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• Wypracowanie metod rozwojowych dla uczestników szkolenia.

• Nabywanie wiedzy o wzbudzaniu zaangażowania, utożsamienia, 
 o motywowaniu innych ludzi (pracownik, kolega, klient) oraz siebie.

• Egzekwowanie poleceń, próśb - by pracownik pozostał zaangażowany,   
 zmotywowany.

   
Zgłoś swój udział już dziś!

530 755 339 

ewa.rokicka@bmspolska.pl



Warsztat

Utożsamienie pracowników z firmą to jedna z najważniejszych kwestii w zarządzaniu zespołami. 
Zmotywowani, zintegrowani z firmą pracownicy, to prawdziwy skarb. Dzisiaj, gdy bardzo często 
występuje silna rotacja i mamy trudności ze znalezieniem nowych pracowników, pozyskanie wiedzy i 
sprawności odnośnie pracy z załogą staje się wielką wartością.

Na utożsamienie się z miejscem pracy ma wpływ wiele czynników, są to między innymi:

• atmosfera stwarzana przez szefa, 
• relacje z kolegami, 
• system komunikacji wewnętrznej w firmie, 
• czas poświęcony na integrację i rozwój załogi 
• współdecydowanie pracowników
• etyka pracy 
• jakość obsługi klienta i stosunek do niego, wyrażany podczas wewnętrznych spotkań, 
• jakość produktów i usług oferowanych przez firmę
• wysokość wynagrodzeń w odniesieniu do innych porównywalnych miejsc pracy na    
 rynku

Cel warsztatu:

• Pokonywanie trudności i skuteczne motywowanie, w tym, wszelkie niezbędne aspekty   
 komunikacji, zwłaszcza pod kątem trudności w firmie i wzbudzanie zaangażowania w    
 trudnych momentach i okresach (poddanie się ocenie, sytuacje kryzysowe, ocena    
 innych).
• Nabywanie wiedzy o wzbudzaniu zaangażowania, utożsamienia, o motywowaniu    
 innych ludzi (pracownik, kolega, klient) oraz siebie
• Zaangażowanie w proces zajęć
• Zadowolenie 
• Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu    
 kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego
• Możliwość wymiany doświadczeń uczestników szkolenia
• Doskonalenie stosownie do indywidualnych doświadczeń, możliwości i potrzeb

Uczestnicy:

Kadra menedżerska, specjaliści, inni - wybrani.

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
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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

1.Cele szkolenia

 • Dlaczego tu jestem?
 • Dokończ zdania 

Celem tego ćwiczenia jest rozpoznanie przez uczestników własnych motywacji odpowiedź na pytanie: co będę tu robił 
przez 2 dni

Ćwiczenie - pytania; Czym jest motywacja do pracy? Co to jest utożsamiania z firmą? Czym jest myślenie, postawa 
właścicielska?

Tu pracujemy nad odpowiedziami na trzy zasadnicze pytania.  Co powoduje, że chce nam się pracować, że podejmujemy 
wysiłek, że dajemy z siebie wszystko? A także odwrotnie: co powoduje, że nam się nie chce pracować, że nie traktujemy 
firmy jako własnego miejsca, że nie traktujemy pracy jako elementu rozwoju osobistego, ale zaledwie jedynie tylko jako 
źródło dochodów?
 
2. Siła motywacji zależy od:

 • Wagi przywiązywanej przez daną osobę do celu, jaki chce osiągnąć.
 • Szansy powodzenia. 
 • Kondycji psychicznej i fizycznej. 

W tej części szkolenia dowiadujemy się od czego zależy siła naszej motywacji, dlaczego niektórzy przywiązują dużą wagę 
do celów, które chcą osiągnąć, inni zaś traktują te cele jedynie jako obowiązek. W czasie tego bloku dowiemy się jak wielka 
jest rola szansy na powodzenie, którą każdy z nas ma w głowie. Jeśli uważamy że szansa jest niska - co się z nami dzieje? A 
co dzieje się z nami, gdy uważamy że sukces jest blisko? Dowiemy się także jak wielki wpływ ma na nas kondycja psychiczna 
i fizyczna...

3. Hierarchia potrzeb

Ćwiczenie: Gdzie Ty, jako menedżer jesteś na "drabinie" Maslowa?

Tu dowiemy się jak wielkie znaczenie ma nasza samoocena, auto-motywacja i to co sobie myślimy.

4. Atmosfera uczenia się i rozwoju

Ćwiczenie: Kiedy menedżerowie stwarzają sytuacje odpowiadające na potrzeby pracowników? Dziesięć obszarów potrzeb 
odnośnie środowiska pracy sprzyjającego utożsamieniu się pracowników z firmą. 

Ćwiczenie: Co jest potrzebne, by móc się utożsamiać z firmą, myśleć właścicielsko?

Ćwiczenie: Przyczyny demotywacji. Jak to się dzieje, że niektórzy ludzie angażują się w pracę (mają motywację), utożsamiają 
się z celami, firmą, klientami, natomiast inni nie?
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5. Najpierw ustal zasady! Twoje expose, nasze zasady
 

 • Po co? 

 • Jak to robić?

Ćwiczenie:  Podziel się z nami...

W tej części naszego warsztatów sprawdzimy jak wielkie znaczenie ma to, co uznaję za wartościowe, co jest moimi zasadami, które chce 
upublicznić, przekazać podwładnym. Dowiemy się jak wielkie znaczenie ma ustalenie zasad, przekazanie  ich załodze i konsekwentne ich 
stosowanie. Wielki wpływ na nasze utożsamienie z firmą ma to, czy znamy zasady / reguły na których pracuje nasza firma, czy też jedynie 
się ich domyślamy i nie jesteśmy niczego pewni. Gdy szef potrafi omówić z podwładnymi to, co jest dla niego ważne, jak chce pracować 
na co dzień z załogą, to przekazuje swoim ludziom także pewność siebie konsekwencję, pewien kręgosłup moralny, na którym chce aby 
wszyscy się opierali. Daje to poczucie bezpieczeństwa, niezależnie od tego, jak te zasady przekazane przez szefa i respektowane przez 
załogę są, nazwijmy to, trudne, czy też nawet czasem ograniczające swobodę działania

6. Wizja, misja, wartości i cele przedsiębiorstwa.

 • Co jest wizja organizacji?

 • Czym jest misja i po co ją tworzymy?

 • Po co tworzyć listę wartości, jakie są dla nas ważne?

 • Czym są cele? Po co je wyznaczać? Czy działać można bez celów?

Wizja to często wyśmiewany, wyszydzany przez załogę element polityki firmy.  Chociaż bez wizji, bez pomysłu na siebie, bez planu 
opartego na podstawowym sensie istnienia, trudno mówić o jakimkolwiek porządku rzeczy. Z kolei misja to sposób postępowania przy 
realizacji wizji. To metoda, jaką chcemy się posługiwać podczas konsekwentnego jej realizowania. Wartości zaś, to zasady, kryteria,  
którymi kierujemy się przy podejmowaniu decyzji i przy działaniach. Pewne rzeczy są dopuszczalne, pewne zaś nie, na pewnych nam 
zależy, a inne są dla nas mniej istotne. Dzięki wartościom znanym wszystkim członkom załogi możemy odnosić się do wszelkich działań, 
metod postępowania, stylów, postaw, zachowań. Cele to konkretne punkty, które chcemy osiągnąć które wyznaczają to, jak skutecznie 
działamy. Odpowiadamy sobie na pytanie, czy możemy działać bez celu. Dowiemy się Jak wielu ludzi planuje,  jak wielu ludzi działa bez 
planów, nie wyznacza sobie celów i jakie są tego skutki.

7. Motywacja

 • Co lubimy, a czego nie, odnośnie podejmowania decyzji?  

 • Praktyki wpływająca na utożsamienie pracowników z firmą

 • Uprawomocnienie – Empowerment

Ćwiczenie: Zastanów się jaka jest Twoja mocna i słaba strona w motywowaniu. Jeśli chcesz zmieniać innych – zacznij od siebie.

W tej części naszych zajęć dowiemy się jak wielkie znaczenie ma to, czy i jak jesteśmy w stanie motywować innych, a przede wszystkim 
siebie.

8. Action learning – kreatywność i zaangażowanie pracowników

Dowiemy się jak wielką siłą jest prowadzenie spotkań o charakterze kreatywnego rozwiązywania problemów.
 
9. Czym jest zaangażowanie

Model budowy zespołu Lencioniego. Praktyczne wskazówki budowy zaangażowania u pracowników.

Szkolenie było bardzo dobre, grupa uczestników – zróżnicowana, warunki – doskonałe. Trener był bardzo 
dobrze przygotowany i ciekawie prowadził szkolenie. Dzielił się wieloletnim doświadczeniem na temat 
mapowania procesów.
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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

10. Czy się troszczymy?

 • Ludzi nie interesuje co wiesz, dopóki...

Tu odpowiemy sobie na pytanie jak ważna jest sprawa troski wyrażonej w codziennym kontakcie z podwładnymi.

11. Zauważ mocne strony pracownika

 • Osiągnięcia

 • Umiejętności

 • Zalety osobiste

 • Gdy chcesz prowadzić dobrą, pozytywną rozmowę: wskazówki

12. Ocena

 • Nagradzanie i chwalenie 

 • Konstruktywna krytyka

 • Jak sprawić, by pracownik był zaangażowany w zmianę na lepsze? Instrukcja „obsługi”

13. Jak sprawić by pracownicy myśleli właścicielsko i byli utożsamieni z działaniami firmy, czyli jak pracować z różnymi typami ludzi?

Poznamy różne typy pracowników, dowiemy się jak pracować z osobami skoncentrowanymi na siebie, jak pracować z ludźmi 
skoncentrowanymi na innych, w jaki sposób rozmawiać, pracować, motywować i wyznaczać cele osobom skoncentrowanym na celu, a co 
robić, gdy naszym pracownikiem jest osoba skoncentrowana na problemach. Dowiemy się w jaki sposób działać z osobami, które 
nazywamy zgodnymi, a także co robić gdy nasi pracownicy są negujący.

14. Motywujący system pracy i wartości

 • Komunikat dla współpracowników

 • Nasi koledzy - współpracownicy czekają na przydatne treści

 • Kategoria 1, 2 i 3

W tej części naszego seminarium szkoleniowego odpowiemy sobie na pytanie jaki rodzaj treści przekazywanej innym jest dla nich 
najważniejszy (kategoria pierwsza).Poznamy jakie treści są drugiej kategorii ważności i co jest kategorią trzecią, najmniej istotną dla uszu 
słuchającego.

15. Zależności 

 • Ćwiczenie: rozmowa  - scenki z życia

 • Odgrywanie ról. Bezpośrednia rozmowa, podczas spotkania. 

Celem tego ćwiczenia jest nauka zastosowania metody rozmowy mającej podkreślić myślenie właścicielskie, utożsamienie z firmą. Użycie 
poznanych zasad w praktyce.

16. Podsumowanie
 



Trener

BMS Polska Group Sp.z.o.o., ul. Młynarska 42/115,
01-171 Warszawa, tel: +48 22 4125062, fax: +48 22 4125061
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

Krzysztof  Stefaniak                        

Krzysztof zdobywał doświadczenie za zakresu prowadzenia sesji Acion 
Learningu pracując w międzynarodowych korporacjach oraz polskich 
przedsiębiorstwach takich jak Telewizja Polska, Ministerstwo Pracy, Asseco 
Poland, Nestle, Tele 5, Macrosoft. Od 2006 pracuje jako trener oraz konsultant 
współpracując z takimi klientami jak PwC Polska, PKN Orlen, Ministerstwo 
Finansów, Samsung, Bridgestone, Dachser, Inditex.

Pierwsze warsztaty szkoleniowe prowadzone przez niego odbyły się w 1994 
i od tego czasu Krzysztof rozwijał swoje umiejętności w pracy szkoleniowej i 
konsultingowej z kadrą kierowniczą wysokiego szczebla zarządzania. 

Podczas swojej kariery zawodowej jako Dyrektor Personalny przeprowadził 
wiele warsztatów coachingowych, Action Learningu oraz facylitacji z 
menedżerami wszystkich szczebli zarządzania. 

Krzysztofa ważnym atutem jest wiedza i doskonałe rozumienie 
funkcjonowania korporacji oraz istniejących w niej procesów 
komunikacyjnych.


