
Ownership mindset - jak zbudować 
odpowiedzialność pracownika za firmę
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Warsztat

• Wypracowanie metod rozwojowych dla uczestników szkolenia.

• Nabywanie wiedzy o wzbudzaniu zaangażowania, utożsamienia, 
 o motywowaniu innych ludzi (pracownik, kolega, klient) oraz siebie.

• Egzekwowanie poleceń, próśb - by pracownik pozostał zaangażowany,   
 zmotywowany.

   
Zgłoś swój udział już dziś!

530 755 339 

ewa.rokicka@bmspolska.pl
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Warsztat

Cele warsztatu:

 • Pokonywanie trudności i skuteczne motywowanie w tym wszelkie niezbędne aspekty  
    komunikacji, zwłaszcza pod kątem trudności w firmie i wzbudzanie zaangażowania w  
    trudnych momentach i okresach (poddanie się ocenie, sytuacje kryzysowe, ocena   
    innych),
 • Nabywanie wiedzy o wzbudzaniu zaangażowania, utożsamienia, o motywowaniu   
    innych ludzi (pracownik, kolega, klient) oraz siebie,
 • Zaangażowanie w proces zajęć,
 • Zadowolenie,
 • Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu   
    kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego,
 • Możliwość wymiany doświadczeń uczestników szkolenia,

Uczestnicy:

Kadra menedżerska, specjaliści, inni - wybrani.

Metodyka

Analiza przypadków, ćwiczenia zespołowe, indywidualne, dyskusje kierowane, symulacje, 
testy, własne metody treningowe, wykład, zajęcia warsztatowe.

Szkolenie będzie realizowane metodami warsztatowymi, angażującymi uczestników, 
przewidziane są m.in.:

 • odgrywanie scenek
 • ćwiczenia w podgrupach
 • dyskusje
 • praca indywidualna

 

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



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

Warsztat

Rozpoczęcie 9:00

1.Cele szkolenia

 •  Dlaczego tu jestem?
 •  Dokończ zdania 

Ćwiczenie - pytania; Czym jest motywacja do pracy? Co to jest utożsamienie z firmą? Czym jest myślenie, postawa 
właścicielska?

2. Siła motywacji zależy od

 • Wagi przywiązywanej przez daną osobę do celu, jaki chce osiągnąć.
 • Szansy powodzenia. 
 • Kondycji psychicznej i fizycznej. 

3. Hierarchia potrzeb

Ćwiczenie: Co jest potrzebne by móc się utożsamiać z firmą?

4. Atmosfera uczenia się i rozwoju

Ćwiczenie - test: Kiedy menedżerowie stwarzają sytuacje odpowiadające na potrzeby pracowników? Dziesięć obszarów 
potrzeb odnośnie środowiska pracy sprzyjającemu utożsamieniu się pracowników z firmą. 

Ćwiczenie: Przyczyny demotywacji. Jak to się dzieje, że niektórzy ludzie angażują się w pracę (mają motywację), utożsamiają 
się z celami, firmą, klientami, natomiast inni nie?

Ćwiczenie: Przyczyny demotywacji – które są najważniejsze, dlaczego? Dyskusja

5. Najpierw ustal zasady! Twoje expose, nasze zasady

Ćwiczenie:  Podziel się z nami...( Misja, wartości i cele przedsiębiorstwa, Czym jest misja i po co ją tworzymy? Po co tworzyć 
listę wartości, jakie są dla nas ważne? Czym są cele? Po co je wyznaczać? Czy działać można bez celów?

Ćwiczenie: Zastanów się jaka jest Twoja mocna i słaba strona w motywowaniu. Jeśli chcesz zmieniać innych – zacznij od 
siebie.

Zakończenie 17:00



Warsztat

Rozpoczęcie 9:00

.6. Co lubimy a czego nie, odnośnie podejmowania decyzji?  

7. Praktyki wpływająca na utożsamienie pracowników z firmą

8. Uprawomocnienie – Empowerment

9. Burza mózgów, 3 w 1 – potrójny efekt

10. Czy się troszczymy?
 
 • Ludzi nie interesuje co wiesz, dopóki...

11. Zauważ mocne strony pracownika

 • Osiągnięcia
 • Umiejętności
 • Zalety osobiste 

12. Gdy chcesz prowadzić dobrą, pozytywną rozmowę: wskazówki. Egzekwowanie poleceń, próśb - by pracownik 
pozostał zaangażowany, zmotywowany.

13. Jak sprawić, by pracownik był zaangażowany w zmianę na lepsze? Instrukcja „obsługi”.

14. Jak sprawić by pracownicy myśleli właścicielsko i byli utożsamieni z działaniami firmy, czyli jak pracować z różnymi 
typami ludzi?

Motywujący system pracy i wartości

Komunikat dla współpracowników
Nasi koledzy - współpracownicy czekają na przydatne treści
Kategoria 1, 2 i 3

Ćwiczenie: Odgrywanie ról. Bezpośrednia rozmowa, podczas spotkania.

Podsumowanie

Zakończenie17:00

Dziękuję za organizację świetnego szkolenia„Compliance Officer” . Spotkanie przebiegało nie tylko na wysokim 
merytorycznym poziomie, ale także w przyjaznej atmosferze. 

Urszula Szudarek, TDJ S.A



Trener

BMS Polska Group Sp z.o.o., ul. Młynarska 42/15,
01-171 Warszawa, tel: +48 22 4125062, fax: +48 22 4125061
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

Adam Górecki

Praktyk zarządzania, interim manager, wykładowca MBA, negocjator 
zastępczy – uprawomocniony, mediator, coach/ trener i konsultant. Realizuje 
projekty szkoleniowe i doradcze, które koncentrują się wokół rozwoju 
kompetencji menedżerskich w nowoczesnym, wysoce zmiennym środowisku 
biznesowym. 

Ekspert z dziedzin; zarządzania strategicznego, zespołami, przywództwa w 
zmianie, negocjacji, sprzedaży B2B i B2C, obsługi i budowy trwałych relacji z 
klientami CRM, prowadzenia spotkań - wystąpień, organizacji pracy i czasu, 
coachingu i On the Job Training, work – life balance i work – life integration.

Posiada 27-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w międzynarodowych 
korporacjach, wzbogacone o wiele szkoleń krajowych i zagranicznych. 

Pracował w dwóch największych na świecie firmach w swoich branżach 
(IKEA, Electrolux).

Był wice szefem firm, ds. sprzedaży, w Yawal i Final S.A. w ramach projektu 
interim management. Był dyrektorem sprzedaży krajowej w: Amica Wronki, 
Electrolux Poland (reprezentował firmę odnośnie marek Electrolux, AEG, 
Zanussi), Merloni Indesit Polska (Ariston). Pracował w Leroy Merlin oraz był 
szefem sprzedaży w IKEA w Polsce. 

Zarządzał działami sprzedaży liczącymi kilkadziesiąt osób oraz był 
odpowiedzialny za kilkusetmilionowe budżety sprzedaży

 


