
Budowanie efektywnych zespołów
Stwórz zespół skazany na sukces

Warszawa, 26 - 27 maja 2020 

Warsztat

• Rozwój umiejętności wyboru modelu kompetencji adekwatnego do potrzeb firmy.

• Poznanie i omówienie głównych etapów wdrożenia kompetencji w firmie. 

• Wzrost wiedzy i umiejętności w obszarze zarządzania kompetencjami w firmie.

• Wzrost umiejętności w zakresie planowania i realizacji rozwoju w oparciu o kompetencje.

   
Zgłoś swój udział już dziś!

530 755 339 

ewa.rokicka@bmspolska.pl



Warsztat

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

Warsztat

Zebranie grupy pracowników w zespół nie gwarantuje, że firma będzie działała efektywniej. Jedno-
cześnie wszyscy wiemy, że dobrze zbudowane i prowadzone zespoły charakteryzują się kreatywno-
ścią, szybkim i elastycznym reagowaniem na potrzeby klientów oraz nadzwyczajnymi wynikami. Zda-
niem Sundstroma - zespoły „spłaszczają” współczesne organizacje, przenosząc maksimum władzy, 
kompetencji i odpowiedzialności na najniższy poziom zarządzania. Prawdziwym wyzwaniem pozo-
staje odpowiedź na pytanie: co sprawia, że zespoły są efektywne i w czym ta skuteczność się przeja-
wia? Jak menedżerowie i liderzy powinni pracować na co dzień z zespołami, aby budować ich zaanga-
żowanie i odpowiedzialność za wyniki?

Dla kogo?

Menedżerowie i liderzy, którzy chcą budować zaangażowane oraz skuteczne w działaniu zespoły.

Metodyka

Każdy moduł skonstruowany jest w taki sposób, aby dostarczać konkretną wiedzę, rozwijać kluczowe 
umiejętności oraz skłaniać do refleksji i wyciągania własnych wniosków. Efektem końcowym 
szkolenia będzie zbudowanie indywidualnego planu działania. W trakcie warsztatu uczestnicy biorą 
udział w:

• Dyskusjach i ćwiczeniach grupowych
• Case study
• Testach i kwestionariuszach
• Grach/eksperymentach
• Ćwiczeniach indywidualnych 
• Aktywnym dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem oraz dobrymi praktykami
 
Cele i korzyści z udziału w szkoleniu

• Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie budowania efektywnych zespołów.
• Świadome zarządzanie różnorodnością w zespole, większe zrozumienie dla odmiennych  
 potrzeb i preferencji różnych typów osobowości.
• Diagnoza potencjalnych dysfunkcji swojego zespołu oraz wypracowanie konkretnych 
 rozwiązań.
• Poznanie sposobów na budowanie zaangażowanych, odpowiedzialnych i skoncentrowanych  
 na wynikach zespołów.
• Rozwój umiejętności w zakresie rozwiązywania konfliktów i prowadzenia trudnych rozmów z  
 pracownikami.
• Zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie przeprowadzania zespołu przez zmiany.



Po raz kolejny miałam okazję uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym przez firmę BMS Group. 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

Warsztat

DzieńI

Rozpoczęcie 9:00

Moduł 1/ Wprowadzenie do warsztatu.

• Cele warsztatu i agenda.
• Poznanie uczestników i ich potrzeb.
• Wspólne wypracowanie zasad i zawarcie kontraktu.

Moduł 2/ Kiedy grupa staje się zespołem – kluczowe czynniki i etapy rozwoju.

• Kiedy grupa staje się zespołem? 
• Fazy rozwoju zespołu wg Tuckman’a.
• Zawsze zaczynaj od „why” - misja, cele i wartości.
• Budowanie efektywnego zespołu a motywacja 3:0. 

Moduł 3/ Jak budować różnorodne i współpracujące ze sobą zespoły?

• Model DISC  - jak ze sobą rozmawiać, szanując odmienne potrzeby i preferencje?
• Role Belbina a podział celów i zadań.
• Różne pokolenia w jednym zespole – jak współpracować?

Moduł 4/ Kluczowa rola komunikacji.

• Po pierwsze - szczerość i transparentność.
• Feedforward i uznanie dla zespołu.
• Rozmowy o wyzwaniach i nieprawidłowościach – przydatne techniki i modele.

Zakończenie 17:00



Warsztat

Dzień II 

Rozpoczęcie 09.00

Moduł 5/ Od braku zaufania do zaangażowania i odpowiedzialności – jak skutecznie 
przezwyciężać dysfunkcje w zespole?

• Model P. Lencioniego – diagnoza sytuacji w zespole.
• Rola lidera w przezwyciężaniu pięciu dysfunkcji pracy zespołowej.
 o Brak zaufania
 o Obawa przed konfliktem
 o Brak zaangażowania
 o Unikanie odpowiedzialności
 o Brak dbałości o wyniki

Moduł 6/ Rozwiązywanie konfliktów i napięć w zespole.

• Rodzaje konfliktów – koło konfliktu.
• Różne style rozwiązywania konfliktów na podstawie testu T. Kilmana.
• Zamiast oceniania – odkrywanie potrzeb i poszukiwanie rozwiązań.

Moduł 5/ Zespół w zmianie – jak utrzymać zaangażowanie pracowników?

• Zespół w świecie VUCA.
• Komunikacja i angażowanie pracowników w przeprowadzanie zmian.
• Krzywa zmian i działania menedżera na każdym z etapów.

Moduł 6/ Podsumowanie warsztatu i zaplanowanie działań

• Wspólne podsumowanie warsztatu przez uczestników i trenera.
• Indywidualny Plan Działania (jak zwiększyć efektywność swojego zespołu).
• Ankieta ewaluacyjna i pożegnanie.

Zakończenie17:00

Dziękuję za organizację świetnego szkolenia„Compliance Officer” . Spotkanie przebiegało nie tylko na wysokim 
merytorycznym poziomie, ale także w przyjaznej atmosferze. 

Urszula Szudarek, TDJ S.A



Trener

BMS Polska Group Sp.z.o.o., ul. Młynarska 42/15,
01-171 Warszawa, tel: +48 22 4125062, fax: +48 22 4125061
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

Anna Dołęgowska - Kowalska
Konsultant HR, trener, psycholog, asesor i coach. Od 13 lat wspiera firmy w rozwoju 
poprzez projektowanie i implementowanie rozwiązań z zakresu kultury 
organizacyjnej, zarządzania wynikami, szkoleń i rozwoju oraz towarzyszenie 
menedżerom w rozwoju zawodowym i osobistym. 

Buduje programy i narzędzia rozwojowe dla menedżerów oraz prowadzi szkolenia, 
skoncentrowane wokół: budowania zaangażowania pracowników, motywacji 3:0, 
coachingu, empatycznej komunikacji, wspierania w rozwoju, zarządzania zmianą, 
sytuacyjnego przywództwa Blancharda, prowadzenia rozmów oceniających, 
rozwojowych i wyrażania uznania, przekazywania informacji zwrotnej i asertywnej 
komunikacji, wellbeing. 

Pracuje często z menedżerami (niższego, średniego i wyższego szczebla) 1:1 w 
trakcie sesji feedbackowo-rozwojowych i coachingowych. Wspiera firmy z różnych 
branż i wielkości (od 8 osobowych do 10.000). W ING wspólnie z zespołem 
projektowym stworzyła kompetencję „budowanie zaangażowania”, a następnie 
wprowadziła rozwiązania, które umożliwiły jej ocenę i rozwój.

 Od początku kariery zawodowej buduje pozytywne doświadczenia kandydatów i 
pracowników, wiedząc, że przekładają się one na satysfakcję z wykonywanej pracy 
oraz na zaangażowanie i efektywność działania. 

Ukończyła studia podyplomowe z coachingu i zarządzania ludźmi w firmie (ALK), 
szkołę trenerską (INTRA) oraz liczne szkolenia i certyfikacje z metod 
diagnostycznych, stosowanych w biznesie. Jako trener i coach wierzy w 
nieograniczony potencjał ludzi, z którymi się spotyka oraz łączy pracę na postawach 
z ćwiczeniem konkretnych umiejętności. W wolnym czasie ćwiczy astangę, słucha 
muzyki i podróżuje.

 


