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Warsztat

•  Jakie cechy łączą, a jakie dzielą pokolenia 50+, X, Y, Z?
•  Jakie są konsekwencje dla organizacji zatrudniającej różne pokolenia,

  a nie potrafiącej nimi zarządzać?
•  Jakie są dobre praktyki zarządzania pracownikami w różnym wieku?
•  Na jakich etapach zastosować konkretne narzędzia zarządzania

  różnorodnością wiekową?
•  Jaka jest rola lidera i jakie powinien posiadać kompetencje, aby skutecznie

  zarządzać pokoleniami?
•  Jak obecność różnych pokoleń wpływa na funkcjonowanie organizacji?

  Jakie to stawia przed nią wyzwania i szanse?
   
Zgłoś swój udział już dziś!

530 755 339 

ewa.rokicka@bmspolska.pl

Zarządzanie Millenialsami
i pokoleniem 50+
Jak ich połączyć?
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Warsztat

Zarządzanie Millenialsami i pokoleniem 50+ - jak ich połączyć?
 Do 2025 roku 75% pracowników na świecie będą stanowili przedstawiciele millenialsów.
To pokolenie 18-33-latków, które jest bardzo skoncentrowane na pracy, ale stawia równocześnie
na elastyczne warunki zatrudnienia. Jest też skłonne do podejmowania trudnych decyzji i poświęceń, 
żeby lepiej zrównoważyć życie osobiste i pracę. Roszczeniowi, narzekający, leniwi, nie potrafią skupić 
na dłużej uwagi, mają za wysokie mniemanie o sobie – o millenialsach pracodawcy mówią głównie
w tym kontekście. Kiedy jednak poznamy ich już lepiej i nauczymy się nimi zarządzać - może się okazać, 
że to pracownicy na wagę złota.

Millenialsi, wychowywani w zupełnie innych czasach, na przełomie wieków i pojawienia się 
rewolucyjnych technologii, to twardy orzech do zgryzienia dla wielu pracodawców. Ci natomiast
nie rozumieją podejścia młodych do pracy, pieniędzy czy kariery, co z kolei rodzi konflikty i najczęściej – 
wspomniane wyżej narzekanie pracodawców. Są rzeczy, które trzeba wiedzieć o millenialsach
i jednocześnie umieć zarządzać młodymi, by nie wywracać dla nich biznesu do góry nogami.

Pokolenie X to dojrzali pracownicy - 50+. Charakteryzuje ich lojalność wobec pracodawcy, są godni 
zaufania. Cenią sobie takie wartości jak rozwój osobisty, niezależność, różnorodność i pracowitość. 
Wprzeciwieństwie do millenialsów są ukierunkowani na rezultaty, a nie sam proces. Choć 50+
są obeznani z technologią, posługują się komputerami i smartfonami, najbardziej ufają kontaktom face 
to face i papierowemu archiwum. Przedstawiciele pokolenia 50+ często są sceptykami i pesymistami. 
Bywają nieufni wobec przełożonych. Błąd traktują jako osobistą porażkę. Trudniej znaleźć wśród nich 
wielozadaniowców.

Pracodawcy muszą nadążać za potrzebami tych generacji, inaczej trudno im będzie utrzymać 
wartościowych pracowników. Jak to zrobić? Jak ich zjednać i zaangażować do realizacji wspólnych 
celów?

Cel:
• Zrozumienie charakterystycznych cech opisujących pokolenie 50+, X, Y, Z (co ich dzieli, a co łączy?)
   i konsekwencji dla organizacji
• Poznanie mechanizmów zarządzania różnorodnością wiekową w organizacji

Dla kogo jest ten warsztat?
• Pracownicy HR, HRBP, którzy są odpowiedzialni za rozwój pracowników w organizacji, wspierający
    liderów w zarządzaniu zróżnicowanymi wiekowo zespołami

Korzyści dla uczestników:
• Wiedza o pokoleniach (Baby Boomers, Millenialsi, Y-ki, Z-ki)
• Zrozumienie jak różnice pokoleniowe wpływają na funkcjonowanie organizacji
• Poznanie dobrych praktyk zarządzania pracownikami w różnym wieku
• Wiedza o tym, na jakich etapach zastosować konkretne narzędzia zarządzania różnorodnością
     wiekową
• Zrozumienie roli lidera w kształtowaniu i wdrażaniu polityki zarządzania różnorodnością wiekową

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
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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 PIERWSZY DZIEŃ DRUGI

Rozpoczęcie: 9:00

Wzrost odpowiedzialności i samodzielności 
pracowników – jak go osiągnąć?

• Pokolenia 50+, X, Y, Z – co mówią o nich najnowsze 
badania?

• Kim są? Czym się charakteryzują?
• Stereotypy
• Co ich dzieli? Co wywołuje napięcia?
• Co ich łączy? Jakie są ich wspólne oczekiwania i 

obawy?
• Jak obecność różnych pokoleń wpływa na 

funkcjonowanie organizacji? Jakie to stawia przed 
nią wyzwania i szanse?

• Dobre praktyki zarządzania różnorodnością 
pokoleniową na podstawie studium przypadku

Zakończenie: 17:00

Rozpoczęcie: 9:00

Metody i techniki wspierające samodzielność i 
odpowiedzialność grup

• Jak zarządzać różnorodnością pokoleniową
w organizacji (schematy, narzędzia)
na poszczególnych etapach: 

 • Rekrutacja/oferta
 • Warunki i środowisko pracy
 • Ścieżki rozwoju i kariery
 • System benefitów
 • Staże
 • Programy rozwojowe

• Rola HR, zarządu, lidera we właściwym 
wykorzystaniu potencjału różnorodności 
pokoleniowej (na poziomie strategii, praktyk, 
wdrożenia)

• Kluczowe umiejętności lidera w kontekście 
zarządzania różnymi pokoleniami – jak dział HR 
może je wspierać?

Zakończenie: 17:00

Metodyka:

Wykłady, dyskusje i ćwiczenia w grupie oraz praca indywidualna, prezentacje, obserwacje i informacja zwrotna.
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”



Trener
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Joanna Adamska
Trener biznesu, coach, certyfikowany facilitator Lego®Serious Play®, manager i ekspert 
badań  marketingowych z ponad 20-letnim doświadczeniem w biznesie. 
Doświadczony sprzedawca i negocjator – przez 8 lat nieustannie pracowała z projektami 
ad-hoc z producentami FMCG, przez ponad 3 lata na co dzień negocjowała długofalowe 
kontrakty z sieciami detalicznymi. Wiele lat zarządzała zespołami, znajdując w tym radość
i inspirację.

Nieprzerwanie od 1994 roku była związana z branżą FMCG, w różnych rolach. 13 lat pracy
w Mars Inc., początkowo w obszarze planowania finansowego, następnie w badaniach 
marketingowych. W latach 2007-2016 związana była z firmą Nielsen, gdzie zajmowała 
stanowiska Retiler Services Director, Consumer Research Director czy Platinum Clients 
Business Partner. Była też członkiem zespołu zarządzającego Nielsen Polska. Często 
reprezentowała pracodawcę jako prelegent na uznanych konferencjach i wydarzeniach 
branżowych.

Prowadząca i autor cykli szkoleń wewnętrznych na temat badań konsumenckich, wystąpień 
publicznych, umiejętności negocjacyjnych i managerskich w Nielsen Polska. Pełniła rolę 
audytora i egzaminatora wewnętrznych trenerów biznesu. Uczestniczyła we wprowadzaniu 
kultury coachingowej w organizacji.

Mocno skoncentrowana na praktycznych aspektach szkoleń i rozwoju. 
Zawsze poszukuje niestandardowych rozwiązań dla codziennych wyzwań – poprzez 
narzędzia i sposób myślenia.

"Jestem coachem i trenerem z zamiłowania, ponieważ wierzę w moc ludzi – każdy proces z ich 
udziałem potrafi zainspirować, ale jeszcze lepiej, jeśli daje gotowe narzędzia do dalszej pracy"

Pracuje w języku polskim i angielskim.
Właścicielka „Adamska coaching i warsztaty” oraz partner w „Coaching Patrnerzy”

Kompetencje:
• Inżynier Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
• Szkoła Trenerów Biznesu, House of Skills
• Kurs Management Consulting, Polska Akademia Nauk & Mantle Executive Development
• Studium Coacha Biznesu, Pracownia NOVO
• Studium Coacha Grupowego i Zespołowego, Pracownia NOVO
• Kurs certyfikacyjny LEGO® SERIOUS PLAY®, Rasmussen Consulting


