
 
Budowanie motywacji, zarządzanie zaangażowaniem pracownika 

1 dzień 
 

Data: 14 czerwca 2021 r. 

Cena za osobę – 1.450 zł, min. 3 osoby, max. 15 osób 

Możliwość dofinansowania do 80% 
Zapisy: przez Bazę Usług Rozwojowych 
 

1. Wprowadzenie do szkolenia 
 

2. Motywacja – fakty i mity 
- Czym naprawdę jest motywacja? Czy każdego motywuje to samo?  

- Ćwiczenie: „Kulka” – Co nas motywuje? 

- Pojęcie motywacji oraz jej rodzaje 

- System nagród i kar, czyli równowaga między kijem a marchewką 

 

3. Motywacja pozafinansowa w organizacji 

- Najczęściej napotykane problemy w motywowaniu pracowników i ich przyczyny 

- Dlaczego ludzie nie są zmotywowani, czyli perspektywa pracownika – wyłonienie przyczyn obniżenia 
poziomu motywacji u pracowników oraz pozafinansowych czynników motywacyjnych 

- Pola zastosowania dla metod motywacyjnych w przedsiębiorstwie 

- Pozafinansowe bodźce motywacyjne – co oprócz pieniędzy motywuje i jak je stosować? 

- Wpływ preferowanego stylu zarzadzania na motywację pracownika  
 

4. Sprawiedliwa motywacja finansowa – budowanie systemów motywacyjnych 
- Stosowanie kar i nagród finansowych 
- Jak budować sprawiedliwe systemy wynagradzania pracowników? 
 

5. Zarządzanie przez cele jako sposób na budowanie zaangażowania pracowników 
- Zalety zarządzania przez cele 
- Wyznaczanie celów rozwojowych  
- Egzekwowanie wykonania celów  
- Rozmowy oceniające 
 

6. Podsumowanie i zakończenie 
- Wdrożenie: w jaki sposób zastosuję w praktyce zdobyte kompetencje 
 
 
Cel edukacyjny  

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej i teoretycznej wiedzy z zakresu motywacji, budowania 

zespołu i wyznaczania celów wspomagających funkcjonowanie firmy. 

Efekty uczenia się 

Po zakończeniu usługi uczestnik stosuje zasady dotyczące motywacji i motywowania, jak 

również dotyczące motywacji indywidualnej i zespołowej. Dokonuje wyboru metod i narzędzi 

motywowania w odniesieniu do ustalonych celów zespołowych, a także identyfikuje oraz 

wykorzystuje własne motywatory oraz proaktywne działania w zespole w celu współpracy na rzecz 



całej firmy. Dodatkowo uczestniczy w pracy zespołowej w zakresie realizacji wspólnych celów, jak 

również w kontekście budowania pozytywnych, motywujących relacji w zespole. 

Trener prowadzący szkolenie: Marcin Krukar 

Wykształcenie trenera: 

01/2015 "Certyfikat standardu HRD BP" - Certyfikowany Trener HRD 

BP, Licencja 07/01/2015 

Organizator: Polish Society for Training & Development - www.pstd.org.pl 

03/2013 "Kurs mentorski" - Uzyskanie Certyfikatu Mentora; 64 godz. 

szkoleniowe 

Organizator: Collegium Wratislaviense - cw.edu.pl 

03/2012 "Training, Learning and Development (International)" 

Organizator: Edexcel & BTEC Professional Qualifications i SKiTZ MATRIK 

12/2011 Kurs "Szkoła Menedżerów Projektów Szkoleniowych"; 104 

godz. szkoleniowe, 

Organizator: Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego 

03/2008 Kurs „Pozaszkolne formy nauczania”; 80 godz., Egzamin 

Państwowy, ocena celująca 

Organizator: Cech  Rzemiosł Różnych w Jaśle 

03/2008 Kurs „Instruktor praktycznej nauki zawodu”; 80 godz., 

Egzamin Państwowy, ocena celująca 

Organizator: Cech  Rzemiosł Różnych w Jaśle 

10/2008 - 06/2009 Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w 

Krakowie 

Trener biznesu i organizator szkoleń 

Poziom wykształcenia: studia podyplomowe 

10/2003 - 06/2008 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w 

Krakowie 

Filologia polska 
Specjalizacja: komunikacja społeczna 

Poziom wykształcenia: magister 

 

Doświadczenie w obszarze usług  

– Ponad 19 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń, ponad 12 000 godzin pracy z 

różnorodnymi grupami, ponad 3 000 godzin doradztwa i konsultacji biznesowych 

– Przez 3 lata Koordynator Zespołu Trenerów Wewnętrznych, Trener Wewnętrzny i HR BP w 

Intercity, 



– Posiadacz Międzynarodowego Certyfikatu Trenera Zarządzania w zakresie treningu, uczenia 

się i rozwoju (od 2012) wydawanego przez MATRIK & Edexcel i BTEC Professional 

Qualifications  

– Właściciel firmy szkoleniowo - doradczej NERAIDA – Szkolenia z Pasją (od 2008) 

 


