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Warsztat

•  Co wpływa i od czego zależy zaangażowanie ludzi w pracy?
•  W jaki sposób przełożony może budować motywację podwładnych

   i jak ich w tym wspierać?
•  Jakie są metody, za pomocą których można stworzyć zaangażowany,

  dobrze funkcjonujący zespół?
•  Jakie kompetencje menedżera wpływają na kształtowanie zaangażowania

  u jego podwładnych?
•  Jakie są przyczyny braku zaangażowania i jak je identyfikować?  

   
Zgłoś swój udział już dziś!

530 755 339 

ewa.rokicka@bmspolska.pl

Zaangażowanie pracowników
Co zrobić, aby ich zaangażowanie wzrosło?



Warsztat

Zaangażowanie pracowników - co zrobić, aby ich zaangażowanie wzrosło?
 Ludzi codziennie pracujących są miliardy na całym świecie. Jednak tylko około 20% z nich jest w pełni 
zaangażowanych w wykonywanie powierzonych im obowiązków. Przyczyn takiego zjawiska jest kilkadziesiąt. 
Powodują one nie tylko straty dla firm, ale również są przyczyną konfliktów wewnątrz organizacji. Do tego,
że organizacja potrzebuje zaangażowanych pracowników, nie trzeba nikogo przekonywać. Wiele organizacji 
szuka drogi do zwiększenia jej, słusznie wierząc, że jest to droga do osiągania celów i budowania lojalności 
Klientów.

W czerwcu 2011 firma AON Hewitt zrealizowała badanie wśród ponad 700 menedżerów z 10 krajów 
europejskich. Okazało się, że prawie połowa (47%) menedżerów przyznała, że na działania związane z badaniem 
zaangażowania pracowników poświęcają tylko od 2 do 5 dni w ciągu roku.

Stwierdzenie, że pracownicy dołączają do organizacji, a odchodzą od przełożonych to nie wszystko. Pracownicy 
odchodzą bowiem od menedżerów, którzy nie potrafią ich zaangażować w pracę na rzecz organizacji. Tylko 
zaangażowani liderzy są w stanie sprawić, by zaangażowany był cały zespół, a menedżerowie chętniej angażują 
się w działania sprzyjające budowaniu zaangażowania, gdy widzą związek pomiędzy poziomem zaangażowania, 
a efektywnością pracowników. Stephen M. R. Covey i Greg Link w książce "Mądre zaufanie" zauważają, że energia 
wielu firm kierowana jest na około 5% osób, którym potencjalnie nie można zaufać. Budowanie zaangażowania 
pracowników właściwie nie jest możliwe bez zaufania. Autorzy wskazują pięć działań, które należy zrobić,
aby zaufanie stało się możliwe.

Budowanie zaangażowania pracowników to konieczność, w świecie, w którym o sukcesie organizacji nadal 
decydują i będą decydować ludzie. Sukcesy firm, takich jak: Apple, Starbucks, Google, United, Southwest Airlines, 
Toyota, pokazują, że polityka angażowania i dawania kredytu zaufania pracownikom, jest skuteczna w realizacji 
celów.

Budowanie zaangażowania pracowników to coś więcej niż strategia, to kultura zarządzania oparta na mądrym 
zaufaniu i wierze w pozytywne intencje pracowników. Opiera się na przekonaniu, że ludzie są inteligentni, 
twórczy i mają potencjał do angażowania się na rzecz firmy. Efektywna organizacja łączy cele właścicieli, 
pracowników i jej Klientów. Warto pamiętać o tym w codziennej pracy, że odpowiedzi i rozwiązania naszych 
trudności, można znaleźć bliżej, niż się wydaje, a kluczem jest zaangażowanie pracowników.

Jeżeli stworzysz takie warunki pracy, dzięki którym będzie się dbać o ludzi, dadzą oni z siebie wszystko,
by osiągnąć jak najlepsze wyniki. Jak to zrobić?

Cel:
Dwudniowy warsztat przeznaczony dla tych, którzy chcą: 
• zwiększyć poziom zaangażowania pracowników
• dowiedzieć się, co wpływa i od czego zależy zaangażowanie ludzi w pracy
• nauczyć się, w jaki sposób przełożony może budować motywację podwładnych i jak ich w tym wspierać
• poznać metody, za pomocą których można stworzyć zaangażowany, dobrze funkcjonujący zespół

W czasie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jakie potrzeby faktycznie mają pracownicy, czego oczekują w pracy 
oraz co powoduje, że chcą się zaangażować. Ponadto poznają jakie kompetencje managera wpływają
na kształtowanie zaangażowania u jego podwładnych i jak je stosować. Będzie praktycznie, będą ćwiczenia. 
Popracujemy nad tym, co i w jaki sposób można zrobić, aby ludziom chciało się z nami pracować.

Dla kogo jest ten warsztat?
• Warsztat przeznaczony jest dla szefów HR, HR Biznes Partnerów, liderów, kierowników, menedżerów, 
dyrektorów, zarządów.

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



WarsztatWarsztat

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

Korzyści z udziału w szkoleniu:
• Wiedza o potrzebach i oczekiwaniach pracowników
• Znajomość metod kształtujących zaangażowanie podwładnych
• Wiedza o kompetencjach i stylu zarządzania budującym pozytywną motywację
• Umiejętność budowania zaangażowanych zespołów
• Umiejętność pracy z talentami

Metodyka:
Prezentacje, mini wykłady, dyskusje i ćwiczenia w grupie, praca indywidualna, scenki, obserwacje, informacja zwrotna.

DZIEŃ PIERWSZY DZIEŃ DRUGI

Rozpoczęcie: 9:00

1. Angażujący manager to kto?
• Cechy angażującego managera
• Etapy rozwoju pracowników
• Dostosowanie stylu zarządzania do etapu rozwoju 

pracownika
• Ćwiczenia
 
2. Czego chcą moi pracownicy?
• Jakie są potrzeby pracowników?
• Jak wzbudzać zaangażowanie zespołu?
• Talent to kto?
• Jak zidentyfikować i utrzymać talenty w zespole?
• Ćwiczenia 

3. Moja ambicja – moja wizja. Ja – lider zespołu 
zaangażowanych pracowników

• Jakim chcę być managerem i jaki chcę mieć zespół?
• Kluczowe umiejętności lidera
• Ćwiczenia

Zakończenie: 17:00

Rozpoczęcie: 9:00

4. Niezbędnik managera
• Narzędzia
• Metody

5. Mapa moich zasobów
• Autodiagnoza umiejętności managerskich

6. 5 kroków do skutecznego managera
• Kluczowe kompetencje. Jak je stosować?
• Metody motywowania
• Ćwiczenia

7. Co dalej?
• Plan wdrożenia podejścia angażującego 

pracowników

Zakończenie: 17:00



Trener

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

Beata Tarnowska-Kupny
Coach biznesu, mentor, doradca, z ponad 20-letnim doświadczeniem w biznesie. Ekspert w 
zarządzaniu łańcuchem dostaw, logistyką, zakupami w branżach: FMCG, telekomunikacja. 
Realizowała duże projekty w firmach krajowych oraz globalnych, tworzyła i wdrażała 
strategie biznesowe oraz wielofunkcyjne procesy, prowadziła negocjacje z firmami 
globalnymi. Posiada praktyczną wiedzę budowania i rozwoju biznesu, realizacji projektów 
biznesowych, budowania i zarządzania zespołami.

Jest partnerem w firmie konsultingowej Lynton Polska oraz Coaching Partnerzy. 
Współpracuje z Polish Women Network wspierając kobiety w rozwoju zawodowym
i osobistym. Od ponad 20 lat jest praktykiem coachingu menedżerskiego. Od kilku lat pracuje 
z menedżerami jako coach i mentor. Członek Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów 
Logistyki i Zakupów.

"Praca z ludźmi i wspieranie ich w rozwoju oraz realizacji celów to moja pasja. Moja tożsamość
to skuteczność"

Specjalizacja

Pomaga menedżerom łańcucha dostaw i zakupów w osiąganiu rezultatów. Specjalizuje się
w kompetencjach menedżerskich, przywództwie, budowaniu zaangażowanych, stabilnych
i zmotywowanych zespołów, przedsiębiorczości w biznesie, efektywności osobistej. Pomaga 
w osiąganiu celów biznesowych, zawodowych i prywatnych. Wspiera w rozwoju kompetencji, 
umiejętności i zasobów. Pracuje w oparciu o autorski model EFFECT©, czerpiąc z wiedzy 
eksperckiej dzieli się metodami i narzędziami.

Doświadczenie w realizacji projektów dla kadry menedżerskiej/dyrektorów

Indywidualny coaching oraz mentoring dla menedżerów w zakresie budowania
i wzmacniania kompetencji menedżerskich, rozwoju wiedzy merytorycznej w zakresie 
logistyki, łańcucha dostaw oraz zakupów, realizacji celów zawodowych i prywatnych. Szkoli
z zakresu coachingu menedżerskiego. Pracuje z menedżerami i dyrektorami średnich i dużych 
przedsiębiorstw, a także właścicielami firm, w języku polskim oraz angielskim.

Wykształcenie/Certyfikaty
• magisterium w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
• podyplomowo Studium Menedżerskie na SGH w Warszawie
• Leadership Trust w Wielkiej Brytanii
• Studium Zawodowego Coacha Biznesu NOVO™
• Assosiate Certified Coach (ACC)™ International Coach Federation (ICF) Studium Coacha 
Zespołowego i Grupowego w certyfikowanej przez ICF szkole NOVO
• Decision Base, negocjacje, przywództwo zespołowe, planowanie strategiczne, zarządzanie 
zmianą


