
  

                                          
                                          
                                         

                                         
                                            

                                          
                                            

  

ANGAŻUJĄCE PRZYWÓDZTWO: 
•   Budowanie Organizacji Aranżującej 
•   Dobre praktyki Angażujących Liderów
•   4Q&Check jako uniwersalna metoda budowania 
    zaangażowania w relacji lidera z zespołem

EFEKTYWNE PROJEKTOWANIE ŚCIEŻEK KARIER: 
•   Metoda gier online w diagnozie kompetencji 
•   Virtualny Assessment dla Talentów
•   Rozgrywka gry symulacyjnej

Partnerzy strategiczni:

Angażujące Przywództwo vs. Efektywne Projektowanie Ścieżek Karier 

Zgłoś swój udział już dziś!

 530 405 570   aleksandra.wieczorek@bmspolska.pl

DODAJ SKRZYDEŁ SWOIM HR’owcom II edycja 

praktyczny warsztat z udziałem firm doradczych

Patroni medialni:

Hotel Bristol, Warszawa
21-22 Czerwiec 2017r.

Warsztat dla HR 

        Agnieszka Wronka, Asesor i projektant metody Assessment/Development  
        Center - Pracownia Gier              

Z wykształcenia Psycholog, ukończyła Uniwersytet Jagielloński. Od ponad 10 lat zajmuje się 
rozwojem kompetencji z obszaru zarządzania strategicznego organizacją, zarządzania 
zespołami oraz efektywności osobistej. Przeprowadziła ponad 2500 godzin szkoleń i 150 
godzin coachingów. Konsultant Extended DISC na poziomie indywidualnym i zespołowym, 
korzysta także z metodologii Team Coaching International™ oraz Gallup StrengthsFinder®. 
Ekspert w obszarze gier kompetencyjnych – pomiaru kompetencji metodą gier on-line. 
Project Manager dużych projektów badawczych i rekrutacyjnych. W roli konsultanta 
współpracuje przy tworzeniu i doskonaleniu polityki personalnej firm oraz zarządzaniu 
procesami z obszaru HR. Doświadczony asesor i projektant metody 
Assessment/Development Center. Certyfikowany Coach metodyki CoachWise 
akredytowanej przez ICF. Prowadzi szkolenia i treningi w języku polskim i angielskim.

PRACOWNIA GIER o sobie: 
Pracownia Gier Szkoleniowych powstała w 2004 roku, jako pierwszy w Polsce dostawca programów 
szkoleniowych opartych na grach i symulacjach biznesowych. W 2011 założyliśmy Experience Corner                        
– pierwszy w Polsce sklep z grami i narzędziami interaktywnymi dla trenerów. W roku 2015 
zaprojektowaliśmy przełomową metodę pomiaru kompetencji   z zastosowaniem gier online                                                
– Competence Game. W ten sposób staliśmy się współautorami nowej kategorii narzędzi – gier 
kompetencyjnych. Jesteśmy największym w Polsce dostawcą usług i narzędzi szkoleniowych z użyciem 
gier i symulacji. Dotąd zagrało z nami ponad 27000osób, w tym 10000 menedżerów wszystkich szczebli. 
Jako jedyni prowadzimy spotkania metodą gier dla dużych zespołów do kilkuset osób. 
Zaprojektowaliśmy gry dla największych marek globalnych. Nasze symulacje biznesowe 
wykorzystywane są na prestiżowych studiach MBA w Polsce i na świecie.  Trenujemy instytucje 
międzynarodowe i administrację publiczną. W ostatnich latach nasze autorskie gry zdobyły nagrody                             
w międzynarodowych konkursach m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii. Mieliśmy okazję 
zrealizować ponad 20 rozgrywek na świecie, odwiedzając 5kontynentów. Wszystkie usługi oferujemy                         
w języku polskim i angielskim, wybrane także  w j. rosyjskim.     

         Sławomir Błaszczak, Założyciel i Prezes Zarządu - 4Results Group

Założyciel i Prezes Zarządu 4Results Group. Absolwent SGH , wykładowca na Akademii 
Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, współautor książki 
Angażujący Lider. Posiada 18 letnie doświadczenie biznesowe i zarządcze. Łączy 
zarządzanie firma z rola coacha, i mentora dla TOP Managerów. 

4Results o sobie: 
4Results – działamy od 12 lat   i obecnie prowadzimy około 80 dużych projektów wdrożeniowych rocznie 
dzięki zaangażowaniu zespołu 50 konsultantów/trenerów. Wierzymy, ze dla osiągania ponad 
przeciętnych rezultatów biznesowych potrzebujemy Angażującego środowiska i Angażujących Liderów. 
Wspieramy liderów rynku we wdrażaniu strategii dając im wsparcie zarówno w miękkich jak i twardych 
aspektach biznesowych. Zaufały nam m in. takie firmy jak: P&G, Nestle, Lafarge, ING, PZU, PKO BP, Orlen, 
Medicover i wiele innych. Zapraszamy na stronę 4results.pl. 



BMS Group Sp.z.o.o., ul. Nowogrodzka 50/515,
00-695 Warszawa, tel: +48 22 4125062, fax: +48 22 4125061
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

PRELEGENCI

        Agnieszka Wronka, Asesor i projektant metody Assessment/Development  
        Center - Pracownia Gier              

Z wykształcenia Psycholog, ukończyła Uniwersytet Jagielloński. Od ponad 10 lat zajmuje się 
rozwojem kompetencji z obszaru zarządzania strategicznego organizacją, zarządzania 
zespołami oraz efektywności osobistej. Przeprowadziła ponad 2500 godzin szkoleń i 150 
godzin coachingów. Konsultant Extended DISC na poziomie indywidualnym i zespołowym, 
korzysta także z metodologii Team Coaching International™ oraz Gallup StrengthsFinder®. 
Ekspert w obszarze gier kompetencyjnych – pomiaru kompetencji metodą gier on-line. 
Project Manager dużych projektów badawczych i rekrutacyjnych. W roli konsultanta 
współpracuje przy tworzeniu i doskonaleniu polityki personalnej firm oraz zarządzaniu 
procesami z obszaru HR. Doświadczony asesor i projektant metody 
Assessment/Development Center. Certyfikowany Coach metodyki CoachWise 
akredytowanej przez ICF. Prowadzi szkolenia i treningi w języku polskim i angielskim.

PRACOWNIA GIER o sobie: 
Pracownia Gier Szkoleniowych powstała w 2004 roku, jako pierwszy w Polsce dostawca programów 
szkoleniowych opartych na grach i symulacjach biznesowych. W 2011 założyliśmy Experience Corner                        
– pierwszy w Polsce sklep z grami i narzędziami interaktywnymi dla trenerów. W roku 2015 
zaprojektowaliśmy przełomową metodę pomiaru kompetencji   z zastosowaniem gier online                                                
– Competence Game. W ten sposób staliśmy się współautorami nowej kategorii narzędzi – gier 
kompetencyjnych. Jesteśmy największym w Polsce dostawcą usług i narzędzi szkoleniowych z użyciem 
gier i symulacji. Dotąd zagrało z nami ponad 27000osób, w tym 10000 menedżerów wszystkich szczebli. 
Jako jedyni prowadzimy spotkania metodą gier dla dużych zespołów do kilkuset osób. 
Zaprojektowaliśmy gry dla największych marek globalnych. Nasze symulacje biznesowe 
wykorzystywane są na prestiżowych studiach MBA w Polsce i na świecie.  Trenujemy instytucje 
międzynarodowe i administrację publiczną. W ostatnich latach nasze autorskie gry zdobyły nagrody                             
w międzynarodowych konkursach m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii. Mieliśmy okazję 
zrealizować ponad 20 rozgrywek na świecie, odwiedzając 5kontynentów. Wszystkie usługi oferujemy                         
w języku polskim i angielskim, wybrane także  w j. rosyjskim.     

         Sławomir Błaszczak, Założyciel i Prezes Zarządu - 4Results Group

Założyciel i Prezes Zarządu 4Results Group. Absolwent SGH , wykładowca na Akademii 
Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, współautor książki 
Angażujący Lider. Posiada 18 letnie doświadczenie biznesowe i zarządcze. Łączy 
zarządzanie firma z rola coacha, i mentora dla TOP Managerów. 

4Results o sobie: 
4Results – działamy od 12 lat   i obecnie prowadzimy około 80 dużych projektów wdrożeniowych rocznie 
dzięki zaangażowaniu zespołu 50 konsultantów/trenerów. Wierzymy, ze dla osiągania ponad 
przeciętnych rezultatów biznesowych potrzebujemy Angażującego środowiska i Angażujących Liderów. 
Wspieramy liderów rynku we wdrażaniu strategii dając im wsparcie zarówno w miękkich jak i twardych 
aspektach biznesowych. Zaufały nam m in. takie firmy jak: P&G, Nestle, Lafarge, ING, PZU, PKO BP, Orlen, 
Medicover i wiele innych. Zapraszamy na stronę 4results.pl. 



ŚRODA | 21 Czerwca

        Agnieszka Wronka, Asesor i projektant metody Assessment/Development  
        Center - Pracownia Gier              

Z wykształcenia Psycholog, ukończyła Uniwersytet Jagielloński. Od ponad 10 lat zajmuje się 
rozwojem kompetencji z obszaru zarządzania strategicznego organizacją, zarządzania 
zespołami oraz efektywności osobistej. Przeprowadziła ponad 2500 godzin szkoleń i 150 
godzin coachingów. Konsultant Extended DISC na poziomie indywidualnym i zespołowym, 
korzysta także z metodologii Team Coaching International™ oraz Gallup StrengthsFinder®. 
Ekspert w obszarze gier kompetencyjnych – pomiaru kompetencji metodą gier on-line. 
Project Manager dużych projektów badawczych i rekrutacyjnych. W roli konsultanta 
współpracuje przy tworzeniu i doskonaleniu polityki personalnej firm oraz zarządzaniu 
procesami z obszaru HR. Doświadczony asesor i projektant metody 
Assessment/Development Center. Certyfikowany Coach metodyki CoachWise 
akredytowanej przez ICF. Prowadzi szkolenia i treningi w języku polskim i angielskim.

PRACOWNIA GIER o sobie: 
Pracownia Gier Szkoleniowych powstała w 2004 roku, jako pierwszy w Polsce dostawca programów 
szkoleniowych opartych na grach i symulacjach biznesowych. W 2011 założyliśmy Experience Corner                        
– pierwszy w Polsce sklep z grami i narzędziami interaktywnymi dla trenerów. W roku 2015 
zaprojektowaliśmy przełomową metodę pomiaru kompetencji   z zastosowaniem gier online                                                
– Competence Game. W ten sposób staliśmy się współautorami nowej kategorii narzędzi – gier 
kompetencyjnych. Jesteśmy największym w Polsce dostawcą usług i narzędzi szkoleniowych z użyciem 
gier i symulacji. Dotąd zagrało z nami ponad 27000osób, w tym 10000 menedżerów wszystkich szczebli. 
Jako jedyni prowadzimy spotkania metodą gier dla dużych zespołów do kilkuset osób. 
Zaprojektowaliśmy gry dla największych marek globalnych. Nasze symulacje biznesowe 
wykorzystywane są na prestiżowych studiach MBA w Polsce i na świecie.  Trenujemy instytucje 
międzynarodowe i administrację publiczną. W ostatnich latach nasze autorskie gry zdobyły nagrody                             
w międzynarodowych konkursach m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii. Mieliśmy okazję 
zrealizować ponad 20 rozgrywek na świecie, odwiedzając 5kontynentów. Wszystkie usługi oferujemy                         
w języku polskim i angielskim, wybrane także  w j. rosyjskim.     

         Sławomir Błaszczak, Założyciel i Prezes Zarządu - 4Results Group

Założyciel i Prezes Zarządu 4Results Group. Absolwent SGH , wykładowca na Akademii 
Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, współautor książki 
Angażujący Lider. Posiada 18 letnie doświadczenie biznesowe i zarządcze. Łączy 
zarządzanie firma z rola coacha, i mentora dla TOP Managerów. 

4Results o sobie: 
4Results – działamy od 12 lat   i obecnie prowadzimy około 80 dużych projektów wdrożeniowych rocznie 
dzięki zaangażowaniu zespołu 50 konsultantów/trenerów. Wierzymy, ze dla osiągania ponad 
przeciętnych rezultatów biznesowych potrzebujemy Angażującego środowiska i Angażujących Liderów. 
Wspieramy liderów rynku we wdrażaniu strategii dając im wsparcie zarówno w miękkich jak i twardych 
aspektach biznesowych. Zaufały nam m in. takie firmy jak: P&G, Nestle, Lafarge, ING, PZU, PKO BP, Orlen, 
Medicover i wiele innych. Zapraszamy na stronę 4results.pl. 

 “Po raz kolejny miałam przyjemność uczestniczyć w warsztatach  zorganizowanych 
przez firmę BMS Group, które odbyły się  w dniach 17–18 marca 2017r., w hotelu Hilton                
w Warszawie „DODAJ SKRZYDEŁ SWOIM HR’owcom”. Spotkanie było okazją do inspirującej 
wymiany doświadczeń, przedstawionych bardzo ciekawie, gdzie każdy z praktyków                                 
z obszaru HR, miał mnóstwo możliwości by zabrać głos w burzy mózgów. Była to okazja do 
poznania wielu ciekawych rozwiązań  z zakresu HR. Liczę, że kolejne spotkania również będą 
sprzyjać wymianie doświadczeń i inspiracji. Na plus zasługuje również wzorowa organizacja 
spotkania przez zespół BMS Group”. 

Monika Lewandowska - Marwit
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9:15 Powitanie i przedstawienie się prelegentów oraz uczestników

DOWIESZ SIĘ JAK:
•Jakie są podstawowe założenia związane z budowaniem 
ścieżek karier
•Na jakim etapie projektowania ścieżek kariery 
wykorzystuje się gry i symulacje biznesowe
•Jakie kompetencje mogą być diagnozowane dzięki grom

POZNASZ:
•Sposoby pomiaru i oceny kompetencji, przykładowe 
wskaźniki behawioralne stosowane do ich oceny  
•Korzyści płynące z wykorzystania gier w diagnozie 
kompetencji
  
ZAGRASZ:
•W grę „Symbole” wykorzystywaną w czasie sesji 
Development Center 

10:00 - 12:00 Część I -  Rozgrywka gry symulacyjnej

9:30  POZNAJMY SIĘ! Sesja Networkingowa 

14:15- 15:30  Część III - Let’s do it – projektowanie 
ścieżek kariery w praktyce 

15:30  Planowane zakończenie I dnia warsztatów 

12:00-12:15  - Przerwa kawowa

12:15 - 13.15  - Część II - Metoda gier online w 
diagnozie kompetencji – Wirtualny Development 

DOWIESZ SIĘ JAK:
•W jaki sposób gra online może zastąpić tradycyjny 
Development Center i w jakich sytuacjach warto ją stosować
•Jakich kompetencji do tej pory nie udaje się mierzyć w grach 
online 

POZNASZ:
•Inowacyjną i pierwszą na świecie grę online mierzącą                 
12 kompetencji związanych min. z planowaniem i realizacją 
celów, umiejętnością analizy informacji 

OTRZYMASZ:
•Odpowiedź na pytanie, czy gra online może być rzetelnym  
i trafnym narzędziem diagnozy kompetencji

DOWIESZ SIĘ JAK:
•W jaki sposób praktycznie wykorzystać wyniki gry 
kompetencyjnej do planowania ścieżek kariery
•Dlaczego metoda gier dobrze komponuje się z innymi 
procesami zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji

POZNASZ:
•Zastosowania gier kompetencyjnych w innych niż 
tworzenie ścieżek kariery procesach HR
  
STWORZYSZ: 
•Ścieżkę kariery w oparciu o wybrane wyniki gry 
kompetencyjnej zawarte w raportach generowanych po 
rozgrywce. 

13.15 – 14.15  - Przerwa na lunch

19:00  Wspólna wieczorna integracja

“Efektywne projektowanie ścieżek karier – wykorzystanie gier on-line do diagnozy kompetencji”



CZWARTEK |  22 Czerwca

        Agnieszka Wronka, Asesor i projektant metody Assessment/Development  
        Center - Pracownia Gier              

Z wykształcenia Psycholog, ukończyła Uniwersytet Jagielloński. Od ponad 10 lat zajmuje się 
rozwojem kompetencji z obszaru zarządzania strategicznego organizacją, zarządzania 
zespołami oraz efektywności osobistej. Przeprowadziła ponad 2500 godzin szkoleń i 150 
godzin coachingów. Konsultant Extended DISC na poziomie indywidualnym i zespołowym, 
korzysta także z metodologii Team Coaching International™ oraz Gallup StrengthsFinder®. 
Ekspert w obszarze gier kompetencyjnych – pomiaru kompetencji metodą gier on-line. 
Project Manager dużych projektów badawczych i rekrutacyjnych. W roli konsultanta 
współpracuje przy tworzeniu i doskonaleniu polityki personalnej firm oraz zarządzaniu 
procesami z obszaru HR. Doświadczony asesor i projektant metody 
Assessment/Development Center. Certyfikowany Coach metodyki CoachWise 
akredytowanej przez ICF. Prowadzi szkolenia i treningi w języku polskim i angielskim.

PRACOWNIA GIER o sobie: 
Pracownia Gier Szkoleniowych powstała w 2004 roku, jako pierwszy w Polsce dostawca programów 
szkoleniowych opartych na grach i symulacjach biznesowych. W 2011 założyliśmy Experience Corner                        
– pierwszy w Polsce sklep z grami i narzędziami interaktywnymi dla trenerów. W roku 2015 
zaprojektowaliśmy przełomową metodę pomiaru kompetencji   z zastosowaniem gier online                                                
– Competence Game. W ten sposób staliśmy się współautorami nowej kategorii narzędzi – gier 
kompetencyjnych. Jesteśmy największym w Polsce dostawcą usług i narzędzi szkoleniowych z użyciem 
gier i symulacji. Dotąd zagrało z nami ponad 27000osób, w tym 10000 menedżerów wszystkich szczebli. 
Jako jedyni prowadzimy spotkania metodą gier dla dużych zespołów do kilkuset osób. 
Zaprojektowaliśmy gry dla największych marek globalnych. Nasze symulacje biznesowe 
wykorzystywane są na prestiżowych studiach MBA w Polsce i na świecie.  Trenujemy instytucje 
międzynarodowe i administrację publiczną. W ostatnich latach nasze autorskie gry zdobyły nagrody                             
w międzynarodowych konkursach m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii. Mieliśmy okazję 
zrealizować ponad 20 rozgrywek na świecie, odwiedzając 5kontynentów. Wszystkie usługi oferujemy                         
w języku polskim i angielskim, wybrane także  w j. rosyjskim.     

         Sławomir Błaszczak, Założyciel i Prezes Zarządu - 4Results Group

Założyciel i Prezes Zarządu 4Results Group. Absolwent SGH , wykładowca na Akademii 
Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, współautor książki 
Angażujący Lider. Posiada 18 letnie doświadczenie biznesowe i zarządcze. Łączy 
zarządzanie firma z rola coacha, i mentora dla TOP Managerów. 

4Results o sobie: 
4Results – działamy od 12 lat   i obecnie prowadzimy około 80 dużych projektów wdrożeniowych rocznie 
dzięki zaangażowaniu zespołu 50 konsultantów/trenerów. Wierzymy, ze dla osiągania ponad 
przeciętnych rezultatów biznesowych potrzebujemy Angażującego środowiska i Angażujących Liderów. 
Wspieramy liderów rynku we wdrażaniu strategii dając im wsparcie zarówno w miękkich jak i twardych 
aspektach biznesowych. Zaufały nam m in. takie firmy jak: P&G, Nestle, Lafarge, ING, PZU, PKO BP, Orlen, 
Medicover i wiele innych. Zapraszamy na stronę 4results.pl. 

 

 “Bardzo pozytywnie oceniam udział w warsztacie „Dodaj skrzydeł swoim HR\’owcom” w dniach 7-8 marca 
2017 r. Ciekawa tematyka, perfekcyjne przygotowanie warsztatu od strony organizacyjnej oraz stworzenie przestrzeni 
do dyskusji i wymiany doświadczeń w gronie ekspertów HR to wyróżniające się atuty warsztatu. Bardzo dziękuję za 
inspirujące spotkanie i do zobaczenia na kolejnym warsztacie. Jeszcze raz dziękuję za nieszablonową opiekę nad 
uczestnikami”.

Diana Dobrowolska - Tesco

DOWIESZ SIĘ:
•Jaką role powinien pełnić TOP, Middle  i Line Mangement by 
świadomie budować organizację angażującą pracowników
•Jakie są kluczowe czynniki wpływające na zaangażowanie 
pokoleń YZ  w życie organizacji

POZNASZ:
•Przykłady prostych i praktycznych działań, metod 
podejmowanych 
przez organizacje, które świadomie bujdą angażujący styl 
liderski
•Efekty budowania angażującego stylu przywództwa

ZWERYFIKUJESZ:
•Na ile obecne praktyki w Twojej organizacji budują 
angażujące przywództwo 

   DOWIESZ SIĘ:
•Jak uaktywniać inicjatywę, odpowiedzialność dzięki 
uruchamianiu twórczego myślenia u pracowników
•Co jest największą dźwignią w rozmowie z pracownikiem                  
z perspektywy uruchamiania kory mózgowej

   POZNASZ:
•Proste nawyki liderskie gotowe do zastosowania                          
w każdej rozmowie 
z pracownikiem, które wywołują energię do działania oraz 
pomagają pracownikom kreować efektywne rozwiązania

   ZNAJDZIESZ ROZWIĄZANIE:
•Jak w sytuacjach trudnych, utraty wiary w sukces, poczucia 
ograniczonych zasobów/zbyt ambitnych celów pracować                      
z percepcją pracowników i pomagać im zaangażować się                    
w dostarczanie ponadprzeciętnych wyników

9:30 Rejestracja, poranna kawa i rozpoczęcie drugiego dnia warsztatów

10:00 - 11:00 Część I - Budowanie Organizacji 
Angażującej

13:30 - 15.30 - Część III - 4Q&Check jako  
uniwersalna metoda budowania zaangażowania 

16:15  Planowane zakończenie  warsztatów, 
wręczenie certyfikatów, wymiana wizytówek 
 

11:15 - 12.30  - Część II - Dobre praktyki 
Angażujących Liderów
DOWIESZ SIĘ:
•Jakie zachowania/praktyki najbardziej budują 
zaangażowanie z perspektywy TOP, Middle i Line 
Managementu (na podstawie badań 4Reults)
•Jak myślą o sobie, pracownikach, wynikach Ci, którzy budują 
najbardziej zaangażowane zespoły

POZNASZ:
•Wyniki badań nt. najbardziej efektywnych oraz najbardziej 
zabijających zaangażowanie praktyk liderskich

ZWERYFIKUJESZ:
•Przekonania, które dominują w Twojej organizacji

12.30 – 13.30  - Przerwa na lunch

11:00-11:15  - Przerwa kawowa

“Angażujące Przywództwo” 


