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• Implikacje zmian w świecie VUCA – szczególnie w kontekście prezentowania  
 zmiany swojemu zespołowi.

• Różnorodne postawy, jakie ludzie przyjmują podczas zmian.

• Szereg technik komunikacyjnych, przydatnych podczas pomagania innym w  
 przechodzeniu przez proces zmiany w szybko zmieniających się świecie   
 biznesu.

• Tożsamość i samoświadomość kadry kierowniczej w nowoczesnej organizacji  
  funkcjonującej w świecie VUCA.



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.
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WARSZTAT

CELE REALIZACJI PROJEKTU:

•  Uczestnicy rozumieją ludzkie i organizacyjne implikacje zmian w świecie VUCA – szczególnie  
 w kontekście prezentowania zmiany swojemu zespołowi.
•  Uczestnicy znają różnorodne postawy, jakie ludzie przyjmują podczas zmian.
• Uczestnicy rozumiejąc, że zmiana wpisana jest w funkcjonowanie każdej organizacji,   
 potrafią pomagać sobie i innym w przechodzeniu od zaprzeczania i krytykowania do roli  
 Lidera zmian.
• Uczestnicy potrafią stosować szereg technik komunikacyjnych, przydatnych podczas   
 pomagania innym w przechodzeniu przez proces zmiany w szybko zmieniających się    
 świecie biznesu.

Przed szkoleniem: 

Każdy uczestnik powinien zastanowić się i przeanalizować konkretne sytuacje związane ze 
zmianami wokół siebie (w zespole, dziale, Firmie), z którymi miał do czynienia. Przykłady 
uczestników posłużą na szkoleniu do przygotowania przypadków, które będą analizowane, 
omawiane i rozwiązywane podczas szkolenia. Praca uczestników pomoże w tym, aby szkolenie 
było dostosowane do bieżących potrzeb uczestników.

Stosowane metody szkoleniowe:

Warsztat ma charakter treningu umiejętności – podstawowe treści przekazywane są w formie 
prezentacji, następnie uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne, biorą udział w symulacjach, 
rozwiązują testy pozwalające dokonać samooceny umiejętności. Stosowane metody dydaktyczne 
to: analiza przypadku, grupowe i indywidualne rozwiązywanie problemów, symulacje, gry, testy, 
dyskusja moderowana i prezentacja trenera.
 
Po szkoleniu:

Uczestnicy w okresie do 3 tygodni od zakończenia szkolenia i przy pomocy przygotowanego w 
tym celu formularza, przygotowują po minimum jednym opisie sytuacji, w której zastosowali 
świadomie metodykę pomocy innym osobom w przechodzeniu przez zmianę. Opis przesyłają 
następnie do osoby prowadzącej zajęcia wraz z ewentualnymi pytaniami do swojego trenera.

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
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1. Zaufanie jako fundament do zarządzania nowoczesnym zespołem i zarządzania zmianą w świecie  
 VUCA
 
2. Omówienie dysfuncji zespołu nie pozwalających na kreatywność i działania innowacyjne

3. Analiza moich zachowań hamujących tworzenie środowiska zaufania w zespole

4. Ukryty potencjał kreatywny – co wiemy i czego nie wiemy o naszych twórczych możliwościach

5. Co ogranicza naszą kreatywność

6. Rodzaje barier i blokad (wewnętrznych i zewnętrznych)

7. „Zabójcy kreatywności" - sformułowania gaszące inicjatywę i twórcze myślenie

8.  Radzenie sobie z blokadami i barierami

9.  Myślenie grupowe - tłumienie własnych pomysłów pod naciskiem grupy

10. Tożsamość i samoświadomość kadry kierowniczej w nowoczesnej organizacji funkcjonującej w  
 świecie VUCA

11. Zasada bezpośredniego podporządkowania w kierowaniu podwładnymi – jej znaczenie i obszary,  
 w których ona występuje

12. Pracownicze podporządkowanie pracodawcy – przełożenie przepisów na realia kierowania i  
 relacje przełożony – podwładny w świecie VUCA

13. Konflikty i sposoby ich rozwiązywania

14. Ćwiczenie – podejścia do rozwiązywania konfliktów

15. Wprowadzenie koncepcji zmian na poziomie ludzkim, procesowym i strategicznym

16. Dlaczego zmiany kończą się często niepowodzeniem?

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.   
     



17. Zarządzanie zmianą – podejście systemowe (jak wygląda zmiana w organizacji) –   
 kluczowe czynniki sukcesu w zmianie typu „E” oraz zmianie typu „Z”.

18. VUCA – świat ciągłej zmiany w organizacji

19. Oszacowanie gotowości uczestników do przechodzenia przez zmiany

20. Związek pomiędzy przywództwem a zarządzaniem w kontekście gotowości do zmiany

21. Wdrażania zmian, jako najtrudniejszy jej etap – planowanie 

22. Zarządzanie zmianą – podejście osobowe (różne postawy ludzi wobec zmiany)

23. Jaki rodzaj ludzi najlepiej przewodzi zmianom – wprowadzenie oraz samoocena

24. Sposoby na przechodzenie przez różne fazy reakcji na zmianę do postawy Lidera zmian

25. Etapu reakcji na zmianę – diagnoza własnego zespołu oraz planowanie

26. Zasady „wybijania” ludzi z pętli utrzymania status quo i wprowadzania na „spiralę   
 rozwoju”

27. Scrum i szacowanie ryzyka w świecie VUCA

28. Zarządzanie motywacja pracowników w procesach zmian

29. Postawy obronne i jak sobie z nimi radzić

30. Zarządzanie zmianą jako kompetencja – nawiązanie do modelu kompetencji 
 i planowania rozwoju

31. Analizy przypadków – ćwiczenie przechodzenia przez proces zmian – planowanie oraz  
 prowadzenie stosownych konwersacji

32. Komunikacja jako naczelna zasada w zmianie oraz kilka technik i zasad komunikacji 
 w zmianach

WARSZTAT

Polecam spotkania praktyków organizowane przez BMS. Fantastyczna atmosfera i cenna wymiana doświad-
czeń! Duża dbałość o zawartość merytoryczną prezentacji.

 
Justyna Siwek, Poczta Polska S.A.


