
  

 

Program 

Jak motywować w XXI wieku. 

Co robić jak już NIC nie działa? 
 

13-14.03.2018, 9:00 – 16:00  

Przerwy kawowe: 10:30 – 10:45, 14:45 – 15:00 

Lunch: 12:30 – 13:30 

 

DZIEŃ PIERWSZY                            

1. Co to są STARE i NOWE techniki motywacyjne ? Definicja motywacji. 

• Co wiemy o motywacji, a czego nie stosujemy  w praktyce? 

• Jak uruchamiam się do działania? Kto? Co? Kiedy? Jak? – mnie 
uruchamia. 

• Przegląd teorii motywacyjnych. 

 

2. Kiedy działają kary i nagrody, a kiedy NIE działają? 

• Czym jest Motywacja 1.0, Motywacja 2.0 i Motywacja 3.0. 

 

 

 

 

• Co robić, gdy wydatkowanie energii na próby motywowania 
ludzi są przeważnie stratą  czasu?  

• Twardszy kij i słodsza marchewka? 

 

3. Jakim jestem menadżerem?  

• Czy motywuję, czy demotywuję swoich ludzi? 

• Kiedy szef jest zagrożeniem dla siebie samego, dla swoich ludzi 
i  dla swojego zespołu? 

 

4. Co warto robić jak już NIC nie działa? 

• Profilaktyka wypalenia zawodowego. 

• Nuda i brak wpływu? Tak! I co dalej? 

• Jak pracuje dla szefa, którego nie lubię i nie szanuję? 

 

5. Nowy paradygmat motywacji. 

• Techniki i narzędzia. Jakim rodzajem zadań dysponujesz w 
organizacji? 

• Jak zbadać kulturę organizacyjną, żeby mieć pewność że nowy 
paradygmat motywacji będzie działał skutecznie. 

 

 



  

 

 

DZIEŃ DRUGI 

1. Czym jest Automotywacja i skąd się bierze? 

• Ludzie zawsze są zmotywowani, tylko do czego? 

• Odmienne źródła motywacji, które generują różne poziomy 
energii. Rola emocji w motywacji. 

• Czym jest Samozarządzanie? 

 

3. Co to jest Zarządzanie SOBĄ i innymi na Zielonej Ścieżce? 

• Jak delegować właściwe zadania, właściwym osobom? 

• Czym jest motywacja płynąca z wartości. 

• Czy lubisz swoją pracę? Czy lubisz swojego szefa? 

 

4. Jak zarządzać sobą i innymi na Czerwonej Ścieżce? 

• Nie lubię swoich zadań. I co dalej? 

• Czasownik „muszę to zrobić” - kiedy działa, a kiedy nie działa? 

 

5. Jak kształcić współczesnych menadżerów? 

• Kim jest współczesny lider motywacji w biznesie? Kim jest w 
edukacji? 

• Rola Mistrza i Ucznia, a efektywność zadaniowa. Zasada SMART 
w codziennym działaniu. 

• Kiedy Mistrz „ma dar” do zarządzania ludźmi, a kiedy jest 
rzemieślnikiem… 

• Czy istnieje optymalna motywacja? 

 

6. Najcenniejsze zasoby w motywowaniu ludźmi. 

• Czas i uważność. 

• Obserwacja bez osądu. 

• Decyzja : Jesteś dla mnie ważny! 

• Zaangażowanie w relację. 

• Efektywna komunikacja. 

• Zaufanie.  

• Uczenie się. 

 

 

 

 



  

 

Trener 

Renata Gut 
Promuje maksymę P. Druckera 
„Najpierw zarządzaj sobą potem innymi i 
organizacją”. Jest twórcą i założycielem 
Szkoły Trenerów Biznesu Akademii 
Leona Koźmińskiego w Warszawie. 
Trener technik zarządzania zasobami 
człowieka, zarządzania zmianą nawyków, 
technik efektywnego uczenia się i 
nauczania oraz wykorzystywania stanu 
relaksu w procesach poznawczych i 
pamięciowych człowieka. Twórca i 
wydawca czasopisma „Podróż w 
Intelekt”. Szkoli się i stale podnosi 
kwalifikacje u największych światowych 
autorytetów w dziedzinie efektywnego 
uczenia się i zarządzania sobą. 

Współautorka książki „Zarządzanie sobą” (wyd. DIFIN Warszawa 2008) i 
autorka książki „Cechy osobowe dyrektora szkoły, a styl zarządzania” 
(wyd. CODN Warszawa 2009). Wykładowca, coach, doradca, trener NLP 
nurtu amerykańskiego (certyfikat Chris Hall). Właścicielka Instytutu 
Talentów Flashpoint. Prowadzi duże projekty diagnozy Talentów i 
Mocnych stron w biznesie (m.in. dla Nordea Bank. Allianz, KGHM) i 
edukacji. 

 


