
Talenty wg Gallupa: Jak zarządzać potencjałem 
pracowników i budować przewagę organizacji
Co jest kluczem do skutecznego przywództwa?

•  Rozwiń swoje kompetencje przywódcze.

• Dowiedz się jak motywować swoich pracowników.

• Wybierz najbardziej efektywny styl zarządzania.

• Dobierz  odpowiednich współpracowników.

• Zoptymalizuj pracę swojego zespołu.

Warszawa, 3 - 4 grudnia

Kongres



BMS Polska Group Sp.z.o.o., ul. Młynarska 42/115,
01-141 Warszawa, tel: +48 22 4125062, fax: +48 22 4125061
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

PRELEGENCI

Mariola Ananiów

Specjalizuje się w rozwijaniu potencjału zespołów, liderów i pracowników w 
oparciu o metodologię i narzędzia Instytutu Gallupa. Wykorzystując wyniki 
badania Clifton StrengthsFinder® odkrywa przed swoimi Klientami ich 
unikatowy sposób myślenia i działania. Pomaga zespołom, analizując 
zachodzącą w nich dynamikę i pomagając im ułożyć współpracę z 
uwzględnieniem naturalnych predyspozycji każdej osoby. 
Wspiera liderów, dostarczając im łatwo aplikowanych strategii do zarządzania 
swoimi zespołami. 

Pracuje zarówno warsztatowo, jak i prowadząc indywidualne sesje 
coachingowe. 

Obszary specjalizacji:
• Poprawa jakości komunikacji w Zespole
• Wzmocnienie efektywności w pracy indywidualnej i zespołowej
• Rozwój umiejętności przywódczych oraz interpersonalnych
• Wsparcie procesu wprowadzania zmian i zarządzania zmianami w   
 organizacji
• Wyznaczanie celów i osiąganie sukcesów z wykorzystaniem wiedzy 
 o naturalnym potencjale
• Skuteczne radzenie sobie ze stresem i zapobieganie wypaleniu    
 zawodowemu

Przykładowe organizacje, w których prowadziła sesje coachingowe / 
warsztaty:

Ministerstwo Środowiska, Bank Raiffeisen, Bank Paribas, Nielsen, Sodexo, 
Maspex, Dachser, Dom Volvo, Circle K, Hotel Mercure. Kross 



PROGRAM

Warsztaty „Komunikacja w biznesie” przyniosły mi szeroki wachlarz korzyści zarówno w biznesie jak i życiu 
osobistym. Pozwolę sobie przytoczyć kilka przykładów aby bliżej zobrazować moje odczucia. 
Komunikujemy się z różnymi ludźmi, bardziej lub mniej konfliktowymi. Dzięki szkoleniu pozyskałam wiedzę 
na temat rozpoznania modeli osobowości a tym samym wiem, jak znaczący wpływ mają one na 
komunikację społeczną i relacje międzyludzkie. Umiejętność ta pozwala mi unikać konfliktów, dodatkowo 
rozpoznając osobowość człowieka, jestem w stanie polepszyć z nim relacje. Kolejnym ważnym aspektem o 
którym pragnę wspomnieć jest poznanie gier, manipulacji w relacjach zawodowo-prywatnych i wskazówek 
jak sobie z nimi radzić. Dodatkowo po warsztatach nabrałam pewności siebie na czym mi bardzo zależało.

Milena Brzozowska, Globalworth

Referencje

Co jest kluczem do skutecznego przywództwa? To pytanie zadaje sobie wielu liderów na całym świecie. Instytut 
Gallupa przeprowadził badanie, w którym zapytał ponad 10 000 osób, co sprawia, że chcą podążać za swoimi 
liderami? 

Z analizy ich wypowiedzi wyłoniły się 3 kluczowe strategie. 

1. Najbardziej efektywni liderzy zawsze wspierają rozwój Mocnych Stron

W organizacjach, w których przełożeni koncentrują się na słabościach ludzi, szanse na zaangażowanie pracowników 
są minimalne - tylko 1 na 11 pracowników będzie wykonywać swoje zadania chętnie i rzetelnie. Kiedy jednak optyka 
się zmienia i managerowie zaczynają koncentrować się na Mocnych Stronach, zaangażowanie rośnie ośmiokrotnie! To 
przekłada się także na subiektywne poczucie dobrobrostanu pracowników.

2. Najbardziej efektywni liderzy otaczają się odpowiednimi ludźmi

Skuteczni liderzy rozumieją, że potrzebują w swoim otoczeniu osób, posiadających uzupełniające się kompetencje. 
Żaden człowiek nie jest wszechstronny, ale odpowiednio zbudowany zespół - jak najbardziej. 

3. Najbardziej efektywni liderzy interesują się i rozumieją potrzeby swojego Zespołu.

Skuteczność najlepszych zespołów opiera się na pewnego rodzaju wymianie. Pracownicy dają z siebie to, co najlepsze, 
przyczyniając się do sukcesów biznesowych całego zespołu i organizacji. Liderzy z kolei muszą być uważni na potrzeby 
swoich pracowników. Zaufanie, empatia, stabilizacja i nadzieja na przyszłość są kluczowymi elementami, o które musi 
zadbać lider. 

Jeśli zadajesz sobie pytania:

• Jak rozwinąć swoje kompetencje przywódcze?
• Jak motywować swoich pracowników?
• Jaki styl zarządzania jest najbardziej efektywny?
• Jak dobierać swoich współpracowników?
• Jak zoptymalizować pracę swojego zespołu?
• Jak skuteczniej komunikować się ze swoim zespołem?
• Jak wydobyć kreatywność i zapał ze swojego zespołu?

Ten proces jest dla Ciebie!



Warsztaty ”Wynagrodzenia i Systemy Motywacyjne” zorganizowane w dniach 23-24 listopada br zostały 
przeprowadzone w sposób profesjonalny, zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. 
Ważne jest, iż odpowiedni dobór prelegentów praktyków i tematów pozwolił w pogłębiony sposób 
omówić problemy związane z tematyką tego spotkania.Kameralna atmosfera pozwalała na swobodną 
dyskusję w trakcie prezentacji, co szczególnie cenię sobie podczas tego typu wydarzeń.

Katarzyna Ciborowska, PZU S.A

Zakres tematyczny warsztatów:

• Poznasz specyfikę 34 talentów Instytutu Gallupa: filtrów warunkujących sposób myślenia  
 i działania Twojego i Twoich pracowników
• Zrozumiesz 4 główne domeny Mocnych Stron 
• Odkryjesz, dlaczego różnorodność jest kluczowa dla zachowania maksymalnej    
 efektywności zespołu
• Dowiesz się, czym jest dynamika talentów i lepiej zrozumiesz interakcje zachodzące   
 pomiędzy poszczególnymi cechami 
• Zrozumiesz jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu i rotacji pracowników
• Przekonasz się o tym, jak kultura zarządzania w oparciu o Mocne Strony wspiera   
 zaangażowanie i efektywność pracowników

Do kogo kierowane są warsztaty?

Do managerów, liderów i ekspertów HR, którzy chcą zrozumieć w jaki sposób wykorzystać 
Talenty Gallupa do poprawienia jakości współpracy i podniesienia efektywności oraz 
zaangażowania w swoich organizacjach.

Jak wygląda proces:

• Przed warsztatem uczestnicy otrzymają link do wypełnienia kwestionariusza mającego na  
 celu wykrycie 5 dominujących cech (talentów), odzwierciedlających charakterystyczny dla  
 danej osoby styl działania, myślenia i odczuwania.  Badanie Clifton StrengthsFinder™   
 dostępne jest on-line w języku polskim. 
• Każdy uczestnik otrzyma mailowo swój wynik wraz z raportem (w jęz. angielskim lub   
 polskim, w zależności od wybranego pakietu) oraz zadaniem pre-work, które będzie bazą  
 do pracy na warsztacie.
• Uczestnicy mailowo otrzymają komplet materiałów i ćwiczeń do pracy w trakcie   
 warsztatu. 
• 2-dniowy warsztat został zaprojektowany w taki sposób, by efektywnie łączyć wiedzę  
 teoretyczną z praktycznymi, interaktywnymi ćwiczeniami, przygotowując liderów do   
 wprowadzenia zmian w swoich zespołach “od jutra”. 
.

PROGRAM



Talenty wg Gallupa: Jak zarządzać potencjałem 
pracowników i budować przewagę organizacji
Co jest kluczem do skutecznego przywództwa?

•  Rozwiń swoje kompetencje przywódcze.

• Dowiedz się jak motywować swoich pracowników.

• Wybierz najbardziej efektywny styl zarządzania.

• Dobierz  odpowiednich współpracowników.

• Zoptymalizuj pracę swojego zespołu.
BMS Polska Group Sp.z.o.o., ul. Młynarska 42/115,
01-141 Warszawa, tel: +48 22 4125062, fax: +48 22 4125061
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

Warszawa, 3 - 4 grudnia

Kongres

PRELEGENCI

Mariola Ananiów

Specjalizuje się w rozwijaniu potencjału zespołów, liderów i pracowników w 
oparciu o metodologię i narzędzia Instytutu Gallupa. Wykorzystując wyniki 
badania Clifton StrengthsFinder® odkrywa przed swoimi Klientami ich 
unikatowy sposób myślenia i działania. Pomaga zespołom, analizując 
zachodzącą w nich dynamikę i pomagając im ułożyć współpracę z 
uwzględnieniem naturalnych predyspozycji każdej osoby. 
Wspiera liderów, dostarczając im łatwo aplikowanych strategii do zarządzania 
swoimi zespołami. 

Pracuje zarówno warsztatowo, jak i prowadząc indywidualne sesje 
coachingowe. 

Obszary specjalizacji:
• Poprawa jakości komunikacji w Zespole
• Wzmocnienie efektywności w pracy indywidualnej i zespołowej
• Rozwój umiejętności przywódczych oraz interpersonalnych
• Wsparcie procesu wprowadzania zmian i zarządzania zmianami w   
 organizacji
• Wyznaczanie celów i osiąganie sukcesów z wykorzystaniem wiedzy 
 o naturalnym potencjale
• Skuteczne radzenie sobie ze stresem i zapobieganie wypaleniu    
 zawodowemu

Przykładowe organizacje, w których prowadziła sesje coachingowe / 
warsztaty:

Ministerstwo Środowiska, Bank Raiffeisen, Bank Paribas, Nielsen, Sodexo, 
Maspex, Dachser, Dom Volvo, Circle K, Hotel Mercure. Kross 



PROGRAM

Warsztaty „Komunikacja w biznesie” przyniosły mi szeroki wachlarz korzyści zarówno w biznesie jak i życiu 
osobistym. Pozwolę sobie przytoczyć kilka przykładów aby bliżej zobrazować moje odczucia. 
Komunikujemy się z różnymi ludźmi, bardziej lub mniej konfliktowymi. Dzięki szkoleniu pozyskałam wiedzę 
na temat rozpoznania modeli osobowości a tym samym wiem, jak znaczący wpływ mają one na 
komunikację społeczną i relacje międzyludzkie. Umiejętność ta pozwala mi unikać konfliktów, dodatkowo 
rozpoznając osobowość człowieka, jestem w stanie polepszyć z nim relacje. Kolejnym ważnym aspektem o 
którym pragnę wspomnieć jest poznanie gier, manipulacji w relacjach zawodowo-prywatnych i wskazówek 
jak sobie z nimi radzić. Dodatkowo po warsztatach nabrałam pewności siebie na czym mi bardzo zależało.

Milena Brzozowska, Globalworth

Warsztaty ”Wynagrodzenia i Systemy Motywacyjne” zorganizowane w dniach 23-24 listopada br zostały 
przeprowadzone w sposób profesjonalny, zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. 
Ważne jest, iż odpowiedni dobór prelegentów praktyków i tematów pozwolił w pogłębiony sposób 
omówić problemy związane z tematyką tego spotkania.Kameralna atmosfera pozwalała na swobodną 
dyskusję w trakcie prezentacji, co szczególnie cenię sobie podczas tego typu wydarzeń.

Katarzyna Ciborowska, PZU S.A

Referencje

Co jest kluczem do skutecznego przywództwa? To pytanie zadaje sobie wielu liderów na całym świecie. Instytut 
Gallupa przeprowadził badanie, w którym zapytał ponad 10 000 osób, co sprawia, że chcą podążać za swoimi 
liderami? 

Z analizy ich wypowiedzi wyłoniły się 3 kluczowe strategie. 

1. Najbardziej efektywni liderzy zawsze wspierają rozwój Mocnych Stron

W organizacjach, w których przełożeni koncentrują się na słabościach ludzi, szanse na zaangażowanie pracowników 
są minimalne - tylko 1 na 11 pracowników będzie wykonywać swoje zadania chętnie i rzetelnie. Kiedy jednak optyka 
się zmienia i managerowie zaczynają koncentrować się na Mocnych Stronach, zaangażowanie rośnie ośmiokrotnie! To 
przekłada się także na subiektywne poczucie dobrobrostanu pracowników.

2. Najbardziej efektywni liderzy otaczają się odpowiednimi ludźmi

Skuteczni liderzy rozumieją, że potrzebują w swoim otoczeniu osób, posiadających uzupełniające się kompetencje. 
Żaden człowiek nie jest wszechstronny, ale odpowiednio zbudowany zespół - jak najbardziej. 

3. Najbardziej efektywni liderzy interesują się i rozumieją potrzeby swojego Zespołu.

Skuteczność najlepszych zespołów opiera się na pewnego rodzaju wymianie. Pracownicy dają z siebie to, co najlepsze, 
przyczyniając się do sukcesów biznesowych całego zespołu i organizacji. Liderzy z kolei muszą być uważni na potrzeby 
swoich pracowników. Zaufanie, empatia, stabilizacja i nadzieja na przyszłość są kluczowymi elementami, o które musi 
zadbać lider. 

Jeśli zadajesz sobie pytania:

• Jak rozwinąć swoje kompetencje przywódcze?
• Jak motywować swoich pracowników?
• Jaki styl zarządzania jest najbardziej efektywny?
• Jak dobierać swoich współpracowników?
• Jak zoptymalizować pracę swojego zespołu?
• Jak skuteczniej komunikować się ze swoim zespołem?
• Jak wydobyć kreatywność i zapał ze swojego zespołu?

Ten proces jest dla Ciebie!

Zakres tematyczny warsztatów:

• Poznasz specyfikę 34 talentów Instytutu Gallupa: filtrów warunkujących sposób myślenia  
 i działania Twojego i Twoich pracowników
• Zrozumiesz 4 główne domeny Mocnych Stron 
• Odkryjesz, dlaczego różnorodność jest kluczowa dla zachowania maksymalnej    
 efektywności zespołu
• Dowiesz się, czym jest dynamika talentów i lepiej zrozumiesz interakcje zachodzące   
 pomiędzy poszczególnymi cechami 
• Zrozumiesz jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu i rotacji pracowników
• Przekonasz się o tym, jak kultura zarządzania w oparciu o Mocne Strony wspiera   
 zaangażowanie i efektywność pracowników

Do kogo kierowane są warsztaty?

Do managerów, liderów i ekspertów HR, którzy chcą zrozumieć w jaki sposób wykorzystać 
Talenty Gallupa do poprawienia jakości współpracy i podniesienia efektywności oraz 
zaangażowania w swoich organizacjach.

Jak wygląda proces:

• Przed warsztatem uczestnicy otrzymają link do wypełnienia kwestionariusza mającego na  
 celu wykrycie 5 dominujących cech (talentów), odzwierciedlających charakterystyczny dla  
 danej osoby styl działania, myślenia i odczuwania.  Badanie Clifton StrengthsFinder™   
 dostępne jest on-line w języku polskim. 
• Każdy uczestnik otrzyma mailowo swój wynik wraz z raportem (w jęz. angielskim lub   
 polskim, w zależności od wybranego pakietu) oraz zadaniem pre-work, które będzie bazą  
 do pracy na warsztacie.
• Uczestnicy mailowo otrzymają komplet materiałów i ćwiczeń do pracy w trakcie   
 warsztatu. 
• 2-dniowy warsztat został zaprojektowany w taki sposób, by efektywnie łączyć wiedzę  
 teoretyczną z praktycznymi, interaktywnymi ćwiczeniami, przygotowując liderów do   
 wprowadzenia zmian w swoich zespołach “od jutra”. 
.

PROGRAM


