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Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
w zespole - wyzwanie dla managera
Oznaki, przyczyny i strategie wyjścia

•  Jakie są procesy w mózgu i ciele, których osłabienie lub zaniedbanie
    prowadzi do wypalenia zawodowego?
•  Jak postawa oraz sposoby działania menedżera wpływają na możliwość
     pojawienia się wypalenia zawodowego - własnego oraz pracowników?
•  Jakie są mechanizmy powstawania wypalenia zawodowego?
    Jakie są strategie wychodzenia z niego?
•  Jakie są konkretne narzędzia i praktyki przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu?
    Jak można złagodzić ten proces i wyjść z takiego stanu?

Patron merytoryczny: Patroni medialni:



Warsztat

Czas szkolenia:

 2 dni/14 godzin szkoleniowych

Adresaci: 

HRBP, kluczowe osoby w firmie ze szczebla kierowniczego, zarządzające różnymi zespołami 
pracowników w organizacji

Metody:  

metody warsztatowe, dyskusje i ćwiczenia w grupie oraz praca indywidualna, prezentacje, 
wykłady

Cele szkolenia: 

 • Poznanie procesu oraz sposobów przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu,
 • Poznanie uwarunkowań i oznak wypalenia zawodowego oraz strategii wyjścia z  
  tego stanu,
 • Zrozumienie  i wypracowanie własnych  sposobów przeciwdziałania wypaleniu   
  zawodowemu oraz strategii wyjścia w sytuacji pojawienia się takiego stanu.

Korzyści dla uczestników:

 • Znajomość i wiedza o procesach w mózgu i ciele, których osłabienie lub    
  zaniedbanie prowadzi do wypalenia zawodowego,

 • Zrozumienie, jak postawa oraz sposoby działania menedżera wpływają na   
  możliwość pojawienia się wypalenia zawodowego – własnego oraz    
  pracowników,

 • Wiedza o mechanizmach powstawania wypalenia zawodowego i o strategiach 
                        wychodzenia  z niego,

 • Poznanie konkretnych narzędzi i praktyk przeciwdziałania wypaleniu    
  zawodowemu oraz łagodzenia i wychodzenia ze stanu wypalenia zawodowego.

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

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

DZIEŃ PIERWSZY DZIEŃ DRUGI

Rozpoczęcie: 9:00

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

• Mózg i ciało – zasady „BHP” przeciw wypaleniu 
zawodowemu

• Stres długotrwały – mechanizm, dynamika i     
wpływ na wypalenie oraz jak sobie z nim radzić?

• Emocje - profile emocjonalne oraz zarządzanie 
emocjami

• Środowisko pracy – jak wpływa na pojawienie się 
wypalenia zawodowego oraz czynniki powodujące 
zagrożenie wypaleniem

• Pierwsze oznaki, na które konieczna jest reakcja i 
jak reagować

• Wypalenie zawodowe jako efekt „stopniowej 
utraty złudzeń” – czynniki oraz jak Ty jako 
menedżer oraz Twoja organizacja możecie temu 
zapobiec – tworzenie własnego planu

Zakończenie: 17:00

Rozpoczęcie: 9:00

Wypalenie zawodowe

• Przyczyny wypalenia zawodowego

• W czym przejawia się wypalenie zawodowe i jak je 
rozpoznać?

• Dlaczego warto zająć się wypaleniem? – możliwe 
straty i korzyści dla osoby wypalonej i organizacji

• Wypalenie zawodowe jako kryzys – dynamika, 
etapy, dostęp do zasobów własnych i możliwe 
scenariusze

• Wstępne rozpoznanie – obserwacja, diagnostyka, 
schemat rozmowy

• Strategie wyjścia i wpływ różnorodnych czynników 
na powodzenie wyjścia z wypalenia zawodowego

• Jak osobie wypalonej zawodowo można pomóc? – 
wsparcie naturalne oraz pomoc profesjonalna

• Jak organizacja może się przygotować na 
poradzenie sobie z sytuacjami wypalenia 
zawodowego w oparciu o cel, sens oraz tożsamość 
osobistą?

Zakończenie: 17:00

Wprowadzenie

Współczesny człowiek nie uniknie stresu i często mierzy się z nim w pracy. W obecnym szybko zmieniającym się świecie 
stres jest stałym elementem naszego życia i coraz częściej zamiast sobie z nim radzić i dbać o równowagę, kumulujemy 
stres w sobie. 

Stres długotrwały jest podstępny, ponieważ przyzwyczajamy się z nim funkcjonować i ignorujemy jego objawy, co w pracy 
często prowadzi do wypalenia zawodowego. Choć jest sporo prawdy w powiedzeniu „co nas nie zabije, to nas wzmocni”, to 
bazując na wiedzy i doświadczeniach możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że kiedy próbujemy sami poradzić 
sobie z wypaleniem zawodowym, to samodzielne wyjście z tego stanu jest trudne, bolesne i trwa długo. 

Dlatego jest ogromnie ważne, by przede wszystkim nie dopuścić do takiej sytuacji. Rola środowiska pracy, relacji tam 
panujących i sposobów funkcjonowania organizacji ma ogromne znaczenie w profilaktyce wypalenia zawodowego. 
Nie każdego wypalenia da się uniknąć, dlatego dobrze jest, kiedy ktoś w organizacji potrafi rozpoznać ten stan i wie, jak 
pomóc i wspierać pracownika w różnych jego etapach. 



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

Elżbieta Majewska 
Coach, mentor, trener. Ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu, 
marketingu, PR i sprzedaży w branżach: media, kultura, design i zdrowie. 
Realizowała indywidualnie oraz razem z zespołami duże projekty łączące marketing
i sprzedaż. 
Od 2012 r. współpracuje z organizacją Polskie Amazonki Ruch Społeczny oraz jest
w zarządzie stowarzyszenia. Od 2016 r. bierze udział w międzynarodowym programie 
mentorskim wspierającym przedsiębiorczość kobiet Cherrie Blair Foundation.
Od 2015 r. wspiera studentów Politechniki Warszawskiej w podejmowaniu życiowych 
wyborów w ramach współpracy coachingowej. 
Od 2015 jest także trenerką jogi śmiechu, którą wprowadza m.in. do firm jako element  
szkoleń  biznesowych i coachingu.

Specjalizacja
Pracuje z menedżerami i zespołami średnich i dużych, polskich i międzynarodowych 
przedsiębiorstw. Prowadzi coachingi indywidualne, zespołowe i grupowe. Jest coachem 
tradycyjnym w rozumieniu International Coach Federation oraz certyfikowanym coachem 
kryzysowym. Jest specjalistką od budowania i wzmacniania umiejętności miękkich, które 
skutecznie pomagają osiągać twarde rezultaty. Buduje i wzmacnia kompetencje związane
z przywództwem, zarządzaniem ludźmi, motywacją i komunikowaniem się.   Pomaga 
budować pozytywne nawyki, które pomagają w osiąganiu założonych celów. Wzmacnia 
poczucie pewności siebie. Wspiera konsekwencję i wytrwałość w dążeniu do sukcesu
i równowagi w biznesie i życiu. Chętnie pracuje z klientami nad trudnymi zmianami
i wyzwaniami. 
W coachingu kryzysowym specjalizuje się w pracy nad wypaleniem zawodowym 
(przeciwdziałanie i wypalenie), a także w szeroko rozumianej stracie (pracy, partnera, sensu 
życia, nadziei, zdrowia). W pierwszym etapie pracuje nad wyjściem z kryzysu, a w drugim nad 
nowym planem na karierę lub życie. W coachingu kryzysowym kluczowym obszarem jest 
praca nad zasobami i tożsamością klienta przy bardzo dużym mentalnym wsparciu ze strony 
coacha.
W pracy wykorzystuje własne doświadczenie menedżerskie oraz autorskie narzędzia
i modele coachingowe.

Doświadczenie w realizacji projektów dla kadry menedżerskiej/dyrektorów
Indywidualny coaching z menedżerami i właścicielami przedsiębiorstw, głównie w zakresie 
wzmacniania kompetencji i nowego sposobu zarządzania oraz w obszarze własnego rozwoju 
i samoświadomości. Szkolenia dotyczące zarządzaniem zmianą i komunikacją dla dyrektorów 
placówek w całej Polsce w dużej firmie z branży mediowej. Szkolenia z zakresu coachingu 
menedżerskiego.

Wykształcenie/Certyfikaty:
• Polonistyka na Uniwersytecie Warszawskim
• podyplomowo Zarządzanie i Marketing na SGH w Warszawie
• MBA na Politechnice Warszawskiej
• Studium Coacha Indywidualnego i Biznesowego w certyfikowanej przez ICF szkole NOVO
• Studium Coacha Zespołowego i Grupowego w certyfikowanej przez ICF szkole NOVO
• Akademia Coachingu Kryzysowego i certyfikat coacha kryzysowego
• certyfikat Yoga Laughter Teacher


