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Warsztat

•  Jak wpłynąć na dobrostan Twojego zespołu.

• Naładuj swój zespół pozytywną energią.

• Zmotywuj swój zespół i popraw jego efektywność.

• Zwiększ zaangażowanie poprzez efektywne zarządzanie.

WellBeing - Zwiększ wydajność  
swojego zespołu



Warsztat

Dwudniowe szkolenie z obszaru WELLBEING poświęcone jest tym aspektom kultury organizacyjnej, 
które warunkują jakość funkcjonowania poszczególnych jednostek. Dążąc do zwiększenia 
efektywności i wydajności nie możemy zapominać o odnawianiu wyczerpywanych zasobów. W trakcie 
szkolenia skoncentrujemy się na obszarach, na jakie menedżerowie mają bezpośredni wpływ w 
codziennych interakcjach ze swoimi podwładnymi. Dzięki warsztatom dowiedzą się, jakie czynniki 
kluczowe są dla dobrego samopoczucia pracowników.

Dla kogo?

Niniejszy program dedykowany jest menedżerom i liderom, którzy zdecydowani są postrzegać swoich 
pracowników jako zasób, którego dobry stan (WELLBEING) warunkuje to, jak skuteczne będą 
podejmowane przez zespół działania.

Metodyka

Dyskusje i ćwiczenia wyposażą menedżerów i liderów w kompetencje, umożliwiające wspieranie 
procesu pozytywnej zmiany w swoich zespołach / organizacjach. W efekcie zyskają komplet 
pragmatycznych wskazówek, które pomogą im we wdrożeniu wellebingu nie jako pożądanej ideologii, 
lecz rzeczywistej metodologii. Każdy blok warsztatów został zaplanowany w taki sposób, aby 
uwzględnić zarówno przekazanie uczestnikom wartościowej wiedzy teoretycznej, jak i przekucie jej w 
konkretne umiejętności, które od razu po szkoleniu będą mogli włączyć do swojej praktyki 
menedżerskiej. Każdy blok tematyczny zakończony jest usystematyzowanym podsumowaniem, które 
umożliwi menedżerom natychmiastowe wdrożenie zmian w swoich zespołach. Efektem końcowym 
szkolenia będzie nie tylko zdobycie i usystematyzowanie wiedzy, ale także zbudowanie konkretnego 
planu działania, który pozwoli im wcielić ją w życie.

Korzyści

• Uczestnik zrozumienie, co w istocie sprawia, że pracownicy zwiększają swoje zaangażowanie w     
   wykonywane obowiązki. 
• Poprzez praktyczne ćwiczenia pokazujemy, jak zmienia się optyka i buduje motywacja do     
   podejmowania właściwych aktywności, kiedy ma się przekonanie o celowości własnych działań.
• Poznanie wagi relacji w środowisku pracy oraz przećwiczyć techniki komunikacji, które wspierają   
   budowanie zdrowych, silnych więzi w zespole.

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



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

Blok 1 / Wstęp

• Ustalenie potrzeb / wyzwań grupy uczestników
• Ustalenie zasad, zawarcie kontraktu
• Ćwiczenie otwierające - poznanie uczestników
• Ogólne wprowadzenie teoretyczne

( Efektywność jako skutek dobrostanu, co mówią statystyki, co tak naprawdę ma wpływ na dobrostan i na które z tych 
aspektów ma wpływ menedżer / lider)

Blok 2 / ZAANGAŻOWANIE

Element dobrostanu: ENERGIA
Aspekt organizacji: KULTURA POZYTYWNA
Efekt: SATYSFAKCJA

Obszar praktyki (tematyka ćwiczeń):
• Zarządzanie stresem - orientacja na rozwiązanie
• Celebrowanie sukcesów - budująca informacja zwrotna

Źródłem energii do działania są nie tylko zasoby fizyczne, ale także otoczenie, wzmacniające w jednostce te stany, 
które warunkują stały dopływ pozytywnych emocji, a tym samym uruchamiają odpowiednie procesy biochemiczne w 
organizmie. Ten blok koncentruje się na praktykach wzmacniających pozytywną kulturę organizacji - uczy menedżerów 
takiego podejścia do zarządzania pracownikami, które zagwarantuje wzrost poziomu energetycznego i umożliwi 
czerpanie większej satysfakcji z codziennych obowiązków zawodowych.

Blok 3 / ZAANGAŻOWANIE

Element dobrostanu: MOTYWACJA
Aspekt organizacji: ANGAŻUJĄCE ŚRODOWISKO
Efekt: PRODUKTYWNOŚĆ

Obszar praktyki (tematyka ćwiczeń):
• Flow - stan najwyższej efektywności
• Poczucie własnej skuteczności / samodzielność pracowników

W trakcie tego bloku pochylimy się nad zagadnieniem motywacji i produktywności. Każdy menedżer pragnie, aby jego 
zespół działał efektywnie i osiągał wysokiej jakości wyniki. Umożliwimy uczestnikom zrozumienie, co w istocie sprawia, 
że pracownicy zwiększają swoje zaangażowanie w wykonywane obowiązki. Wspólnie zastanowimy się nad tym, w jaki 
sposób przekierować źródło motywacji pracowników z zewnętrznego na wewnętrzne, co umożliwi im zbudowanie 
silnych zespołów, wytrwale dążących do wyznaczonych celów.



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

Blok 4 / ZAANGAŻOWANIE

Element dobrostanu: KONCENTRACJA NA PRZYSZŁOŚCI
Aspekt organizacji: WYSOCE EFEKTYWNI MANAGEROWIE
Efekt: POCZUCIE SENSU

Obszar praktyki (tematyka ćwiczeń):
• „DLACZEGO ja to robię?” - świadomość roli w organizacji
• Quo vadis? - wizja przyszłości a realny wpływ na osiągnie poszczególnych kroków milowych

Blok ten skoncentrowany jest na stylu zarządzania, który wzmacnia w pracownikach poczucie sensu i nadaje im klarowny 
kierunek działania. Poprzez praktyczne ćwiczenia pokazuje, jak zmienia się optyka i buduje motywacja do podejmowania 
właściwych aktywności, kiedy ma się przekonanie o celowości własnych działań.

Blok 5 / SPRĘŻYSTOŚĆ

Element dobrostanu: SILNE WIĘZI
Aspekt organizacji: RELACJE
Efekt: KOMUNIKATYWNOŚĆ

Obszar praktyki (tematyka ćwiczeń):
• Aktywne słuchanie
• Okazanie słabości jako największa siła zespołu

Ogólnoświatowe badania pokazują, że jednym z kluczowych 12 czynników budujących zaangażowanie jest to, czy w pracy 
mamy możliwość zwrócenia się do kogoś, kto jest nam bliski. Ten blok pozwoli menedżerom zrozumieć wagę relacji w 
środowisku pracy oraz przećwiczyć techniki komunikacji, które wspierają budowanie zdrowych, silnych więzi w zespole.

Blok 6 / SPRĘŻYSTOŚĆ

Element dobrostanu: OTWARTOŚĆ MYŚLENIA
Aspekt organizacji: KOLEKTYWNOŚĆ
Efekt: KREATYWNOŚĆ

Obszar praktyki (tematyka ćwiczeń):
• Rola perspektywy w postrzeganiu (6 vs 9)
• Chmura idei - łączenie pomysłów

Ten blok skoncentrowany jest na budowaniu umiejętności, wspierających elastyczność myślenia. Zdolność do łączenia 
perspektyw i budowania zespołów, których członkowie aktywnie uczestniczą w procesach twórczych i rozwiązywaniu 
problemów, zapewnia znacznie wyższą skuteczność w realizowaniu stojących przed menedżerami wyzwań.



Trener

BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42/115, 01-171 Warszawa
tel.: +48 22 412 50 62 fax: +48 22 412 50 61
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

Mariola Ananiów

Certyfikowany coach i trener, wykorzystujący praktyczną wiedzę z zakresu 
coachingu, mentoringu oraz consultingu. 

W pracy trenerskiej wykorzystuje know-how oraz narzędzia Instytutu 
Gallupa, opierające się na psychologii pozytywnej. W tym zakresie szkoli 
głównie w obszarze biznesu, pracując z zarządami, radami nadzorczymi, 
liderami oraz zespołami pracowników. 

Wiedza z zakresu psychologii pomaga w przygotowaniu dostosowanych 
szkoleń, warsztatów oraz follow up.

Dodatkowo prowadzi warsztaty z life coachingu – porusza się w obszarach: 
motywacja, asertywność, zarządzanie zmianą oraz siłą wewnętrzną. 

Wciąż głodna wiedzy i pełna pomysłów, nieustannie poszerza swoje 
horyzonty. Empatyczna z natury, jest gotowa do poświęcania swojego czasu 
potrzebującym – wolontariusz w ramach projektu „ Odczarowujemy 
hospicjum” oraz w schronisku dla zwierząt.


