
Zarządzanie w czasie nieustannych zmian
VUCA �– jak się odnaleźć?

Online, 25 - 26 maja

Warsztat

• Historie biznesowe 

• Kto wyszedł z nich cało, a kto poległ?

• Jak angażować ludzi do zmiany?

• Konkretne studium przypadku

                 Zgłoś swój udział już dziś!

        530 755 339       ewa.rokicka@bmspolska.p



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



WARSZTAT

„Warsztat „Systemy Motywacyjne w Call/Contact Center” zorganizowany przez 
Business Media Solutions Sp. z o.o. był przygotowany i prowadzony bardzo 
profesjonalnie.Poruszone zagadnienia przedstawiły tematykę w wielu ujęciach, 
prelegenci (praktycy) w wyczerpujący sposób prowadzili panele, dzieląc się swoim 
doświadczeniem przekazali cenne wskazówki. Dodatkowo warsztaty stwarzają 
okazję do nawiązania wielu kontaktów biznesowych, jak również wymiany 
doświadczeń. Każdemu polecam.
Robert Walczyński, Multimedia Polska S.A.

Referencje

Żyjemy w czasach nieustannych zmian, które pozwalają rozwijać się ludziom, biznesom, światu. Dziś 
jeszcze dodatkowo przyszły czasy niepewności, niejasności… po prostu VUCA. Nie jesteśmy w pełni 
przygotowani � do sprawnego i skutecznego radzenia sobie z tym, co nas obecnie spotyka. Nasze 
firmowe doświadczenia pokazują, � że ciągle ten czas jest trudny do wprowadzenia, przeżycia 
i zarządzenia. To czas wymagający zmian u wszystkich Pracowników.

Patrząc na potrzeby ludzi biznesu widzimy, że w tych okolicznościach zarówno Liderzy, jak i Pracownicy 
potrzebują rozwijać kompetencję ZARZĄDZANIA ZMIANĄ  i wzmocnić: lepsze  rozumienie procesu 
zmiany i mechanizmów nią kierujących uważną obserwację  reakcji w zmianach (postaw, emocji, myśli) 
wydobycie naturalnego sposobu radzenia sobie w sytuacjach zmian i VUCA umiejętności sprawnej 
pracy w zespole nastawionej na otwartość, zaufanie i szacunek.

Na szkoleniu pracujemy w oparciu o interaktywne dyskusje, wykorzystujemy przeszłe doświadczenia, 
tworzymy wizję nowej rzeczywistości biznesowej. Opieramy się na biznesowym studium przypadku, 
aby przećwiczyć techniki, metody i sposoby możliwe do zastosowania w środowisku biznesowym już 
na drugi dzień po szkoleniu.

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

„Udział w spotkaniu okazał się niezwykle ciekawym doświadczeniem – bardzo miło móc w jednym 
miejscu spotkać praktyków, którzy z pasją są w stanie podzielić się rozwiązaniami zastosowanymi w ich 
Contact Center, podzielić się odpowiedziami na trudne pytania, jednocześnie pozostawiając pole do 
merytorycznej dyskusji zarówno w czasie wystąpienia, jak i w kuluarach. Uważam, że jest to wydarzenie, 
w którym każdy, niezależnie od długości swojego stażu i posiadanego doświadczenia, znajdzie wiele 
interesujących tematów i inspiracji. Z chęcią wezmę udział w kolejnej edycji”.
Adrian Malinowski, Bank Zachodni WBK

ZMIANY  

- historie biznesowe 
- kto wyszedł z nich cało, a kto poległ?

FAZY ZMIANY I FAZY VUCA 

– pewność czy przypadek? 
– jak firmy przechodzą przez zmiany, a jak Liderzy i Pracownicy?

REAKCJE W ZMIANACH

– myśli, emocje, postawy 
– czego się spodziewać?

TRANSFORMATOR ZMIANY 

– jak zmieniać, żeby było łatwiej i mądrzej?

GROW ZMIANY 

– jak angażować ludzi do zmiany?

ROLA LIDERA W ZMIANACH 

– jakich kompetencji, wartości i aktywności potrzebuje

KOMUNIKACJA W ZMIANACH 

– co komunikować i kiedy?, co zachować dla siebie? 

KPI ZMIANY 

– co pozwoli odnieść sukces we wdrażaniu zmian? 
– konkretne studium przypadku
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