiorstw staje przed tymi samymi wyzwaniami: poszukiwanie nowych  
pracowników zabiera coraz więcej czasu i energii, generuje koszty, a mimo to organizacja ciągle boryka 
się z nadmierną ilością wakatów.

W ostatnim czasie zauważalny jest wzrost liczby pracowników, którzy odchodzą z naszej firmy. Mimo 
ciekawej oferty i niezłych zarobków w pierwszej kolejności odchodzą z firmy specjaliści i utalentowani 
pracownicy.
Czy to jest już "nowa normalność"? 
Po części tak – nie ma co liczyć na szybki powrót rynku pracodawcy. Jednak z nadmierną rotacją można 
sobie poradzić.
Co można i warto zrobić, aby zmniejszyć wskaźnik rotacji? Kto jest za to odpowiedzialny? Czy warto 
wprowadzać działania doraźne?

Trzeba z całą mocą podkreślić, że nie jest to problem wyłącznie działów HR - dzisiaj, aby zmniejszyć 
odsetek odejść z pracy, konieczne jest zaangażowanie organizacji na wielu szczeblach. Jest to 
zagadnienie strategiczne, a liderzy mają szczególną rolę do odegrania w tej układance.

Dział HR może być inicjatorem pozytywnych zmian w organizacji i pełnić rolę katalizatora
i kierunkowskazu dla zarządu i przełożonych – edukując, tworząc odpowiednie systemy i wdrażając 
korzystne praktyki. Bo troska o stworzenie właściwych warunków dla wartościowych pracowników
w firmie powinna być udziałem całej organizacji.

Cel szkolenia:
• Poznanie przyczyn rotacji w organizacjach (na bazie badań) oraz przejawów problemów
   organizacyjno-kadrowych
• Zrozumienie różnych sposobów radzenia sobie z rotacją, przygotowanie na tej bazie
   własnych pomysłów

Dla kogo jest ten warsztat?
• Kadra zarządzająca, pracownicy HR, HRBP, którzy są odpowiedzialni za politykę zatrudnienia
   w firmie

Korzyści dla uczestników:
• Wiedza o najczęstszych powodach odejść pracowników
• Poznanie czynników, które wpływają na odejście z pracy, pozostawanie w firmie i są obojętne
   dla decyzji o rezygnacji z pracy
• Poznanie sygnałów „wczesnego ostrzegania” i sposobów reakcji
• Wiedza o metodach przeciwdziałania nadmiernej rotacji (i określenie kiedy jest nadmierna
   i niekorzystna dla organizacji)
• Rola poszczególnych obszarów w zmniejszaniu rotacji pracowników w organizacji:
   HR, bezpośredniego przełożonego, zarządu

Spełniły oczekiwania. Bardzo fajny sposób zaangażowania słuchaczy w zajęcia i aktywny udział.
Adam Kostrzewa, Adwokat, Partner w Kancelarii SPCG

Na luzie, ale w pełni profesjonalne szkolenie.
Jakub Podkomorzy, Dyrektor Sprzedaży, Ultimo

Referencje

Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia, 
prostych narzędzi, miłej atmosfery. Przebywałam pod opieką super prowadzącego.

Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex



Rozpoczęcie 9:00

1. Obecny rynek pracy

 • zmiany w podejściu pracodawców
 • zmiany w podejściu pracowników

2. Różnice pokoleniowe

 • charakterystyka poszczególnych grup wiekowych pracowników
 • ćwiczenia

3. Trendy i modele motywacyjne

 • model Herzberga
 • model XY
 • teoria wzmocnień

4. Formy benefitów pracowniczych

 • finansowe sposoby motywowania
 • pozafinansowe sposoby motywowania
 • ćwiczenia

5. Skuteczne wdrożenie pracownika

 • employer branding firmy
 • komunikacja pracownicza
 • potrzeby pracowników
 • ćwiczenie

6. Rozwój i sukcesja wiedzy w firmach

 • opis stanowiska pracy
 • ścieżka kariery
 • mentoring
 • sukcesja

Zakończenie 17:00



WarsztatWarsztat

Po raz kolejny miałam okazję uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym przez firmę BMS. Tym razem było to szkolenie z 
Facylitowania.  Z czystym sumieniem mogę to szkolenie polecić każdemu kto szuka różnych technik na prowadzenie spotkań. Co 
mi się podobało najbardziej? Świetnie przygotowany trener, forma warsztatowa - teorii było niewiele, za to praktyki mnóstwo, 
praktyczna wiedza i zastosowanie w pracy. Polecam!
Monika Sabat, Project Manager, AmRest

Rozpoczęcie 9:00

7. Etapy rozwoju pracownika

 • teoria Hersey’a – Blancharda
 • ćwiczenia
 • symulacja biznesowa

8. Narzędzia do budowania zaangażowania

 • spotkania angażujące w działanie
 • arkusz kompetencji
 • ścieżka rozwoju z podziałem na etapy

9. Ocena kompetencji

 • ocena 360 
 • rankingi
 • kaskadowanie celów biznesowych
 • ustalanie celów rozwojowych

10. Rozmowa z pracownikiem

 • rozmowa motywująca
 • rozmowa oceniająca
 • rozmowa dyscyplinująca

11. Zakończenie współpracy

 • skuteczne rozwiązanie współpracy
 • działanie z wypowiedzeniem ze strony pracownika
 • pożegnanie starego pracownika

12. Podsumowanie

 • zadanie rozwojowe

13. Wnioski

 • ewaluacja szkoleniowa

Zakończenie 17:00



Trener

BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42/115, 01-171 Warszawa
tel.: +48 22 412 50 62 fax: +48 22 412 50 61
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

Dariusz Leonhard

Swoją karierę zaczynał jako handlowiec dla firm spożywczych na wszystkich 
dużych sieciach Następnie przez 6 lat pracował w jednej z największych firm 
outsourcingowych w Polsce (ASM Group S.A.), i zajmował się budowaniem, 
zarządzaniem i rozliczaniem zespołów handlowych dla największych graczy 
na rynku nowoczesnym i tradycyjnym. Przez ostatnie dwa lata swojej pracy 
operacyjnej zajmował się zarządzaniem całą spółką outsourcingową 
wprowadzając ją na giełdę New Connect. Jako Dyrektor Operacyjny był 
odpowiedzialny za wyniki podległych zespołów jak i rentowność całego 
przedsiębiorstwa. Podlegały mu działy handlowe, operacyjne, analityczne 
oraz biurowe. Równocześnie przez ostatnie 7 lat łączył pracę szkoleniową, na 
początku dla swoich zespołów, później po uzupełnieniu wiedzy merytorycznej 
szkolił dla zewnętrznych Klientów.  

Jest absolwentem Akademii Trenera na Wyższej Szkole Bankowej oraz 
certyfikowanym Negocjatorem i Mediatorem. Dzieląc się swoją wiedzą i 
doświadczeniem wspólnie z uczestnikami szkoleń szuka rozwiązań, które 
usprawnią biznes.

Obecnie, jako Training Manager w Grupie Eurocash S.A. zajmuje się 
zwiększaniem kompetencji zarządczych kadry menadżerskiej wszystkich 
spółek grupy kapitałowej

 


