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Warsztat

• Znajomość i wiedza o  procesach w mózgu i ciele, których osłabienie lub      
 zaniedbanie prowadzi do wypalenia zawodowego,
• Zrozumienie, jak postawa oraz sposoby działania menedżera wpływają na     
 możliwość pojawienia się wypalenia zawodowego – własnego oraz      
 pracowników,
• Wiedza o mechanizmach  powstawania wypalenia zawodowego i o strategiach    
 wychodzenia  z niego,
• Poznanie konkretnych narzędzi i praktyk przeciwdziałania wypaleniu      
 zawodowemu oraz  łagodzenia i wychodzenia ze stanu wypalenia zawodowego.

   
Zgłoś swój udział już dziś!

530 755 339 

ewa.rokicka@bmspolska.pl

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
Co można i warto zrobić, aby zapobiec wypaleniu pracowników?



Warsztat

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

Czas szkolenia:

 2 dni/14 h godzin szkoleniowych

Adresaci: 

HRBP, kluczowe osoby w firmie ze szczebla kierowniczego, zarządzające różnymi zespołami 
pracowników w organizacji

Metody:  

metody warsztatowe, dyskusje i ćwiczenia w grupie oraz praca indywidualna, prezentacje, 
wykład.

Cel szkolenia: 

 • Poznanie procesu oraz sposobów przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu,
 • Poznanie uwarunkowań i oznak wypalenia zawodowego oraz strategii wyjścia z  
  tego stanu,
 • Zrozumienie  i wypracowanie własnych  sposobów przeciwdziałania wypaleniu   
  zawodowemu oraz strategii wyjścia w sytuacji pojawienia się takiego stanu.

Korzyści dla uczestników:

 • Znajomość i wiedza o  procesach w mózgu i ciele, których osłabienie lub    
  zaniedbanie prowadzi do wypalenia zawodowego,

 • Zrozumienie, jak postawa oraz sposoby działania menedżera wpływają na   
  możliwość pojawienia się wypalenia zawodowego – własnego oraz    
  pracowników,

 • Wiedza o mechanizmach  powstawania wypalenia zawodowego i o strategiach  
  wychodzenia  z niego,

 • Poznanie konkretnych narzędzi i praktyk przeciwdziałania wypaleniu    
  zawodowemu oraz  łagodzenia i wychodzenia ze stanu wypalenia zawodowego.



WarsztatWarsztat

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

DZIEŃ PIERWSZY DZIEŃ DRUGI

Rozpoczęcie: 9:00

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

•Mózg i ciało– zasady „BHP” przeciw wypaleniu 
zawodowemu

•Stres długotrwały – mechanizm, dynamika i     
wpływ na wypalenie oraz jak sobie z nim radzić

•Emocje - profile emocjonalne oraz zarządzanie 
emocjami

•Środowisko pracy – jak wpływa na pojawienie się 
wypalenia zawodowego oraz czynniki powodujące 
zagrożenie wypaleniem

•Pierwsze oznaki, na które konieczna jest reakcja i 
jak reagować

•Wypalenie zawodowe jako efekt „stopniowej utraty 
złudzeń” – czynniki oraz jak Ty jako menedżer oraz 
Twoja organizacja możecie temu zapobiec – 
tworzenie własnego planu

Zakończenie: 17:00

Rozpoczęcie: 9:00

Wypalenie zawodowe

• Przyczyny wypalenia zawodowego

•W czym przejawia się wypalenie zawodowe i jak je 
rozpoznać

•Dlaczego warto zająć się wypaleniem – możliwe 
straty i korzyści dla osoby wypalonej i organizacji

•Wypalenie zawodowe jako kryzys – dynamika, 
etapy, dostęp do zasobów własnych i możliwe 
scenariusze

•Wstępne rozpoznanie – obserwacja, diagnostyka, 
schemat rozmowy

•Strategie wyjścia i wpływ różnorodnych czynników 
na powodzenie wyjścia z wypalenia zawodowego

•Jak osobie wypalonej zawodowo można pomóc – 
wsparcie naturalne oraz pomoc profesjonalna

•Jak organizacja może się przygotować na 
poradzenie sobie z sytuacjami wypalenia 
zawodowego w oparciu o cel, sens oraz tożsamość 
osobistą 

Zakończenie: 17:00

Wprowadzenie

Współczesny człowiek nie uniknie stresu i często mierzy się z nim w pracy. W obecnym szybko zmieniającym się świecie 
stres jest stałym elementem naszego życia i coraz częściej zamiast sobie z nim radzić i dbać o równowagę, kumulujemy 
stres w sobie. 

Stres długotrwały jest podstępny, ponieważ przyzwyczajamy się z nim funkcjonować i ignorujemy jego objawy, co w pracy 
często prowadzi do wypalenia zawodowego.  Choć jest sporo prawdy w powiedzeniu „co nas nie zabije, to nas wzmocni”, 
to bazując na wiedzy i doświadczeniach mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że kiedy próbujemy sami poradzić 
sobie z wypaleniem zawodowym, to samodzielne wyjście z tego stanu jest trudne, bolesne i trwa długo. 

Dlatego  jest ogromnie ważne, by przede wszystkim nie dopuścić do takiej sytuacji. Rola środowiska pracy, relacji tam 
panujących i sposobów funkcjonowania organizacji ma ogromne znaczenie w profilaktyce wypalenia zawodowego. 
Nie każdego wypalenia da się uniknąć, dlatego dobrze jest, kiedy ktoś w organizacji potrafi rozpoznać ten stan i wie, jak 
pomóc i wspierać pracownika w różnych jego etapach. 



Trener

BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska, 01-141 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


