
•  Zdobądź praktyczną wiedzę z zakresu ryzyk i ich przeciwdziałań powstających 
podczas zmiany!

•  Sprawdź zdobyte umiejętności w trakcie ćwiczeń!

•  Wykorzystaj nabyte kompetencje w codziennym życiu!

Zgłoś swój udział już dziś!

        530 755 339       ewa.rokicka@bmspolska.pl   

Zarządzanie sobą w zmianie
i efektywna adaptacja do zmian

Golden Floor Plaza,
Warszawa, 20 czerwca

Warsztat



  WARSZTAT

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

Warsztat przeznaczony dla pracowników często stających w obliczu zmian. Kładzie główny nacisk na aspekty 
związane z procesem zmiany, jej przebiegiem, emocjami z nią związanymi oraz zrozumieniem i umiejętnością 
przechodzenia przez nią. Prowadzone w formie warsztatu zajęcia pozwolą uczestnikom:

• lepiej zrozumieć mechanizm zmiany,
• lepiej zrozumieć reakcje ludzi na zmiany,
• uświadomić sobie swoje reakcje i nimi zarządzać,
• zrozumieć wpływ własnej postawy na proces zmiany.

Poprzez aktywny udział w ćwiczeniach będzie można doświadczyć zmiany i zweryfikować swoje reakcje oraz 
zachowania współuczestników. Dzięki temu łatwiej będzie można przełożyć je na wykonywaną pracę i zachowania 
w organizacji, oraz dzięki zrozumieniu mechanizmów i sposobów na zarządzanie zmianą, łatwiej przechodzić przez 
ten proces.

Cele warsztatu:

• Doskonalenie umiejętności w dziedzinie skutecznego planowania i organizowania procesu wdrożenia zmian 
organizacyjnych,
• Przedstawienie narzędzi wpływania na postawy pracowników (motywowania do doskonalenia metod pracy                           
i sprawnego monitorowania realizacji założonych efektów wdrażanych zmian),
• Wypracowanie metod oddziaływania na postawy pracowników wobec zmian (hamujących postawy niechętne                       
i pobudzających postawy sprzyjające).     

Metodyka prowadzenia zajęć: 

Szkolenie prowadzone jest zgodnie ze sztuką uczenia się dorosłych, czyli poprzez doświadczenie. Zajęcia będą 
prowadzone w formie warsztatowej, z wykorzystaniem podstawowych metod interaktywnych. Podczas szkolenia 
wykorzystane zostaną m.in.: 
• Gry i ćwiczenia szkoleniowe – maksymalnie angażującego uczestników do aktywnego udziału.
• Aktywne uczestnictwo, praktyczne przyswajanie wiedzy poprzez dzielenie się doświadczeniami, poszerzanie 
repertuaru zachowań, eksperymentowanie z nowymi sytuacjami, obserwację innych uczestników.
• Techniki sprzyjające kreatywności (burza mózgów oraz analiza przypadków).
• Przekaz wiedzy teoretycznej – wykłady inspirujące, dyskusje.        



             WARSZTAT

Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia, prostych narzędzi, miłej 
atmosfery. Przebywałam pod opieką super prowadzącego
   
        Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex
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• lepiej zrozumieć reakcje ludzi na zmiany,
• uświadomić sobie swoje reakcje i nimi zarządzać,
• zrozumieć wpływ własnej postawy na proces zmiany.

Poprzez aktywny udział w ćwiczeniach będzie można doświadczyć zmiany i zweryfikować swoje reakcje oraz 
zachowania współuczestników. Dzięki temu łatwiej będzie można przełożyć je na wykonywaną pracę i zachowania 
w organizacji, oraz dzięki zrozumieniu mechanizmów i sposobów na zarządzanie zmianą, łatwiej przechodzić przez 
ten proces.

Cele warsztatu:

• Doskonalenie umiejętności w dziedzinie skutecznego planowania i organizowania procesu wdrożenia zmian 
organizacyjnych,
• Przedstawienie narzędzi wpływania na postawy pracowników (motywowania do doskonalenia metod pracy                           
i sprawnego monitorowania realizacji założonych efektów wdrażanych zmian),
• Wypracowanie metod oddziaływania na postawy pracowników wobec zmian (hamujących postawy niechętne                       
i pobudzających postawy sprzyjające).     

Metodyka prowadzenia zajęć: 

Szkolenie prowadzone jest zgodnie ze sztuką uczenia się dorosłych, czyli poprzez doświadczenie. Zajęcia będą 
prowadzone w formie warsztatowej, z wykorzystaniem podstawowych metod interaktywnych. Podczas szkolenia 
wykorzystane zostaną m.in.: 
• Gry i ćwiczenia szkoleniowe – maksymalnie angażującego uczestników do aktywnego udziału.
• Aktywne uczestnictwo, praktyczne przyswajanie wiedzy poprzez dzielenie się doświadczeniami, poszerzanie 
repertuaru zachowań, eksperymentowanie z nowymi sytuacjami, obserwację innych uczestników.
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1. Budowa atmosfery dla wspólnej nauki.

2. Wprowadzenie do szkolenia – model procesu zmian.

3. Zmiana – dlaczego czasem trudno się z nią identyfikować.
•  Ja a zmiana,
•  Osobisty proces przechodzenia przez zmianę,
•  Zmiana z różnych perspektyw.

Gra symulacyjna pozwalająca doświadczyć sytuacji zmiany. Uczestnicy doświadczą zderzenia różnych punktów 
widzenia i intencji stron uczestniczących w ważnych procesach zmian.  Zaangażowani są wszyscy uczestnicy 
szkolenia. 

4. Zrozumienie i motywacja w procesie zmiany.
•  Jak przebiega zmiana.
•  W jaki sposób przejść przez fazy zmiany.
•  Zagrożenia  oraz korzyści wynikające ze zmian.

Miniwykład oraz współpraca w zespołach. Praca oparta na rzeczywistych przypadkach zmian przeżywanych przez 
uczestników. 

5. Wpływ osobowości  na zmianę.
•  Typy osobowości – krótki rys.
•  Różnice osobowościowe w podejściu do zmian.
•  Dlaczego tak reaguję na zmianę?

Spojrzenie na zmianę przez pryzmat osobowości – zwiększenie samoświadomości w obszarze mocnych i słabych 
stron wynikających z typu osobowości. Uświadomienie w trakcie pracy zespołowej w jaki sposób uczestnik reaguje 
na zmianę, skąd taka reakcja się bierze i w jaki sposób nią zarządzić. Uczestnicy doświadczą zmiany, zanalizują 
swoje reakcje oraz wypracują sposoby na zmniejszenie stresu wynikającego ze zmian oraz szybszego adaptowania 
się w procesie zmiany.

6. Podsumowanie warsztatu, informacja zwrotna, transfer wiedzy w życie.
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    TRENER

Jacek Markowicz

Praktyk i trener zarządzania, project manager, profesjonalista w obszarze IT, skuteczny menedżer. 

Praktyk zarządzania, budowania zespołów i wprowadzania zmian. Skuteczny menedżer, aktywnie 
motywujący do rozwoju. Specjalizuje się we wdrażaniu zmian, outsourcingu, centralizacji i 
standaryzacji. 

Autor programów szkoleniowych. W szkoleniach główny nacisk kładzie na wymianę doświadczeń 
między uczestnikami oraz praktyczne wykorzystanie nowych umiejętności. Konsultant w obszarze 
budowania i wdrażania strategii rozwoju, zarządzania projektami, wprowadzaniu zmian oraz 
rozwoju HR. 

Uważny obserwator dbający o dobrą atmosferę w trakcie pracy oraz szkoleń. Prywatnie miłośnik 
dobrej muzyki granej na żywo oraz wędkarstwa.


