
 
 • Rozwinięcie umiejętności proaktywnego, efektywnego działania w zmiennym,   
  trudnym otoczeniu biznesowym.
 
 • Poznanie konkretnych narzędzi przygotowywania i zarządzania zmianą.
 
 • Nauczenie się radzenia sobie z obiekcjami i oporem współpracowników wobec   
  zmiany mało korzystnej dla pracowników, ale koniecznej dla firmy.

              Zgłoś swój udział już dziś!

         530 755 339       ewa.rokicka@bmspolska.pl   

Zarządzanie zmianą 3D
Wypracuj nowe postawy i zachowania, adekwatne do 
zmieniającej się sytuacji i wymagań firmy.

Warszawa, 29-30 października 2018

Warsztat

Patroni medialni

Patron merytoryczny



  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

Cele szkolenia: 

 • Poznanie i lepsze zrozumienie mechanizmów rządzących procesem wdrażania zmian  
  organizacyjnych.
 • Rozwinięcie umiejętności proaktywnego, efektywnego działania w zmiennym,   
  trudnym otoczeniu biznesowym.
 • Poznanie konkretnych narzędzi przygotowywania i zarządzania zmianą.
 • Nauczenie się radzenia sobie z obiekcjami i oporem współpracowników wobec   
  zmiany mało korzystnej dla pracowników, ale koniecznej dla firmy.
 • Wypracowanie nowych postaw i zachowań, adekwatnych do zmieniającej się sytuacji  
  i wymagań firmy.
 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Uczestnicy będą potrafili 

 • właściwie rozumieć specyfikę i rolę procesów zachodzących podczas wprowadzania  
  zmian w organizacji,
 • zastosować w praktyce wypracowaną strategię i taktykę przygotowania zespołów  
  firmowych do planowanych zmian,
 • stosować metody  techniki skutecznego komunikowania zmian w zespołach i całej  
  organizacji,
 • lepiej radzić sobie ze zmniejszaniem oporu wobec zmian, zapobieganiem konfliktom 
  oraz wzmacnianiem gotowości i otwartości pracowników i zespołów wobec zmian,
 • świadomie i skutecznie motywować siebie oraz swoich współpracowników i   
  podwładnych do przyjęcia roli liderów zmian i agentów zmian,
 • profesjonalnie zarządzać zmianą na poziomie indywidualnym, zespołowym oraz  
  organizacyjnym.

Metodyka:
 
Warsztat  prowadzony jest metodami wykorzystującymi techniki i narzędzia pracy grupowej oraz 
metodologię design thinking, które w trakcie trwania warsztatu aktywizują uczestników do 
wypracowania optymalnych rozwiązań. 



             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 9:00 - 17:00

1. JEŹDZIEC, KOŃ I ŚCIEŻKA – CZYLI O TYM CZYM JEST ZMIANA?
 
 • Czym jest zmiana?
 • Zmiana – szansa, zagrożenie czy konieczność?
 • Korzyści ze zmiany: elastyczność, innowacje i rozwój firmy.
 • Zrozumienie ról i zadań w procesie zmian – spojrzenie na zmianę z perspektywy organizacji i jednostki.
 
2. Wymiar indywidualny zmiany  - Ja i moje emocje w zmianie – 

 • Psychologiczne aspekty zmiany. 
 • Ja i zmiana - analiza własnej gotowości do zmiany.
 • Zmiana i co dalej? – czyli jak poradzić sobie ze zmianą.
 • Moje emocje w zmianie i rola w zmianie.
 • ,,Kto zabrał mój ser” – czyli historia o tym, czy możliwe jest to, by stare wróciło.
 • Techniki przezwyciężania własnego oporu.

Dzień II 9:00 - 17:00

3. Wymiar zespołowy  - przebieg procesu grupowego, rola i oczekiwania zespołu wobec lidera 

 • Uświadomienie uczestnikom roli i zadań lidera w przeprowadzaniu zespołu przez zmiany. 
 • Doskonalenie umiejętności konstruktywnego oddziaływania na zespół w czasie zmian.
 • Przećwiczenie rozpoznawania i radzenia sobie z oporem współpracowników podczas wdrażania zmian.

4. Wymiar organizacyjny  - metodyczne i efektywne wdrożenie zmiany, komunikacja w zmianie 

 • Kultura organizacyjna a zmiany.
 • Dostarczenie wiedzy na temat mechanizmów rządzących procesem wdrożenia zmian organizacyjnych. 
 • Fazy zmian organizacyjnych i elementy wpływające na ich efektywność.
 • Prezentacja narzędzi pozwalających na skuteczne wdrożenie i komunikowanie się podczas procesu zmian.
 • Trudne sytuacje w trakcie zmian w organizacji – jak sobie z nimi radzić.



BMS Group Sp.z.o.o., ul. Nowogrodzka 50/515,
00-695 Warszawa, tel: +48 22 4125062, fax: +48 22 4125061
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

    TRENERZY

Anna Bawor - Skowron 

HR Manager, konsultant HR, facylitator, psycholog społeczny i licencjonowany trener od 15 lat. 
Realizuje projekty interim management jako Interim HR Dyrektor. Absolwentka Szkoły Wyższej 
Psychologii Społecznej na Wydziale Psychologii Społecznej i Wydziale Socjologii. Ukończyła 
Podyplomowe Studia Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Uczestniczka licznych kursów i szkoleń 
z zakresu zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi. �

Praktyk biznesu, posiada bogate doświadczenie zdobyte w firmach krajowych i międzynarodowych 
(na stanowiskach specjalistycznych                   i kierowniczych) w zakresie projektowania i wdrażania 
nowoczesnych rozwiązań, narzędzi, procesów i procedur w obszarze HR oraz przeprowadzania 
audytów, także w firmach o rozbudowanych strukturach organizacyjnych. �Na co dzień bezpośrednio 
współpracuje                  z osobami zasiadającymi w zarządach spółek oraz wyższą kadrą managerską 
jako strategiczny doradca w zakresie projektowania                                i wdrażania polityk oraz strategii 
HR, optymalizacji rozwiązań i procesów HR, budowania komunikacji, kultury i wartości w organizacji. ��

Jako trener specjalizuje się w szkoleniach z zakresu doskonalenia umiejętności menadżerskich oraz 
osobistych tj.: przywództwo, budowanie i zarządzanie zespołem, rekrutacja i selekcja pracowników, 
motywacja i budowanie zaangażowania, systemy oceny okresowej i prowadzenie efektywnych 
rozmów oceniających, zarządzanie kompetencjami i rozwojem pracowników, zarządzanie zmianą, 
rozwiązywanie konfliktów, negocjacje, komunikacja interpersonalna i asertywność, sprzedaż i 
obsługa klienta.

Członek zwyczajny organizacji  - Polish Association for HR Business Partner, Polish Association Of 
Organizational Psychology, Polish Society for Training & Development.
 
Współpracowała z wieloma firmami doradztwa personalnego i szkoleń, jako senior konsultant i trener 
biznesu. � Realizowała projekty dla m.in takich klientów jak: AmRest, ING Bank Śląski, AcelorMittal, 
Provimi Polska, PZU, Bosch, IPF Group, Edipresse, HOOP Polska, Inter Cars, Eversoft, ITligent, Gracjan 
Kleger International,  MarcPol, Philipiak Polska, EUMed,, GDD Grupa Dystrybucyjna DACCAR, Financial 
Experts, ARMiR, ZUS, Ministerstwo Środowiska, MON, NIK, i inne. 
 


