
•  Kontrola vs Efektywność pracy w systemie Home Office

•  Narzędzia do kontroli w systemie Home Office

•  Znaczenie zaufania w systemie Home Office

• Rola lidera w budowaniu zaufania i wzmacnianiu relacji w zespole kluczowe    
   czynniki efektywności pracy zespołowej w systemie Home Office. 
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WARSZTAT

Wartościowe spotkanie w gronie praktyków HR, poszerzające wiedzę nt. rozwiązań i narzędzi z obszaru 
zarządzania zasobami ludzkimi implementowanych w rzeczywistości organizacyjnej, uwzględniających specyfikę 
danej firmy i branżowość. Przyjazna, warsztatowa formuła spotkania, stwarzająca możliwość wymiany opinii, 
wzajemnej współpracy i inspiracji. Świetna organizacja konferencji, na którą złożyła się wzorcowa komunikacja 
wydarzenia i przyjazne miejsce spotkania. Bardzo dziękuję za te wspólne dwa dni.

Jolanta Bartkowiak-Stawska, Orange

W przeprowadzonych przez nas w ostatnim czasie licznych szkoleniach i webinarach 
ponad 80% Kadry Menedżerskiej  pytało o to w jaki sposób kontrolować pracę zespołu 
po to, aby zapewnić skuteczną realizację celów i zadań biznesowych. 

Wsłuchując się w potrzeby Liderów przygotowaliśmy program szkolenia mocno 
koncentrujący �się na mechanizmach KONTROLI i pozwalający doświadczyć skutków 
stosowania i nie stosowania kontroli. 

Nasze doświadczenia  pokazują, że warto KONTROLĘ stosować i podczas szkolenia 
dowiemy się kiedy jest na KONTROLĘ odpowiedni czas i miejsce, jakie przynosi 
korzyści i komu? Czy totalna swoboda jest bezpieczna?

Metody i sposób pracy:

• Interaktywna dyskusja Trenera z Uczestnikami na podstawie badań i doświadczeń   
   (czat, whiteboard, ankiety)
• Biznesowe studium przypadków

Czas trwania

2 X 4 godziny

Liczba uczestników

10 osób w grupie

Platforma 

Zaproszenie do szkolenia odbywa się poprzez wysłanie linku aktywacyjnego, który 
umożliwi wejście do przeglądarkowego meeting roomu. Preferowana platforma do 
szkolenia to Zoom.



PROGRAM

Z przyjemnością polecam organizowane przez BMS Konferencje. Jest to niepowtarzalna okazja do pogłębienia 
wiedzy, wymiany doświadczeń i poznania Profesjonalistów. Niezaprzeczalnym atutem, jest wysokiej klasy 
Profesjonalizm Organizatorów dbających o najwyższy standard i jakość. Warto uczestniczyć w takich 
spotkaniach.

 
Katarzyna Fryc, MAN Truck & Bus Polska sp. z o.o.   
     

1. Kontrola vs Efektywność pracy w systemie Home Office
  
• zalety i wady
• co na to badania?

2. Kto potrzebuje kontroli? 

• przegląd różnych podejść psychologicznych 
• wewnątrz i zewnątrzsterowność , analiza transakcyjna, biznesowe studium 
   przypadku

3. Kontrolujący lider

• mapowanie zespołu 
• co kontrolować i kogo? 
• studium przypadku

4. Kontrola vs Delegowanie

• jak wyjść z syndromu Zosi – Samosi

5. Narzędzia do kontroli w systemie Home Office

6. Znaczenie zaufania w systemie Home Office 

• studium przypadku

7. Rola lidera w budowaniu zaufania i wzmacnianiu relacji w zespole 
kluczowe czynniki efektywności pracy zespołowej w systemie Home Office. 



    TRENER

Agata Stawicka                    

Trener z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym w pracy z ludźmi zarówno 
poprzez szkolenia kompetencji zarządczych � i sprzedażowych, jak i coaching 
indywidualny. Jestem absolwentką psychologii KUL oraz MBA na Akademii Leona 
Koźmińskiego. � Pracowałam jako Dyrektor Szkoleń i Rozwoju w ING Group 
(1997-2007) oraz Dyrektor Merytoryczny w 4Business&People (2010-2014). 
Swoje umiejętności trenerskie doskonaliła podczas licznych kursów z autorytetami 
zarządzania  w Polsce i poza granicami kraju. 

Jako Trener, Coach i Mediator specjalizuję się w pracy z Liderami (od rekrutacji 
poprzez budowanie zespołu, motywowanie, delegowanie, rozwój pracowników po 
zwolnienia), Zespołami (budowanie zespołu, zarządzanie zespołem rozproszonym, 
role zespołowe, podnoszenie efektywności pracy), umiejętnościami 
sprzedażowymi (od pozyskania Klienta do zamykania sprzedaży), �
z umiejętnościami komunikacyjnymi (od aktywnego słuchania do rozwiązywania 
konfliktów - mediacje), z umiejętnościami osobistymi �(od zarządzania emocjami do 
efektywności osobistej) oraz z procesami organizacyjnymi (od budowania strategii 
po budowanie kultury organizacyjnej). Badam potencjał menedżerski za pomocą 
kwestionariuszy osobowości MBTI, Facet 5, Psytech. 

Dzięki wspólnej pracy Klienci podnoszą swoją efektywność i organizację pracy, 
zarządzają zmianami i zespołami, zmieniają kulturę organizacyjną i wprowadzają 
zmiany w efektywnej komunikacji.

Pracowałam z takimi firmami jak: ING Nationale-Nederlanden, AXA Życie, PZU, 
Orange, Samsung Electronics, Tesco, Auchan,�  Bank BZ WBK, Bank Millenium, 
ORLEN, T-Mobile, Mercedes – Benz, Bayer, Teva Pharmeceuticals, NetWorks, 
Ernst&Young, Agrii, ZUS, M-Bank, BGK, FOX TV, TVN, ZIBI, CRH – Ożarów, 
Polkomtel, Polbruk, Saint Gobain, TPN, Agrii, Tauron, Enea, Dr Max, DOZ.
.

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


