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Warsztat

•  Czym charakteryzuje się cyfrowe środowisko biznesowe
  i jakie niesie ze sobą wyzwania i zagrożenia?

•  Jakie niezbędne kompetencje przywódcze muszą posiadać liderzy
  w erze cyfrowej?

•  Jakich metod zarządzania używać w tak burzliwych zespołach?
•  Jak dzięki odpowiednim kompetencjom przywódczym zdobyć przewagę

  nad konkurencją?
•  Jak pielęgnować innowacyjność, aby ludzie chcieli za Tobą pójść?
•  Jakie są kompetencje liderów przyszłości?

   
Zgłoś swój udział już dziś!

530 755 339 

ewa.rokicka@bmspolska.pl

Przywództwo w erze cyfrowej
Wyzwania menedżerów w wymagających czasach i sposoby 
pokonywania ograniczeń na szybko zmieniającym się rynku
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Warsztat

Przywództwo w erze cyfrowej
Wyzwania menedżerów w wymagających czasach i sposoby
pokonywania ograniczeń na szybko zmieniającym się rynku

„Lider prowadzi ludzi tam, gdzie chcą iść. Wybitny lider prowadzi ludzi tam, gdzie niekoniecznie chcą iść,
ale powinni tam być” Rosalynn Carter

 Cyfrowe środowisko biznesowe różni się zasadniczo od tradycyjnego – jak pokazuje badanie Digital 
Maturity Deloitte – Dojrzałość cyfrowa 2018 przeprowadzone przez MIT Sloan Management Review i Deloitte 
Digital. Organizacje dojrzałe cyfrowo mają świadomość tych różnic. Modyfikują metody uczenia się oraz 
zarządzania organizacją tak, aby zaadaptować się i odnieść sukces na szybko zmieniającym się rynku. Kluczową 
rolę odgrywają tu właśnie menedżerowie i liderzy oraz poziom ich przywództwa w organizacji.

W erze ciągłej transformacji tylko najbardziej skupieni, mający klarowną wizję, odważni i pewni siebie, skuteczni 
a zarazem inspirujący przywódcy mają to, czego potrzeba, by zmotywować zespoły do osiągania wspaniałych 
sukcesów. Szczególnie dziś, gdy nawigujemy po burzliwym oceanie i wymagających czasach, gdy konkurencja 
jest ostrzejsza i bardziej zdeterminowana niż kiedykolwiek wcześniej, a technologia rozwija się z dnia na dzień – 
kompetencje przywódcze managerów są kluczowe i powinny podlegać ciągłemu doskonaleniu. Dlatego też m.in. 
wiedza o sobie samym jest kluczem do sukcesu w przewodzeniu innym. Niezależnie od tego, jaki cel postawisz 
przed sobą, osiągnięcie szczytu będzie zależało nie tylko od tego, czy dowiesz się, jak przewodzić, ale także
od tego, czy będziesz jednym z najlepszych w praktycznym zastosowaniu tej wiedzy.

Twoje kompetencje przywódcze zawsze determinują sukces w dowolnej organizacji i na dowolnym stanowisku 
menedżerskim.

Jakie one są? A jakie powinny być?

Jest 6 kluczowych kompetencji, które zostaną dokładnie przedyskutowane na warsztatach, abyś 
mógł je zastosować w swojej organizacji, bo...

...Twoi ludzie mogą pójść za Tobą jedynie tak daleko, jak daleko ich poprowadzisz.

Warsztat doskonali kompetencje menedżerów w zakresie przywództwa w erze cyfrowej, aby mogli podejmować 
coraz lepsze decyzje w ciągle zmieniającym się świecie.

Cele i korzyści dla uczestników:
• Nabycie umiejętności wykorzystania w praktyce kompetencji przywódczych niezbędnych w erze cyfrowej
• Odkrycie różnic między menedżerem a przywódcą oraz poznanie i zrozumienie różnych koncepcji przywództwa
• Poznanie technik używanych przez najlepszych przywódców na świecie
• Umiejętność budowania potencjału firmy oraz poznanie sposobów na uzyskanie wzrostu efektywności
   pracowników, zespołów i całej firmy
• Umiejętność wspierania strategii, celów i kierunku rozwoju danej organizacji
• Umiejętność współtworzenia firmy opartej na zaangażowaniu, zaufaniu i odpowiedzialności
• Wypracowanie własnego spojrzenia na sposób przewodzenia pracownikom i dostosowanie go do realiów
   firmy, w której się pracuje
• Budowanie własnej integralności w roli przywódcy

Dla kogo jest ten warsztat?
• Kadra zarządzająca, kadra menedżerska średniego i wyższego szczebla zarządzania, osoby pełniące rolę
   przywódczą w organizacji, osoby zarządzające pracownikami, przedstawiciele działów HR, HRBP oraz osób,
    które rozpoczynają lub planują rozpocząć swoją karierę jako liderzy dla innych osób.

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

I. Zarządzanie w erze cyfrowej - trendy
i perspektywy

• Otoczenie biznesowe - globalizacja działalności 
gospodarczej i gospodarka cyfrowa

• Wyzwania zarządzania i nowych technologii
• Modele biznesowe cyfrowej transformacji
• Technologia w komunikacji wewnętrznej i zarządzanie 

projektowe
• Kompetencje liderów przyszłości

II. Obszary przywództwa w erze cyfrowej
• Obszar osobisty
• Obszar zespołowy
• Obszar organizacyjny
• Obszar otoczenia biznesowego

III. Przywództwo strategiczne
• Koncentracja na wynikach, wizja-cel
• Misja firmy, zespołu i osobista
• Analiza strategiczna
• Priorytety, determinacja, konsekwencja
• Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów
• Pokonywanie ograniczeń

IV. Przywództwo osobiste
• Przywództwo autentyczne, sytuacyjne i transformacyjne 

a styl zarządzania w dobie transformacji cyfrowej
• Jak mierzyć osobisty potencjał?
• Wartości i postawy przywódcy
• Preferencje osobowościowe – wstęp do metody

FACET 5®
• Percepcja i preferencje poznawcze w pracy - wstęp

do metody FRIS®
• Mocne strony jako punkt wyjścia do budowania wiary

w siebie i własnego stylu przywództwa
• Radzenie sobie ze stresem

Zakończenie: 17:00

Rozpoczęcie: 9:00

V. Zasady budowania i funkcjonowania zespołów
w nowoczesnych organizacjach

• Wymiary przywództwa w zespole
• Zarządzanie zespołami:
 • tradycyjnymi
 • rozproszonymi
 • zdalnymi
• Model zaufania w zarządzaniu
• Wartości (osobiste, zespołowe, firmowe) w zarządzaniu 

zespołem
• Civility – kultura godności pracy
• Pokolenia X, Y, Z a style zarządzania i komunikacji
• Storytelling w zarządzaniu zespołem
• Coaching i mentoring jako niezbędne umiejętności 

przywódcy cyfrowego w zakresie działania na rzecz 
rozwoju ludzi i organizacji

• Zarządzanie różnorodnością (Diversity Managment)
• Wykorzystanie nowych technologii w zarzadzaniu 

zespołami

VI. Zmiana i transformacja organizacji – przywódca
   jako lider zmian

• Zarządzanie złożonością biznesu w świecie VUCA – 
rozwój liderów nowej ery

• Źródła zmian
• Działanie przywódcy jako wynik dostrzegania potrzeby 

zmian
• Etapy wdrażania zmian
• Źródła i rodzaje autorytetu
• Transformacja jako ludzki wymiar zmian
• Wartości i emocje z zarzadzaniu zmianą

VII. Innowacja i kreatywne myślenie w zarządzaniu
• Kreatywność a innowacyjność
• Design Thinking i Service Design jako metody wspierające 

lidera zmian w poprawianiu rentowności i stabilności 
biznesu

• Budowanie kultury zorientowanej na rozwiązywanie 
problemów i innowacyjność

Zakończenie: 17:00

Metodyka:
Wykłady, dyskusje i ćwiczenia w grupie oraz praca indywidualna, prezentacje, obserwacje i informacja zwrotna.
Warsztat prowadzony jest metodami aktywizującymi uczestników do pracy warsztatowej.
W projektowaniu warsztatu wykorzystujemy zasadę 80/20:
80% czasu stanowią zawsze metody aktywizujące uczestników
20% czasu pozostawiamy na mini wykłady i prezentacje multimedialne



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

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, ArcelorMittal, 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, ARiMR, ZUS, Ministerstwo 
Środowiska, MON, NIK i inne.


