
Zarządzanie pracownikami na Hali
produkcyjnej
Jak budować zaangażowanie i zapobiec rotacji 

Warszawa, 7- 8 marzec 

Warsztat

•  Poznanie skutecznych sposobów zarządzania pracownikami w hali 
    produkcyjnej. 

•  Poznanie metod motywacyjnych pozwalających na zaangażowanie pracowników           
  pracujących w hali produkcyjnej.

•  Zwiększenie skuteczności zespołu, jego komunikacji.

                 Zgłoś swój udział już dziś!

        530 755 339       ewa.rokicka@bmspolska.pl   



 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

Referencje

Zarządzanie pracownikami na Hali produkcyjnej

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pełniących funkcje zarządczą, a także dla osób mających wpływ na skład 
personalny w hali produkcyjnej. Chcących zdobyć albo systematyzować wiedzę z zakresu zarządania i motywacji 
członków zespołu pracujących na hali produkcyjnej.

Cel:

 • Poznanie skutecznych sposobów zarządzania pracownikami w hali produkcyjnej.
 • Poznanie metod motywacyjnych pozwalających na zaangażowanie pracowników pracujących w  
  hali produkcyjnej.
 • Poznanie narządzi pozwalających na zmniejszenie rotacji pracowników (pochwała, delegowanie,  
  rozmowa motywująca, rozwiązywanie problemów) 

Korzyści z uczestnictwa:

 • zwiększenie skuteczności zespołu, jego komunikacji
 • rozwój kompetencji kierowniczych w cyklu: zlecanie-wsparcie-kontrola-wzmacnianie 
 • zbudowanie własnego pozytywnego wizerunku w roli szefa zespołu pracowników oraz rozwijanie  
  umiejętności budowania autorytetu 
 • rozwijanie umiejętności komunikowania się z pracownikami w trudnych sytuacjach, reprymenda,  
  presja czasowa,
 • rozwijanie umiejętności budowania asertywnej postawy w stosunku do pracowników   

Metodyka pracy: 

Metoda warsztatowa z elementami wykładu, praca grupowa i ćwiczenia indywidualne, symulacje, dyskusja 
wymiana doświadczeń.

Czas trwania

2 dni szkoleniowe zawarte w jednym module. Na każdy dzień szkolenia zaplanowane jest 8 godzin warsztatu.



PROGRAM

Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia, prostych narzędzi, miłej atmosfery. 
Przebywałam pod opieką super prowadzącego
   
        Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex

Dzień I

Rozpoczęcie godzina 9:00

1. Powitanie i rozpoczęcie szkolenia budowanie autorytetu szefa 

2.Cykl kierowania ludźmi: zadanie, motywowanie, kontrola, nagradzanie:

 Wyznaczanie zadania zespołowi w krótkich wystąpieniach –budowanie komunikatu motywacyjnych   
 podkreślających rolę lidera:

  • Ćwiczenia praktyczne.
  •  Przekazywanie wymagań przez szefa-komunikat- delegowanie – ćwiczenia, określanie zasadach. 

3. Asertywność jako narzędzie skutecznego oddziaływania kierownika
 
 • Co to znaczy być asertywnym kierownikiem.
 • Budowanie asertywnej postawy i komunikacji w codziennych relacjach z podwładnymi, jak sobie radzić 
  z „trudnymi pracownikami”, 
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami wymagającymi asertywnej postawy = ćwiczenia praktyczne na   
  przypadkach z codziennej pracy uczestników szkolenia.
 •  Jak się zmienić w szefa posiadającego autorytet korzystając z asertywnej komunikacji . Komunikowanie  
   wartości.

4. Wprowadzenie do roli informacji zwrotnej 
 
 • Komunikacja i informacja zwrotna w codziennej pracy kierownika ukierunkowane na zasady.
 • Sesja informacji zwrotnej – ćwiczenie praktyczne
 • Metody zmniejszania rotacji wśród pracowników.

5.Podsumowanie

 • Omówienie pierwszego dnia – ćwiczenia praktyczne narzędzi poznanych podczas pierwszego dnia.

Zakończenie 17:00



 PROGRAM

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

Dzień II

Rozpoczęcie 9:00

6. Informacja zwrotna

 • Informacje zwrotne i pytania od uczestników związane z I dniem szkolenia.
 • Wprowadzenie do II dnia szkolenia.
 • Pochwała jako narzędzie motywacyjne- jak zakomunikować satysfakcję, przekonać do     
  przestrzegania zasad.
 • Rola informacji zwrotnej w efektywności kierownika i komunikacji zespołu.

7. Egzekwowanie, dyscyplina i zasady współpracy w zespole – rola zasad

 • Do czego może odwołać się kierownik egzekwując  wymagania? Odwołanie do zasad     
  firmowych.
 • Trójstopniowa forma egzekwowania wymagań w zespole- bezpośrednia komunikacja.
 • Korygowanie jako narzędzie odziaływania
 • Ćwiczenia praktyczne.

8. Rozwiązywanie problemów w codziennej pracy kierownika

 • Przedstawienie modelu rozwiązywania problemów dążącego do przekonanie, że rzetelna praca   
  to nasza droga do wspólnego sukcesu 
 • Rozpoznawanie kompetencji pracowników
 • Case – rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie realizacji zadań na hali     
  produkcyjnej przez pracowników.
 • Ćwiczenie w grupach – uczestnicy odgrywają wyznaczone role. Celem ćwiczenia zastosowanie    
  praktyczne narzędzia komunikacyjnego służącego rozwiązywaniu problemów.

9. Delegowanie zadań

 • Po co delegujemy?  Jak delegować? Co mówić?
 • Zasady delegowania +  Model rozmowy.
 •  Na co należy zwrócić szczególna uwagę  w procesie delegowania.
 • Delegowanie a motywacja i rotacja pracowników.
 •  Ćwiczenia praktyczne  - przeprowadzenie rozmowy delegującej.

10. Mój styl zarządzania i rozwój zespołu

 • Mój styl zarządzania – diagnoza stylu zarządzania uczestników i omówienie
 • Zastosowanie zdobytej wiedzy w scenkach z udziałem uczestników.
 •  Uczestnicy otrzymują informację zwrotną od kolegów oraz trenera.
 •.  Podsumowanie szkolenia.

Planowane zakończenie 17:00



BMS Group Sp.z.o.o., ul. Nowogrodzka 50/515,
00-695 Warszawa, tel: +48 22 412 50 62, fax: +48 22 412 50 61
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl ;

    TRENER

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 autem jest wiedza i doskonałe rozumienie funkcjonowania korporacji
oraz istniejących w niej procesów komunikacyjnych.


