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Zarządzanie pracownikami 
fizycznymi – warsztaty praktyczne 



 

 

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA  _______________________________________________________________________________________________________ 

Kim jestem jako menedżer, jaka jest moja motywacja do 
bycia szefem? Być menedżerem, czy liderem? Kim bardziej 
jestem teraz? Co z tego wynika dla mojego zespołu? 

Kompetencje menedżera i lidera.  

� motywowanie przez dawanie przykładu i 

zaangażowanie. 

� przemówienie motywacyjne do zespołu  

Wspieranie i motywowanie pracowników.  

Zarządzanie sytuacyjne (warsztaty praktyczne). 

Zespołowe rozwiązywanie problemów jako element 

niematerialnego motywowania pracowników i rzeczywistego 

przywództwa (zadanie symulacyjne). 

 Bariery komunikacyjne w relacjach z pracownikami 
produkcyjnymi – ich identyfikowanie (ćwiczenia) i radzenie 
sobie z nimi. 

Udzielanie informacji zwrotnej – zasady i metody. 

Warsztat  „produkcyjny” w podziale na 2 konkurujące 
zespoły obejmujący:  

� formułowanie i definiowanie celów,  

� budowanie sprzyjających realizacji zadania relacji,  

� konstruowanie skutecznych  procedur i norm 

jakościowych, rolę menedżera/lidera,  

� metody motywowania i tworzenia efektu końcowego 

pracy zespołu. 

DLA KOGO?  ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Prowadzone w interaktywnej formule warsztatowej zajęcia zaprojektowane są w szczególności dla kierowników wszystkich szczebli 

zarządzania odpowiedzialnych za zespoły pracowników produkcyjnych i fizycznych 

KORZYŚCI  ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

� tworzenie i budowanie autorytetu szefa oraz wzrost 

efektywności pracowniczej poprzez: 

� motywowanie pracowników produkcyjnych, 

� delegowanie uprawnień, udzielanie informacji zwrotnej, 

dyscyplinowanie, 

� efektywną komunikację w relacji szef – pracownicy 

produkcyjni, 

 � praktyczny charakter warsztatów, 

� dobór odpowiednich metod treningowych, 

� doskonalenie skuteczności zarządzania zespołami 

pracowników produkcyjnych i fizycznych, 

� trening w proponowanej formule to doskonała inwestycja 

potencjał kadry – zwiększenie motywacji i wewnętrznej 

determinacji, a w efekcie większa skuteczność w osiąganiu 

celów biznesowych 

 

METODY WYKORZYSTYWANE PODCZAS SZKOLENIA  ____________________________________________________________________________ 

� 3 dyskusje 

� 2 burze mózgów 

� 5 ćwiczeń grupowych 

 � 3 warsztaty 

� 2 x odtwarzanie ról 

� gra symulacyjna 

 

TRENER   

____________________________________________________________________________________________________________ 

Elżbieta STROJNY  
absolwentka SGH i studiów Executive Master HEC Paris, dysponuje wieloletnim doświadczeniem handlowym w branży 
turystycznej, hotelarskiej i FMCG oraz 14-letnim doświadczeniem trenerskim i konsultingowym.  

Project Manager wielu projektów badawczo-szkoleniowych (w branży przemysłowej, produkcyjnej, FMCG, usługowej, 

farmaceutycznej). 

Autor metodologii badań satysfakcji klienta B2B oraz artykułów w Zeszytach SGH i Harvard Business Review. 

Wiele z projektów badawczo - szkoleniowych zakończyło się rezultatami wzrostu sprzedaży lub efektywności produkcji. Specjalizacje 

szkoleniowe: Zarządzanie Pracownikami Produkcyjnymi, Budowanie Zespołu, Akademie Menedżerskie, Profesjonalna Obsługa Klienta, 

Komunikacja w Organizacji i Zespole. 

 

 

Zarządzanie pracownikami  
fizycznymi  
 

Skuteczne przywództwo, motywowanie  

i budowanie zespołu 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 1 dzień: 8 godzin 

 



 

 

 

  

 
INFOINFORMACJE ORGANIZACYJNE  __________________________________________________________________________________________________ 

Miejsce zajęć: 

Sala szkoleniowa wskazana przez organizatora lub siedziba firmy 

Klienta 
 

Więcej informacji: 

Ewa Guzek, 

+ 48 61 858 47 93 

ewa.guzek@explanator.pl  
 

Zamówienia: 

Monika Simińska 

+ 48 61 855 01 12 

+ 48 61 855 00 78 

szkolenia@explanator.pl 
 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleniową na 

www.explanator.pl 

 W ramach szkolenia gwarantujemy: 

� Diagnozę potrzeb szkoleniowych w oparciu o autorski  

kwestionariusz badania obszarów rozwoju 

� Na podstawie powyższej analizy modyfikację  

i przygotowanie dedykowanego projektu  szkolenia 

� Materiał szkoleniowe 

� Artykuły pomocnicze 

� Prowadzenie szkolenia przez wyselekcjonowanego trenera, 

eksperta w danej dziedzinie 

� Opiekę merytoryczną i operacyjną nad realizacją szkolenia 

� Ewaluację poszkoleniową: wg potrzeb ankiety i/lub raport 

� Certyfikat  

 

Niniejszy katalog szkoleń zamkniętych jest objęty prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631, dalej: pr. aut.). Kopiowanie i rozpowszechnianie treści w nich zawartych 

bez zgody firmy Explanator jest zabronione i będzie skutkowało zastosowaniem sankcji prawnych. 



 

Zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza. Pozwoli on nam przygotować dla Państwa indywidualną wycenę. 

 
 
Formularz zapytania ofertowego 
 

Temat:  

Niezbędne  

zagadnienia 

 

 

 

Zakładana liczba 

uczestników 

 

Proponowany  

termin 

 

 

Organizacja 

 

Sala:                                         ����   własna     ����   wskazana przez organizatora 

 

Catering:                                  ����   przerwy kawowe   ����   lunch   ����   nie 

 

Materiały szkoleniowe:         ����   tak, dla wszystkich    ����   tak,  kilka sztuk    ����   nie 

Osoba do kontaktu  

Nazwa firmy  

Adres firmy  

 

 

Nr telefonu  

 

Nr faksu  

 

e-mail  

 

 


