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Warsztat

•  Jakie są nowe sposoby pracy wspierające zaangażowanie pracowników?

•  Jakie są systemy benefitów pozapłacowych? Które wybrać dla swojej firmy?

•  Jak proponować pracownikom benefity uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania?

•  Które z benefitów sprzyjają decyzji o zmianie pracodawcy?

•  Kary, nagrody, premie - czy to ma sens?

•  Popularne, wystrzałowe czy adekwatne benefity pracownicze?

•  Jak przewidzieć i skutecznie zdiagnozować potrzeby zespołu?

   
Zgłoś swój udział już dziś!

530 755 339 

ewa.rokicka@bmspolska.pl

Nowe sposoby pracy i benefity
Co zrobić, aby przynosiły wzrost efektywności?
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Warsztat

Nowe sposoby pracy i benefity
Co zrobić, aby przynosiły wzrost efektywności?

 Czy wiecie Państwo, że są takie benefity, które sprzyjają decyzji o zmianie pracodawcy?
Czy wiecie Państwo, że środowisko pracy, atmosfera i organizacja pracy mogą sprawić, że pracownik 
zostanie z nami dłużej i nie będzie otwarty na inne propozycje?

Badania pokazują, że w Polsce wynagrodzenie w dalszym ciągu jest najważniejszym elementem, gdy 
chodzi o zmianę lub pozostanie w pracy, zaangażowanie w niej. Jednak na tym nie koniec. Wiele firm 
przez wiele lat przyzwyczaiło swoich pracowników do dodatkowych benefitów – i dziś wiele z nich 
postrzeganych jest jako oczywiste.

Z drugiej strony wiemy, że pracownicy bardzo doceniają takie dodatkowe korzyści oferowane przez 
pracodawcę. Szczególnie wtedy, gdy są one adekwatne i wartościowe dla zainteresowanych. 
Często są to czynniki związane z kulturą pracy w organizacji:
• Czy są w niej klarowne struktury i zasady wynagradzania?
• Czy ufa się pracownikom?
• Czy mają realny wpływ na to, jak rozwija się organizacja i są za to doceniani?
• Czy benefity oferowane pracownikom są odpowiedzią na ich indywidualne potrzeby?

Niewiele firm zadaje sobie te pytania, a jeszcze mniej wdraża je do swojej praktyki organizacyjnej. 
Jedno jest pewne – jeśli będziemy powielać sprawdzone od lat, stare metody i rozwiązania – efekty też 
będą stare.
Warto więc spojrzeć świeżym okiem na te zagadnienia.

Cele szkolenia:
• Poznanie nowych sposobów pracy wspierających zaangażowanie pracowników
• Poznanie różnych systemów benefitów pozapłacowych i analiza ich pod kątem możliwości
    i potrzeb własnej organizacji

Dla kogo jest ten warsztat?
• Kadra zarządzająca, pracownicy HR, HRBP, którzy są odpowiedzialni za rozwój pracowników
    w organizacji, tworzenie systemów motywacyjnych i lojalnościowych

Korzyści dla uczestników:
• Wiedza o nowym podejściu do tworzenia miejsc pracy w organizacji
• Świadomość roli bezpośrednich przełożonych w kreowaniu nowego środowiska pracy w organizacji
• Poznanie przykładów niestandardowych mechanizmów pracowniczych na podstawie studiów
   przypadku
• Wiedza o tym, jak proponować pracownikom benefity oparte o ich potrzeby i oczekiwania,
   uwzględniając specyfikę struktury firmy i jej możliwości budżetowe
• Porównanie benefitów finansowych i pozafinansowych: kiedy i jak stosować każdy z nich,
    aby wspierać efektywność całej organizacji?

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

1. Nowe sposoby pracy w zmieniającym się 
środowisku: główne zasady i założenia zgodne
z doktryną jakości wg Andrzeja Blikle

• Współpraca vs. rywalizacja.
Rywalizacja to przeszłość?

• Wynagrodzenia – pułapki i korzyści.
Jawność płac – czy to się opłaca?

• Wartości – organizacji i pracownika. Jak budować 
świadomość i odpowiedzialność pracowniczą?

• Wolność – wspierająca komunikacja w organizacji. 
Co zrobić, aby pracownik chciał dla nas pracować,
a nie musiał?

2. Nowa przestrzeń pracy (biuro, fabryka, dom?)

3. Praktyki samozarządzania w organizacji:
• rozwiązywanie konfliktów
• informacja zwrotna
• koleżeński proces doradczy
• wzajemna ocena pracy
• wspieranie rozwoju organizacji przez zrozumienie
   mechanizmów biznesowych)

Zakończenie: 17:00

Rozpoczęcie: 9:00

4. Co ma empatia do sukcesu zespołu?
Przykład na podstawie case Google.

5. Kary, nagrody, premie – czy to ma sens?

6. Różne oczekiwania pracowników (wiek, staż, 
stanowisko itp.) a proponowane benefity i ich 
dopasowanie.

7. Popularne, wystrzałowe czy adekwatne benefity 
pracownicze? 

• Co oferujemy teraz naszym ludziom? 
• Jak przygotować optymalny system dla mojej 

organizacji?
• Skąd czerpać wiedzę i inspirację?

Jak to zrobić dobrze?
• Omówienie przykładów:

opieka medyczna, dofinansowania, praca zdalna, 
karta sportowa, program emerytalny, przedszkole, 
miejsca parkingowe, bony zakupowe itp.

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

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

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


