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Warsztat

•  Jak określić etapy rozwoju pracownika, jego potrzeby i możliwości?
•  Jak stworzyć otoczenie, w którym każdy pracownik jest aktywnie
    zaangażowany do rozwiązywania problemów w firmie?
•  Jak przyspieszyć proces uczenia się poprzez diagnozę swoich potrzeb
    i pracę z własnymi przekonaniami ograniczającymi?
•  Jak zmiana postawy wpłynie na pracę Twoją i Twoich współpracowników?
•  Jak poprzez konfrontacje z wizją przywództwa, rozwój pewności siebie,
    wiedzy i umiejętności czerpać więcej satysfakcji z pracy?
•  Jak inspirować współpracowników i dać im przestrzeń do proaktywnych działań?
•  W jaki sposób dbać o swój rozwój, aby umiejętnie zarządzać sobą,
    swoją karierą i relacjami z przełożonymi?
•  Jak zwiększać własny poziom zaangażowania,
    autonomii i niezależności?

   
Zgłoś swój udział już dziś!

530 755 339 

ewa.rokicka@bmspolska.pl

Model przywództwa sytuacyjnego 
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Warsztat

Model przywództwa sytuacyjnego Kena Blancharda
 Osobiste przywództwo sytuacyjne SSL to szkolenie z przywództwa dla pracowników na wszystkich 
poziomach organizacji. Założeniem programu jest zmiana postaw pracowników – od biernej, obserwującej 
rzeczywistość firmową, do proaktywnej, gdzie ludzie biorą pełną odpowiedzialność za swoje działania i rozwój 
zawodowy. 

 Szkolenie pomaga uczestnikom odkryć jak stworzyć otoczenie, w którym każdy pracownik jest 
upełnomocniony do rozwiązywania problemów, nie boi się wykazywać inicjatywy, prosi o pomoc, gdy jest to 
niezbędne. 

 Proces zawarty w programie szkolenia wyposaża uczestników w strategię pozwalającą czerpać więcej 
satysfakcji z pracy, poprzez konfrontacje z ich wizją przywództwa, poprzez rozwój pewności siebie, wiedzy i 
umiejętności.

Cel:
• Wzrost efektywności organizacji poprzez rozwój umiejętności i skuteczności pracowników

Dla kogo jest ten warsztat?
• Grupą docelową są specjaliści, pracownicy liniowi, menedżerowie wyższego, średniego i niższego
   szczebla.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
• Osobiste przywództwo sytuacyjne SSL koncentruje się na budowaniu umiejętności rozmowy wspólnym
   językiem określającym etapy rozwoju pracownika, jego potrzeby i możliwości.
• Program nakierowany jest także na rozwój pracowników jako samo-napędzających się jednostek, które
   umiejętnie zarządzają sobą, swoją karierą i relacjami z przełożonymi.

Korzyści indywidualne
Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili: 
• Lepiej zrozumieć koncepcję partnerskiego przywództwa, patrząc z perspektywy założeń procesu Situational
   Self Leadership®
• Efektywnie rozmawiać językiem partnerskiego przywództwa: formułować potrzeby względem lidera i
   dopracowywać się oczekiwanych wyników
• Identyfikować swoje mocne strony i wykorzystać je dla dobra celów firmy i własnych
• Diagnozować swój etap rozwoju, w danym zadaniu (w oparciu o obserwowalne wskaźniki głównych kryteriów:
   kompetencji i zaangażowania)
• Przyspieszać własny proces uczenia się w toku wykonywanych zadań w oparciu o umiejętność diagnozowania
   swoich potrzeb i pracę z własnymi przekonaniami ograniczającymi
• Zwiększać własny poziom zaangażowania, autonomii i niezależności
• Podnosić efektywność i poziom zadowolenia ze swojej pracy

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

Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia, 
prostych narzędzi, miłej atmosfery. Przebywałam pod opieką super prowadzącego.

Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex



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

Warsztat

Metodyka:

Warsztaty prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych, które mają na celu wykorzystanie wiedzy z 
zagadnień poruszonych podczas warsztatów.
Warsztat będzie składał się w 20% z teorii, a w 80% z praktyki.

Przewiduje się wykorzystanie następujących metod przeprowadzenia szkolenia:
• Wprowadzenie i prezentacja podstaw teoretycznych omawianych zagadnień.
• Metody kształcenia aktywnego: ćwiczenia i warsztaty – praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej przez uczestników 
szkolenia:
 o Ćwiczenia, case study;
 o Pytania i odpowiedzi;
 o Dyskusja;
 o „Burza mózgów”

Zakres szkolenia:

DZIEŃ I - Rozpoczęcie: 09:00

1. Cel i przebieg programu, wzajemne zapoznanie trenera i uczestników.
2. Przekonania jako baza ustosunkowania wobec podejmowanych działań; oczekiwania wobec pracy.
3. Zadanie (sytuacja) i potrzeby pracownika względem lidera na drodze do osiągania celu; ćwiczenia autodiagnozy
    etapów rozwoju.
4. Model SL II® - perspektywa menedżera.
5. Strategia działania w myśl SSL – perspektywa pracownika.
6. Od nauki do samodzielnego działania. Czego potrzebuję od mojego lidera: instrukcji czy wsparcia?
7. Model przeprowadzania APR (Analizy Potrzeb Rozwojowych) i ustalania wyników, do których dążą pracownik i menedżer.
8. Rozmowa „jeden na jeden” z perspektywy potrzeb pracownika - kluczowe narzędzie w ramach SSL. Ćwiczenia.

Zakończenie: 17:00

DZIEŃ II - Rozpoczęcie: 09:00

1. Przypomnienie dnia pierwszego.
2. Źródła władzy/wpływu jakich używamy by osiągać rezultaty – indywidualny model wpływu.
3. Umiejętności SSL – ćwiczenia:
• Ustalanie celów – klucz do zrealizowania I etapu rozwoju.
• Wyrażanie potrzeb i zabieganie o informacje zwrotną – klucz do zrealizowania II etapu rozwoju.
• Sprzedawanie własnych rozwiązań liderom – klucz do zrealizowania III etapu rozwoju.
• Negocjowanie niezależności – klucz do zrealizowania IV etapu rozwoju. 
4. Osobista wizja – sens angażowania się. Do czego dążę w życiu?
5. Osobisty plan działań – praktykowanie osobistej wizji na co dzień.
6. Podsumowanie, zakończenie.

Zakończenie: 17:00



Trener
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Kamil Tomala
Certyfikowany coach i trener przywództwa w zespole The John Maxwell Team – 
międzynarodowej organizacji, zrzeszającej coachów, trenerów i mówców w 124 krajach na 
świecie. Przez ponad 5 lat był menedżerem w jednej z największych korporacji IT, gdzie 
zajmował się zarządzaniem zespołem oraz projektami dla klientów firmy, a także 
wdrażaniem procesów naprawczych i rozwojowych. Od 7 lat kształtuje liderów w Polsce 
prowadząc warsztaty z zakresu przywództwa, odnajdywania i zarządzania talentami w 
organizacji, a także kształtowania liderów i wystąpień biznesowych. Pełnił również rolę 
doradczą jako współpracujący Dyrektor Regionalny działu szkoleń w Keller Williams Poland 
oraz główny trener w Keller Williams University Poland, która rozwija liderów w branży 
nieruchomości w całej Polsce.

W szkoleniach i coachingach Kamila wzięło już udział ponad 1200 menedżerów i właścicieli 
firm z różnych branż, z całej Polski. Realizował projekty doradczo-szkoleniowe oraz sesje 
coachingowe dla takich firm jak: Blumenbecker Polska, B+M BLUMENBECKER GmbH, Śląskie 
Centrum Logistyczne, Keller Williams Poland, Instytut Doskonalenia Produkcji, Auchan 
Polska, Weindich, Tommed, PGM Chorzów, ZBM Gliwice i wiele innych. Od 2013 roku wdraża 
na polskim rynku filozofię przywództwa opartą na metodologii Johna Maxwella, systemu 
behawioralnego DISC D3 BAI i narzędzi rozwojowych opartych na NLP oraz modelu 
transpersonalnym.

Ukończył szkolenia certyfikowane przez John Maxwell Co.: John Maxwell Coach, Trainer & 
Speaker, w roku 2013 brał udział w międzynarodowej konferencji na temat przywództwa w 
Orlando. Oprócz tego posiada certyfikaty: Practitioner NLP, Master NLP, Coach&Trener, a 
także Coaching NLP u Johna Grindera oraz Carmen Bostic St. Clair – twórców NLP, The Key 
Stages of Coaching, Group coaching, Akademia Lidera: Lider w zmianie, Autorytet i role 
liderskie, Przywództwo w praktyce, Komunikacja partnerska i asertywna, Motywowanie 
pracowników oraz rozwiązywanie konfliktów, Trening dla trenerów stopień 1 i 2, a także ITIL 
v.3 Foundation Certificate i PRINCE 2 Foundation. Jest również certyfikowanym 
konsultantem metodologii DISC D3 BAI. Regularnie występuje w roli prelegenta na 
wydarzeniach skierowanych do kadry kierowniczej. Zdobył również uprawnienia Instruktora 
Survivalu i pisze do miesięcznika Benefit.

W ramach projektów Leadership & Development Group oraz Strategia Rozwoju Firmy 
zrzesza praktyków z takich obszarów biznesu jak: marketing, social media, zarządzanie 
strategiczne przedsiębiorstwem, zarządzanie zasobami ludzkimi, sprzedaż, przywództwo 
oraz wielu innych. Kamil posiada odpowiednie kompetencje trenerskie i coachingowe, które 
wraz z wieloletnim doświadczeniem zawodowym pozwalają mu na profesjonalne i 
indywidualne podejście do każdego klienta oraz realizowanego procesu rozwojowego.


