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Kostka Wody: 

• 31 tysięcy metrów kwadratowych

• pokryta niebieskimi, 
półprzezroczystymi, 
energooszczędnymi kopułami

• 17 tysięcy widzów

• kosztowała 10,2 miliarda juanów 

• zdobyła kilka prestiżowych 
nagród za rozwiązania 
inżynieryjne oraz wzornicze

Cel był prosty: 
zbudować ikoniczną konstrukcję, która będzie nawiązywać do chińskiej 
kultury, wpisze się w otoczenie i będzie zużywać jak najmniej energii –
a wykonana zostanie na czas i zgodnie z budżetem. 
Mniej oczywiste było jednak, jak to zrobić.



Co jest w tym najbardziej 
niezwykłego?

Stworzył ją zespół kilkudziesięciu osób, 
repezentujących 20 różnych dziedzin 
i pochodzących z 4 odległych krajów…

…który pracował w 99% ZDALNIE ☺

Teaming to praca w zespołach tworzonych na 
poczekaniu dla doraźnej potrzeby



Kto z nas, 
choć raz nie 
zamarzył 
o porzuceniu 
biura i pracy 
zdalnej 
w pięknym 
miejscu?



Świat

staje się 
mobilny

Na świecie ponad 

60 proc. 
ludzi pracuje zdalnie

Polacy pracują średnio przez
8,5 dnia w ciągu miesiąca 
z domu



Opinie praktyków

Z czym kojarzy Ci się

praca zdalna? 

Funkcjonujemy z taką formą współpracy od 
zawsze. Udaje nam się zatrudniać zdalnie 
osoby na tyle wyjątkowe, że nie mamy obaw 
przy tym modelu. 

”

”
Od początku byłem przekonany, że jest to 

dobra i nowoczesna forma wykonywania 

pracy. Kluczowy był dobór osób, które będą 

podążały tą samą ścieżką. Natomiast starsi 

menadżerowie w firmie są bardzo zaskoczeni 

dużą efektywnością pracy zdalnej. Dla nich 

jest to rewolucja i muszą się zmierzyć ze 

stereotypem pracy zdalnej vs. pracy biurowej.

”

Właściwie mierzyliśmy się nie tyle z 

obawą, ale z trudnościami wynikającymi 

z kompletnej nieznajomości narzędzi 

umożliwiających pracę na odległość.

Przez wiele tygodni sami uczyliśmy się 

poszczególnych aplikacji, rozkładaliśmy 

je na czynniki pierwsze, sprawdzaliśmy 

ich funkcjonalność. Później 

potrzebowaliśmy czasu, żeby wprowadzić 

ekipę w nasz system pracy.

”

Pierwsze 2 miesiące były okresem uczenia 

się nowej sytuacji, ale dzięki fantastycznym 

ludziom w naszej firmie okazało się, że 

model “zdalny prezes” funkcjonuje nie 

gorzej niż układ tradycyjny.



Jakie najczęściej wymieniane 

wyzwania
niesie ze sobą 

praca zdalna? 

Szumy komunikacyjne, 
wzajemne niezrozumienie 

wynikające z błędnej 
interpretacji komunikatów

Obniżone zaangażowanie, 
poczucie „wykluczenia” 

przez firmę

Rozmyta odpowiedzialność 
za właściwy przepływ 

informacji

Brak wymiany 
wiedzy w zespoleBrak płynnej komunikacji. 

Członkowie zespołu nie widzą jasnych celów dla siebie 
i nie wiedzą, co robią inni.

Zarządzanie zespołem rozproszonym to najtrudniejszy 
sposób zarządzania. To praca na wielu płaszczyznach.



Realne wyzwania 
zespołów zdalnych

Z naukowego punktu widzenia

Karen Sobel Lojeski ze Stony Brook University i Richard Reilly ze Stevens Institute of 
Technology obliczają „wirtualną odległość” między członkami zespołu na podstawie 
trzech rodzajów dystansu:

FIZYCZNEGO
izolacja w przestrzeni i w czasie lub przynależność do różnych działów lub organizacji

OPERACYJNEGO 
wynikającego z wielkości zespołu, zakresu innych obowiązków członków, liczby 
bezpośrednich interakcji, umiejętności technicznych oraz udzielanego wsparcia

PRZYNALEŻNOŚCI
wywołanego różnicami kulturowymi i odmienną pozycją w hierarchii lub związanego 
z poziomem niezależności i wcześniej istniejącymi relacjami 

Oceniając każdy rodzaj dystansu 
w pięciopunktowej skali, Lojeski
i Reilly odkryli, że na ogół 
w zespołach, których członków 
dzieliła duża odległość wirtualna, 
następował spadek:

Zaufania o 83% 
Innowacyjności o 92%
Zadowolenia o 80%
Wydajności o 50%

Jak efektywnie zarządzać zespołem zdalnym?



Jak efektywnie zarządzać zespołem zdalnym?

Czego dowiesz się podczas 
tego szkolenia? 

PERSPEKTYWA 

PRACOWNIK = ZESPÓŁ = MANAGER 

KOMUNIKACJAZARZĄDZANIE NARZĘDZIA EFEKTYWNOŚĆ

Jak skutecznie się 
komunikować i 

współpracować w zdalnym 
zespole?

Jak się przygotować 
do pracy zdalnej

Jakie zagrożenia mogą się 
pojawić?

Jak zadbać o swoją 
efektywność i produktywność 

w domu?

Jakie narzędzia pomagają 
w pracy zdalnej?



ZARZĄDZANIE

Jaka jest JEDNA rzecz, którą 

robiąc, sprawisz, że wszystko inne 

będzie łatwiejsze lub niepotrzebne?



ZARZĄDZANIE

„Od jutra 
pracujemy 

z domu”

01 usuwanie blokad i przeszkód

budowanie zaufania

pielęgnowanie kontaktów i komunikacji między zespołami

zarządzanie obciążeniem pracą i rezultatami 

02

Skoncentruj się na 4 obszarach: 

03

04



ZARZĄDZANIE

Praca w 
piżamie

PO PIERWSZE: 

RYTUAŁY „ZDALNEGO” DNIA

✓ UBIÓR
✓ ŚNIADANIE
✓ RUCH / DROGA DO PRACY 
✓ CZAS PRACY 

SAMODYSCYPLINA.



ZARZĄDZANIE

Pościelić łóżko, 
czy wysłać maila?

STREFA ZABAWY
CZĘŚĆ WSPÓLNA 
Z DOMOWNIKAMI

STREFA RELAKSU 
MIEJSCE 
ODPOCZYNKU

STREFA PRACY 
ERGONOMICZNE 
MIEJSCE PRACY 

USTAW SWOJĄ PRZESTRZEŃ

Jeśli nie wyznaczysz miejsca tylko do pracy, twój mózg zaczyna kojarzyć wszystko w domu z pracą

PO DRUGIE: 



ZARZĄDZANIE

Jak wyjść dobrze 
z rodziną nie tylko na 
zdjęciu?

Rady od „ZDALNYCH RODZICÓW”

✓ Opieka naprzemienna partnerów – praca zmianowa rodziców
✓ Ustalanie zasad przy śniadaniu
✓ Zasada planowania 25 / 10 minut
✓ Lepiej 15 min na 100% niż 2h na 20%
✓ Teatrzyk o koronawirusie dla rodziców – czyli plan zajęć do zrobienia
✓ Zabawa w biuro z dzieckiem, która angażuje na długo
✓ Odpuść sobie konkurs na rodzica roku

nowymarketing.pl/a/25634,opieka-nad-dziecmi-podczas-home-office-u-porady

PO TRZECIE: 

USTAL ZASADY Z RODZINĄ

http://nowymarketing.pl/a/25634,opieka-nad-dziecmi-podczas-home-office-u-porady


✓ czas, żeby zmienić stare nawyki 

✓ czas na rozchodzenie nowej pary butów

✓ czas na rozwój niezbędnej technologii i infrastruktury

Skok na głęboką 
wodę wymaga 
przygotowania

ZARZĄDZANIE

PO CZWARTE: 

USTAL ZASADY Z ZESPOŁEM, Z KTÓRYM PRACUJESZ



01 Udostępnianie dokumentacji

02

8 obszarów pracy zdalnej

03

04

Ogłaszanie decyzji

Przekazywanie informacji

Integracja zespołu

05

06

07

08

Przekazywanie informacji zwrotnej

Plany działania

Odpowiednie metody i sposoby komunikacji

Harmonogramy



ZBUDUJ ZDALNY ZESPÓŁ metodą SPLIT

STRUKTURA 
(structure)

Struktura zespołu, układ sił, 

równość i partycypacja

= kim jesteśmy

= wspólna misja

= zasady współpracy 

P

PROCESS
(proces)

Rytuały, zwyczaje, zasady 

działania w określonych 

sytuacjach 

= zarzadzanie projektem 

= zakresy odpowiedzialności 

JĘZYK 
(language)

Efektywna komunikacja 

i eliminacja niewłaściwej interpretacji 

komunikatów

= ograniczanie dominacji

= zwiększanie zaangażowania

= przeciwdziałanie wykluczeniu  

L

TOŻSAMOŚĆ
(identity)

Różnice i konteksty kulturowe 

w zespołach globalnych 

= uczenie się od siebie nawzajem

= redukcja konfliktów

= silne relacje

TECHNOLOGIA
(technology) 

Różnorodność kanałów komunikacji 

przypisanych do określonych 

potrzeb i sytuacji

S I T

KOMUNIKACJAZARZĄDZANIE NARZĘDZIA EFEKTYWNOŚĆ



✓ Kredo, które od samego początku określa 

kulturę pracy w waszym zespole

W pracy zdalnej nie 
sprawdzamy biletów
Jak będę wiedział, że moi współpracownicy pracują, 

skoro nie widzę, kiedy zaczynają i kończą pracę? 

ZARZĄDZANIE



„Miałem rozmowę wideo z facetem na temat projektu, nad 
którym pracowaliśmy. Na wstępie zapytałam go, jak 
spędza przerwy na lunch, okazało się, że lubi robić 
pompki, żeby trochę poćwiczyć bez konieczności 
chodzenia na siłownię. Więc podczas naszej rozmowy 
wideo, zrobiliśmy dziesięć pompek razem dla zabawy. 
Bardzo nas to zintegrowało. 
Morał tej historii? Jeśli uda nam się nawiązać relacje na 
tym ludzkim poziomie, sprawi to, że praca na odległość 
będzie o wiele bardziej wciągająca i przyjemna.„

GŁOS PRAKTYKA

RELACJE
to podstawa pracy zdalnej 

Szczera rozmowa
na udany start +1:1

• wideo-wycieczki po przestrzeni roboczej
• kanał do nieformalnych rozmów
• pięć minut na początku każdej telekonferencji 

porozmawiajcie o tym „co u was”

Integracja mentalna 
w nowych warunkach

• Czy wszyscy mają dobre warunki do pracy zdalnej?
• Czego się obawiacie, jakie widzicie zagrożenia?
• Czego wam brakuje do efektywnej pracy?

Zacznij od otwartej dyskusji z członkami zespołu: 
zachęć ich do mówienia o swoim przygotowaniu, o tym, co chcą wnieść do 
grupy, czego się obawiają w pracy zdalnej i jakie widzą zagrożenia oraz 
jaki styl pracy preferują. 

Stale zachęcaj i angażuj zespół do otwartego dialogu. 

Stwórz ekosystem zacieśniający więzi w zespole. Relacje między 

członkami w zespole najsilniej budują wzajemne zaufanie. 



Informacja od pracownika 
do managera 

Zacznij od rozmowy 1:1 ”
Jak wyznaczać cele 
i ustalać zasady 
współpracy 

Scenariusz rozmowy z pracownikiem otwierającej współpracę
(wg. wytycznych S. Culbert)

Współpracę zdalną warto zacząć od dłuższej rozmowy na temat swoich oczekiwań, doświadczeń 
i potrzeb. Zadbaj o to, by rozmowa była szczera i otwarta. Szczerość buduje relację i zaufanie.

1. Jakie aspekty naszej współpracy pomogłyby ci działać 
sprawnie?
Podaj przykłady. Jakiego rodzaju wsparcia, traktowania, 
pomocy oczekujesz ode mnie?

2. Jakie aspekty współpracy z poprzednim szefem ci nie 
odpowiadały?
Podaj przykłady tego, co cię rozpraszało lub przeszkadzało 
ci w działaniu w preferowany sposób?

3. Co muszę zrozumieć, żeby móc zapewnić ci taki rodzaj 
wsparcia i sposób traktowania, na jakim ci zależy? Czy 
w twoim życiu zdarzyło się lub jest coś, co pozwoliłoby mi 
cię zrozumieć na tyle dobrze, aby nie ignorować ważnych 
sygnałów w przyszłości?

Informacja od managera 
do pracownika

1. Co mógłby zrobić pracownik, aby umożliwić Ci zapewnienie
niezbędnego poziomu realizacji celów, a także stworzyć okazję
do zaprezentowania umiejętności, które uważasz za swoje talenty.
Podaj przykłady.

2. Jak sądzisz, które z Twoich skłonności szkodziły efektywności
podwładnych, a nawet doprowadziły do katastrofy? Podaj przykład
działań, które podjąłeś, aby rozwiązać problem.

3. Jakie są charakterystyczne cechy relacji, jaką chciałbyś nawiązać
z podwładnym, i jak masz zamiar ją tworzyć? 
Co warto zrobić, kiedy zdasz sobie sprawę, że stosunki z pracownikiem 
zaczynają się psuć?
Czy możesz powiedzieć coś o swoim życiu osobistym, tak aby można
było lepiej docenić to, co jest dla Ciebie ważne?



WSPÓLNY KIERUNEK
Porozmawiajcie o celach ”

Pamiętam sytuację w pracy na odległość, 
kiedy z szefem mieliśmy różne wyobrażenia 
o tym, jakie powinny być cele projektu. 
Doprowadziło to do totalnej katastrofy. 
Szanse na takie nieporozumienia zwiększają 
się w przypadku pracy zdalnej, ponieważ 
pracujesz samodzielnie, a nie w biurze, gdzie 
możesz na bieżąco się konsultować. 
Jak to zrobić dobrze? 
Dowiedz się, kim są wszyscy interesariusze 
Twojej pracy. Zadzwoń do wszystkich i 
dowiedz się, jakie są ich oczekiwania wobec 
twojej pracy. Zrozum, jak ich praca może 
nakładać się na twoją i ustal, jak planujesz 
się komunikować podczas wspólnej pracy. 

Komunikujcie cele i strategie

Zaangażujcie się w ustalanie zasad

Uzgodnijcie sposób podejmowania decyzji

GŁOS PRAKTYKA

Stosujcie angażujące instrukcje działania

TO NIE JEST CZAS PRZESTOJU. 
To czas, wzmożonego wysiłku. 
Szukania nowych szans i metod działania. 

To czas na strategiczne planowanie i wzmocnienie zasobów.

Zaangażuj pracownika. Sprawdzaj, jak pracownik zrozumiał zadanie. Pytaj, jakie ma 
pomysły, czy widzi zagrożenia i co zrobiłby inaczej. Konsultowanie się w poszukiwaniu 
rozwiązań zwiększa zaangażowanie i kreatywność. Jest elementem budowania 
partnerskiej relacji.



Mierz wynik prac, a nie włożony czas. 

KULTURA ZAUFANIA
czyli strategia przetrwania

Ustalcie sposób i częstotliwość 
monitorowania wykonania zadania

” GŁOS PRAKTYKA

Dobra, załóżmy więc, że zidentyfikowałeś 
wszystkich ludzi zaangażowanych w twoją pracę i 
wszyscy macie jasne zrozumienie dla swoich 
celów. Teraz musicie się dowiedzieć, 
w jaki sposób będziecie dążyć do osiągnięcia tych 
celów. Każda firma posiada własne narzędzie do 
zarządzania zadaniami. I często będziesz musiał 
dostosować się do tego, co jest używane i 
upewnić się, że Twoja lista zadań jest przejrzysta. 
Ważne, żeby zespół
i twój szef wiedzieli nad czym pracujesz. 
I pamiętajcie, praca zdalna oznacza, że będziecie 
zdani na siebie i nie będziecie mieli luksusu 
szybkiego stukania kogoś w ramię, aby poprosić o 
opinię lub kierunek działania, jak w biurze. Tak 
więc, to na Tobie spoczywa odpowiedzialność za 
to, by dotrzeć i upewnić się, że to, co robisz, jest 
zgodne z celami i oczekiwaniami wszystkich 
innych członków zespołu.

Dobrze udokumentowane procedury 

• W jaki sposób członkowie zespołu chcą się komunikować? 
• Kiedy ludzie będą dostępni? 
• Jakie są wzajemnie uzgodnione poziomy odp. i czasy realizacji? 
• Kto i kiedy jest dostępny, aby pomóc w realizacji konkretnych zadań? 

W zespołach rozproszonych musi nastąpić zmiana z paradygmatu polecenia i kontroli na 

relacje oparte na odpowiedzialności i zaufaniu.

Pozwól ludziom pracować tak, jak chcą. Rolą lidera zespołu jest przede wszystkim wytyczanie kierunku 
działań i monitorowanie (nie kontrola) wyników pracy. Po przeszkoleniu pozwól im realizować cele na 
swój sposób. Wspieraj całościowy samorozwój. Oczekuj retrospektywy, odkrywania swoich talentów, 
korzystania z sygnałów od zespołu. 



Buduj i podtrzymuj atmosferę zaufania ”
Jak utrzymać 
zaangażowanie 
zespołu?

Niezwykle ważne jest, aby menedżerowie otrzymywali wkład ze strony zespołu, 
kiedy tylko standaryzują proces lub ustalają cele. 

Wymiana wiedzy 

Mentoring to forma dzielenia się 
wiedzą doświadczonych 
pracowników z mniej 
doświadczonymi. 
W ten sposób można szybciej 
wprowadzić pracowników w ich 
obowiązki, wykorzystując potencjał 
najdłuższych stażem pracowników.

„Praca w tandemie” czy 
podzespołach sprawdza się 
doskonale w pracy zdalnej.

Przestrzeń, która buduje 
zaangażowanie

Członkowie Twojego zespołu są 
ekspertami w tym, co jest 
potrzebne do wykonania zadania. 
To oni wiedzą, jakie kroki należy 
podjąć i w jakiej kolejności. I to 
oni wiedzą, gdzie proces może 
utknąć w martwym punkcie. 

Zadaniem managera jest 
dopilnowanie, aby zapewnić 
wszystkie niezbędne zasoby do 
realizacji zadań przez zespół. 

Równe traktowanie 
i docenianie 

Określ jasne standardy postępowania 
i wyciągania konsekwencji wobec 
wszystkich członków zespołu. 
Ustalcie wspólnie te zasady. 

Doceniaj osiągnięcia zespołu 
i indywidualne talenty – zachowując 
poczucie równego i sprawiedliwego 
traktowania wszystkich członków 
zespołu. 

Ważnym elementem równego 
traktowania jest także równomierne 
rozłożenie pracy i wysiłku na każdego 
współpracownika. 

Podział odpowiedzialności

Prawidłowe funkcjonowanie zespołu 
jest uzależnione od efektywnego 
wykorzystania zasobów dostępnych 
w grupie. Podział odpowiedzialności 
jest tu priorytetem. Dzięki niemu 
każdy w zespole będzie 
zaangażowany, gdyż będzie znał 
swoje miejsce w grupie i swój wpływ 
na nią.

Wspieraj postawę, że każdy powinien 
odpowiadać za swoją pracę, ale 
jednocześnie asekurować pracę 
współpracowników. Tam gdzie nie 
ma ściśle określonej 
odpowiedzialności, pracownicy 
powinni być nastawieni na 
rozwiązywanie problemów.



Pewien zespół miał czterech członków 
o imionach: Każdy, Ktoś, Nikt i Ktokolwiek.

Trzeba było wykonać ważne zadanie. 

Każdy był pewien, że Ktoś to zrobi. Ktokolwiek mógł to zrobić, ale Nikt nie zrobił. 
Ktoś się zdenerwował, bo było to zadanie Każdego. 
Każdy myślał, że Ktokolwiek może to zrobić, ale Nikt nie zdał sobie sprawy, 
że Każdy tego nie zrobi. 

Skończyło się tak, że Każdy obwiniał Kogoś, gdy Nikt tego nie zrobił, 
a Ktokolwiek mógł to zrobić.

Tam gdzie odpowiedzialni są wszyscy, 
tam nikt nie jest za nic odpowiedzialny

ZARZĄDZANIE

Wprowadź zasadę: „podnieś piłkę i biegnij dalej”. Zasada ta jest stosowana w 
firmie Wrigley, a została zaczerpnięta z zasad futbolu amerykańskiego, gdzie każdy 
zawodnik, który widzi, że ktoś zgubił piłkę, przejmuje ją i biegnie dalej, biorąc na 
siebie odpowiedzialność. Podobne zasady kooperacji i współodpowiedzialności za 
dobre funkcjonowanie firmy powinny obowiązywać w pracy zespołowej. 



Role w zespole

Sprawca

Spycholog

• Przewidywanie i zapobieganie
• Likwidowanie przeszkód
• Planowanie
• Określanie ról w zespole
• Pomiar efektów

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
nowy wymiar dojrzałości

Rola managera

” GŁOS PRAKTYKA

Jak uniknąć zagrożenia, że otrzymasz zadanie 

wykonane niezgodnie z założeniami i to 5 minut 

przed dedlajnem? 

Zastanów się, co możesz zrobić, żeby udzielać 

feedbacku już w trakcie procesu tworzenia 

pozostałych członków zespołu, a nie po 

zakończeniu pracy.

Miej świadomość ograniczonych możliwości 

bieżącej konsultacji działań w procesie pracy 

zdalnej, co zmniejsza szansę wyłapywania błędów 

na bieżąco. 

Zapewnij możliwość zadawania pytań, na każdym 

etapie realizacji zadań. 

Zasady w zespole

Kto odbierze telefon od klienta?

Wspólne „okno czasowe” pracy zespołu

Współpracujące ze sobą osoby powinny mieć przynajmniej czterogodzinne okno czasowe, w 
którym ich czas pracy będzie się pokrywał — nie tylko by uniknąć opóźnień, ale by utrwalić w nich 
poczucie, że wszyscy razem stanowią zespół.

Kiedy klient zadzwoni czy napisze e-mail w czasie swoich normalnych godzin pracy, ma prawo 
oczekiwać, że odpowiesz bez zbędnej zwłoki. Nie bardzo będzie go interesowało to, gdzie 
fizycznie znajdują się twoi pracownicy i jakie są ich godziny pracy. 



KOMUNIKACJA



KOMUNIKACJA

Uspokój, 
dodaj otuchy, 
zagrzej do walki

Komunikacja na poziomie firmy: 

01 Jak pandemia wpływa na nasz biznes? 

Nowy sposób działania firmy

Co jest teraz ważne na firmy?

Wspólny cel: odwaga do działania w nowych warunkach

02

03

04



Zarządzanie projektami zdalnymi jest wyjątkowe, ponieważ nadal będziesz miał te same 

elementy zarządzania projektami, ale będziesz musiał wykazać się odrobiną kreatywności, 

aby jak najlepiej dotrzymać terminów projektu. 

Utrzymywanie 
regularnych kontaktów 
z członkami zespołu



Wymiana wiedzy 

Przestrzeń, która buduje zaangażowanie
= każdy chce czuć swój wpływ

Wspólne e-inicjatywy

ZAANGAŻOWANIE
i integracja na poziomie firmy 

• zdalna joga, 
• webinary, 
• zaangażowanie społeczne
• wirtualne piwo 
• tablica e-ogłoszeń



POCZTA 
ELEKTRONICZNA
+ kalendarz 

PROGRAM DO 
ZARZĄDZANIA 
PROJEKTAMI

KOMUNIKATOR ROZMOWY 
TELEFONICZNE

WIDEOKONFERENCJA UDOSTĘPNIANIE 
EKRANU 

WIDEOSPOTKANIA W 
DUŻEJ GRUPIE OSÓB 

KANAŁ 
SPOŁECZNOŚCIOWY 

Zaprojektujcie skuteczny 
wielokanałowy system 
komunikacji 

KOMUNIKACJA



POCZTA ELEKTRONICZNA
+ kalendarz 

E-maile są podstawową formą 
komunikacji. 
Zagrożenie: 
Pojawia się zbyt wiele wątków? Zbyt 
wiele maili? 

Rozwiązanie: 
= używaj maili do tygodniowych 
statusów, ważnych ustaleń, 
korespondencji formalnej 
= stosuj reguły i foldery 
= używaj kalendarza z zespołem

PROGRAM DO ZARZĄDZANIA 
PROJEKTAMI

Program pozwalający zarządzać wszystkimi 
projektami i zadaniami  - np. MS Teams, 
Asana. To także repozytorium wszystkich 
plików i materiałów (dysk wspólny).

To przestrzeń projektowa, gdzie można 
przenieść dyskusje dotyczące sposobu 
wykonywania poszczególnych zadań 
i wymiany szczegółowych informacji. 

Złota zasada – czego nie ma w wpisanego 
w liście zadań – nie istnieje. 

KOMUNIKATOR 

Komunikator jest przeznaczony do szybkiej 
komunikacji „tam i z powrotem”. To 
odpowiednik komunikacji w stylu: ktoś 
szybko stuka cię w ramię w biurze, żeby 
zadać szybkie pytanie lub coś wyjaśnić. 

Najpopularniejszym komunikatorem w  wielu 
firmach  jest slack. 

ROZMOWY TELEFONICZNE

Do bieżącej komunikacji, na pytania i kwestie 
ważne – wymagające natychmiastowej 
reakcji. 

Przypadkowe rozmowy telefoniczne często 
mogą rozpraszać uwagę, dlatego warto 
starać się planować spotkania telefoniczne. 

(Rozmowy telefoniczne przerywają ci 
skupienie przy zadaniu, nad którym pracujesz, 
a często ktokolwiek dzwoni, chce, żebyś 
rozwiązał jego problem, a nie na odwrót. )

WIDEOKONFERENCJA

Stosowana do spotkań otwierających 
projekt, prezentacji, podsumowań 
kamieni milowych. 

Narzędzia do prowadzenia 
wideokonferencji: Google Hangouts, 
Zoom, BlueJeans, join.me i Skype 
Wszystkie te narzędzia pozwalają 
zaplanować spotkania w kalendarzu 
zespołu. 

UDOSTĘPNIANIE EKRANU 

Udostępnianie ekranu to kluczowa funkcja -
pozwala innym w Twoim zespole zobaczyć, 
co znajduje się na ekranie Twojego 
komputera, tak jak gdyby ktoś podszedł do 
Twojego biurka i pokazywał im coś, nad 
czym pracujesz, lub prezentował projekt w 
sali konferencyjnej.

WIDEOSPOTKANIA W DUŻEJ GRUPIE 
OSÓB 

Bardziej formalne narzędzia do spotkań, 
takie jak GoToMeeting, Webex, który 
pozwala wielu uczestnikom dołączyć do 
spotkania i podzielić się ekranem. Są one 
często wykorzystywane podczas większych 
spotkań firmowych lub rozmów 
konferencyjnych, podczas których musisz 
zaprezentować się większej grupie.

KANAŁ SPOŁECZNOŚCIOWY 

Kanał służący do wymiany bieżących, 
codziennych informacji w zespole 
i wzajemnej integracji. 

Często stosowany jest Yammer, który działa 
podobnie jak wewnętrzny Facebook dla 
Twojego zdalnego zespołu. Może także 
posłużyć jako wewnętrzny intranet. 

Podstawy 



ZAPROJETUJ ZDALNE PROCESY
Dobrze zaplanowane procesy pozwolą działać, nawet kiedy zabraknie kluczowych ludzi 
lub elementów, zasobów niezbędnych do dokończenia pracy. Proces w takim wypadku wykaże 
jego brak i pozwoli Ci wcześniej podjąć właściwą decyzję managerską.

Rozbij duży projekt 

na krótkie okresy

Zespół pracuje w trybie 

tygodniowym

Określane są tygodniowe cele 

zespołowe i indywidualne

Koniec tygodnia jest 

czasem restrospekcji

rozbijamy duże projekty
i zawarte w nich cele na 

krótkie okresy (1 tydzień)

pracujemy w trybie 
tygodniowym, co zaczyna się 
i kończy planowaniem

zespołowo planujemy, jakie są cele 
krótko- i długoterminowe, następnie 
indywidualnie definiujemy następne 
kroki, by dojść do celu, który każdy z 
nas ustalił z zespołem

Zalety: 
• wspieranie priorytetyzacji – wybieramy 

główny cel i ustalamy co zrobimy później
• wyznaczone cele skupiają uwagę, ułatwiają 

pracę zespołową i planowanie
• pozwalają zebrać informacje, co 

poprawić i w szybkim tempie zareagować



KOMUNIKACJA

EFEKTYWNE E-SPOTKANIA ” rozwiązania 

Spotkania są jednymi z największych pożeraczy czasu, zaraz po e-mailach, dlatego tak ważna jest 
ich organizacja

Podczas każdego spotkania:

• Wyznacz lidera
• Przejdź przez porządek obrad i określ maksymalny czas spotkania
• Trzymaj się punktów i czasu przeznaczonego na każdy z nich
• Zapisz ustalenia
• Zamknij spotkanie, podsumowując podjęte decyzje i określone kolejne kroki dla 

każdego z uczestników

Na koniec, co powinieneś zrobić po każdym spotkaniu:

Wyślij ustalenia i następne kroki do zrobienia lub pozostaw je dostępne dla wszystkich 
w swoim systemie zarządzania projektami

Zdecyduj o potrzebie
Zastanów się dobrze, czy spotkanie jest absolutnie 
niezbędne. Czy wystarczy napisać e-mail/wiadomość lub 
zadzwonić tylko do 1 osoby zamiast organizować 
spotkanie z całym zespołem?

Zdefiniuj cel
W przypadku spotkań cotygodniowych powinno być to 
usuwanie blokad i podejmowanie decyzji tygodniowych 
celów zespołu.

Określ uczestników
Tylko niezbędne osoby

Opracuj porządek spotkania
Krótka agenda wystarczy. Daj możliwość innym uczestnikom się 
wypowiedzieć jeszcze przed startem spotkania.
Oszacuj, ile czasu zajmie omówienie każdego z punktów.

Wyślij zaproszenie, porządek obrad i ustaw automatyczne 
przypomnienia

„Czas spotkań i częstotliwość jest oczywiście dowolna. U nas brak struktury 
powodował, że poświęcaliśmy zbyt wiele czasu sprawom dnia codziennego, 
a nie skupialiśmy się na przekazywaniu wiedzy. Pomogło ustalenie takiego planu 
spotkania:
5-10 min – co u nas słychać, samopoczucie
10-15 min – feedback do zastosowanej wiedzy, sposobu podejścia do zadania
30-40 min – obustronne przekazywanie wiedzy wg planu i potrzeb każdej z osób
5 min – plan na kolejną sesję”G
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NARZĘDZIA



Remote.co przeprowadził ankietę wśród ponad 120 zdalnych zespołów 

i stwierdził, że najczęściej używanymi narzędziami są komunikatory internetowe, 

telefony, rozmowy wideo i udostępnianie ekranu.

E_NARZĘDZIA

Właściwe narzędzie do właściwej pracy? 

Po pierwsze, zanim przyjmiesz jakiekolwiek założenia, możesz po 
prostu zapytać ludzi w swoim zespole, jak lubią się komunikować 
w różnych sytuacjach. 

Pamiętaj, że wszystkie te narzędzia komunikacji starają się tylko 
odtworzyć interakcje międzyludzkie, jakie ludzie mają w biurze, więc jeśli 
zastanawiasz się nad tym, jakiego rodzaju zachowania użyłbyś w biurze, 
wybierz narzędzie, które najlepiej odwzorowuje tę formę komunikacji 
podczas pracy z zespołem zdalnym.

NARZĘDZIA



członkowie zespołu mają jasne wyobrażenie o tym, 
co robią inni członkowie zespołu w czasie rzeczywistym 

W pracy zdalnej bardzo pomocne jest posiadanie jakiejś wspólnej wirtualnej tablicy, lub innego narzędzia do śledzenia projektów 

i regularne korzystanie z niego. Zespół może zobaczyć projekt z ogólnej perspektywy i rozumieć cel współdziałania. 

KANBAN

Tablice Kanban wizualnie przedstawiają pracę na różnych etapach procesu za 
pomocą karteczek i kolumn, które reprezentują każdy etap procesu. 
Karty są przenoszone z lewej do prawej strony, aby pokazać postępy i pomóc 
koordynować zespoły wykonujące pracę. 

= NARZĘDZIA: 
= sharePoint
= Asana
= Trello
= Planer Office 365 



NARZĘDIZA

E- BURZA MÓZGÓW
Narzędzia: RealtimeBoard, Stormboard, MURAL

NARZĘDZIA

https://miro.com/
https://stormboard.com/
https://mural.co/


NARZĘDIZA

E- WSPÓŁDECYDOWANIE

GroupMap

Zawiera ponad 60 szablonów do burzy mózgów, 
retrospektywy,  SWOT, mapy percepcyjne, 
analizę interesariuszy, ocenę ryzyka , mapy 
myśli… 

NARZĘDZIA

https://www.groupmap.com/


NARZĘDIZA

E- RAPORTY / STATUSY
Narzędzia: Standup Bot, Standuply, Retrium

https://standupbot.com/

NARZĘDZIA

https://standupbot.com/
https://standuply.com/
https://www.retrium.com/
https://standupbot.com/


NARZĘDIZA

WIRTUALNE BIURO 
walkaboutco.com

NARZĘDZIA



www.powtoon.com

NARZĘDIZA

VIDEO KOMUNIKACJA

NARZĘDZIA

https://www.powtoon.com/video-template/project-kickoff


www.inperly.com
= 1 TYDZIEŃ WDROŻENIA

NARZĘDIZA

Platformy WIELOZADANIOWE

NARZĘDZIA

http://www.inperly.com/


billennium.pl/paperless-office
= 1 TYDZIEŃ WDROŻENIA

NARZĘDIZA

E-OBIEG DOKUMENTACJI

NARZĘDZIA

https://billennium.pl/paperless-office


EFEKTYWNOŚĆ



Czy wiesz, że 80 procent pytań, które zadajesz innym, tak 

naprawdę nie ma najwyższego priorytetu i spokojnie mogą 

one zostać zadane drogą mailową? 

Kolejne 15 procent to pytania, które najlepiej omówić za 

pośrednictwem komunikatora lub na czacie. 

Ostatnie 5 procent pytań warto omówić przez telefon. 

Potrzebuję 
odpowiedzi teraz!

EFEKTYWNOŚĆ



Jakie jest wyzwanie numer 
jeden, którego doświadczasz, 
pracując w domu? 

Niezdolność do oderwania się 
psychicznie i emocjonalnie, 
a czasami także fizycznie od 
pracy. Wiele osób, które pracują 
w domu, czuje, że nie mają żadnej 
granicy. 

Balans między 
pracą a życiem 
domowym  

Godziny pracy 
= duża swoboda i elastyczność
= ustalenie planu i rytmu dnia 
= godziny najwyższej produktywności 

Praca i dom 
= brakuje naturalnego przejścia
= spacer / bieganie jako dojazd do pracy 
= określanie granic – początek i koniec pracy 

Higiena psychiczna a produktywność
= zagrożenie: „poczucie bycia ciągle w pracy” 
= spadek efektywności 

Przerwy w pracy 
= środowisko domowe jako destruktor 
= świadome planowanie przerw i bloków pracy 



Jeden z największych 
zabójców produktywności. 

Problem „szybkich pytań” 
powiększa się, gdy ktoś 

pracuje w domu.

Przepraszam, 
mam tylko 
szybkie 
pytanie!

ZAGROŻENIE: 
cały dzień będziesz tylko gasił małe pożary, ale nigdy nie 
wykonasz żadnej prawdziwej pracy

Rozwiązania: 
= sesje Q&A
= oznaczanie przestrzeni w kalendarzu (wolny / zajęty)
= harmonogram spotkań  



Jeśli chcemy skutecznie 
ZARZĄDZAĆ zespołem 
to musimy też dobrze 

ZARZĄDZAĆ swoją 
własną organizacją 

pracy.

Technika 
pomodoro

Zrób listę zadań

Wybierz pierwsze zadanie i nastaw minutnik na 25 minut.

Pracuj nad zadaniem, aż zadzwoni minutnik.

Oznacz zadanie jako zakończone

Zrób sobie 5 minutową przerwę

Co 4-5 pomodoro zrób sobie dłuższą przerwę 20-30 minut.

TUTORIAL:  https://www.youtube.com/watch?v=mNBmG24djoY&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=mNBmG24djoY&feature=emb_title


ZADBAJ O 
KONCENTRACJĘ

Muzyka 
pomoże?

Lepszą koncentrację, błyskawiczną orientację w przestrzeni, 
wyższą inteligencję emocjonalną można osiągnąć dzięki 

słuchaniu muzyki
= wzrost emisji fal mózgowych alfa oraz częstotliwości fal 

MF, świadczących o wysokiej aktywności mózgu.

eksperyment laboratorium dr. 

Waltera Verrusio z Uniwersytetu 

Sapienza w Rzymie



1. STWÓRZ PRZESTRZEŃ DO PRACY

2. USTAL ZASADY WSPÓŁPRACY W ZESPOLE

3. TWÓRZ ATMOSFERĘ ZAUFANIA

4. KOMUNIKUJ I BĄDŹ ENTUZJASTYCZNY

5. USTAL GODZINY PRACY

6. ZADBAJ O JAKOŚĆ KOMUNIKACJI

7. DZIAŁAJ ZWINNIE I UDOSKONALAJ 

8. SOCJALIZUJ SIĘ W SPOSÓB WIRTUALNY

9. ZADBAJ O SIEBIE

10. BĄDŹ PRODUKTYWNY

10 
ZASAD

NA 
PODSUMOWANIE



Uniwersytet Stanford przeprowadził dwuletnie 
badania, które doprowadziły do wniosku, że 

pracownicy zdalni mogą być 
znacznie bardziej 
produktywni 
niż ich koledzy z pracy w biurze, a także znacznie 

bardziej zadowoleni ze swojej pracy. 

POWODZENIA!



Wykorzystane materiały: 

Harvard Business Review Polska
„ Wirtualne zespoły –wyzwania pracy zdalnej. Jak zarządzać bez granic?”

„REMOTE
pracuj zdalnie, biuro jest zbędne”
Jason Fried, David Heinemeier Hansson

„Working Remotely”
Mike Gutman

„Budowanie zaangażowania, czyli jak motywować pracowników i rozwijać ich 
potencjał”  Maciej Sasin 

„Budowanie zespołu wirtualnego – Zasady i wyzwania”
Beata Krwaczyk - Bryłka

Blogi branżowe: 
- C_blog
- Zdalny ninja
- Dave Crenshaw
- Joey Hubbard and Arianna Huffington
- Product Vision
- Icomms_

Wywiady indywidualne z praktykami pracy zdalnej i strukturach rozproszonych. 



600%
Rozwijamy się tak szybko, jak nasi klienci. 

W ciągu ostatnich 5 lat osiągnęliśmy dynamikę 

wzrostu na poziomie 600 % 

Jesteśmy doradcami 

i ekspertami w obszarze 

komunikacji. 

Zebraliśmy unikalną wiedzę

i doświadczenia 

- zaprojektowaliśmy skuteczne 

rozwiązania komunikacyjne dla 

ponad 100 polskich 

i międzynarodowych firm

Wspieramy liderów w budowie silnych organizacji

Poznajmy się!

102
klientów
poleca nas,  jako godnego 
zaufania Partnera w biznesie



Naszą siłą są ludzie. 
Ich wiedza. Doświadczenie. Energia. Umiejętność współdziałania. 

Nasz zespół w służbie Twoich potrzeb

97
doradców i ekspertów
skoncentrowanych na szybkich rozwiązaniach, 
które tworzą realną różnicę

Stworzyliśmy 8 specjalizacji w eksperckich zespołach. 
Pogłębiamy wiedzę w określonych dziedzinach. 

Badania
i analizy

Public relations
Employer
branding

Digital 
marketing

Dom mediowy Studio graficzne 
Sponsoring

sportu i kultury
Marketing 
sportowy 



WSPARCIE DLA BIZNESU

Jak możemy 
Cię wesprzeć

ZESPÓŁ NA 
GODZINY

= kolektywny umysł 
ekspertów, 
interdyscyplinarność 
oraz szybkość i jakość 
działania

KAMPANIE 
ZINTEGROWANE

= skuteczna i efektywna 
kosztowo komunikacja 
nastawiona na cele

ZAANGAŻOWANI 
PRACOWNICY

= doradztwo i działania 
nakierowane na 
zwiększenie satysfakcji 
i produktywności 
pracowników

SILNA MARKA
TWOJA I FIRMY

= doradztwo i działania 
z zakresu komunikacji 
korporacyjnej, które 
wzmocnią pozycję Twoją 
i Twojej firmy na rynku

ATRAKCYJNY 
PRACODAWCA

= działania employer
brandingowe, które 
wyróżnią Cię na rynku 
pracy, jako atrakcyjnego 
pracodawcę

https://www.google.co.id/imgres?imgurl=https://www.fenwayrealty.com/wp-content/uploads/2016/11/house-logo-hi.png&imgrefurl=https://www.fenwayrealty.com/house-logo-hi/&docid=9znHvFMXEL5yLM&tbnid=0K-aXxDdOhxhMM:&vet=10ahUKEwiH5qyR57fWAhVDYo8KHTTSBEsQMwjAASgGMAY..i&w=600&h=568&bih=635&biw=1360&q=logo%20home&ved=0ahUKEwiH5qyR57fWAhVDYo8KHTTSBEsQMwjAASgGMAY&iact=mrc&uact=8


ZREALIZUJ NAWET NAJBARDZIEJ ZŁOŻONE PROJEKTY

ZESPÓŁ NA GODZINY 

01

02

Jak to działa? 

Twój zewnętrzny zespół, który odpowie na wszystkie potrzeby 

03

Warsztat otwierający

Ustalamy wspólnie najważniejsze wyzwania i cele. Diagnozujemy działania, które naprawdę zrobią różnicę. 

Określamy skład dedykowanego zespołu oraz czas współpracy ( 3 – 6 miesięcy jako pakiet startowy). 

Plan działania

Przestawiamy plan pracy zespołu. Określamy ścieżkę dojścia do wyznaczonych celów. Proponujemy 

rozwiązania, przedstawiamy koncepcje i dyskutujemy. Finalnie mamy niezbędne decyzje oraz wybrany 

kierunek i zakres działań. 

Realizacja 

Zespół przystępuje do realizacji zadań. Pod koniec tygodnia przesyła statusy działań. Zawsze, gdy jest taka 

potrzeba, zespół K+ pojawia się w biurze KLIENTA  - na konsultacje lub wspólną pracę. 

Na koniec miesiąca przekazuje raport z osiągniętymi wynikami prac oraz wykazem przepracowanych RBH.  

Twój zewnętrzny zespół, który odpowie na wszystkie potrzeby 
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Skład zespołu 

determinuje rodzaj projektu i zakres potrzebnych kompetencji. W trakcie trwania współpracy 

skład zespołu może się zmieniać. Zespołem sprawnie zarządza project manager. Dba on także 

o skuteczną komunikację oraz jakościową i terminową realizację. 

Plan abonamentowy 

Zespół pracuje w ramach określonych przez liczbę roboczogodzin ujętych w zakupionym 

pakiecie abonamentowym. Na początku każdego miesiąca PM przygotowuje estymację zakresu 

działań, które będą realizowane przez zespół. 

Mądrość grupowa

Każda godzina pracy to wysiłek interdyscyplinarnego zespołu, doświadczonego w efektywnej 

pracy skoncentrowanej na osiągnieciu celu. Zespołu, który tworzą ludzie posiadający doskonałe 

umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, co sprzyja silnej integracji i wymianie wiedzy 

z zespołami po stronie klienta.



Masz pytania?
Potrzebujesz wsparcia?
Skontaktuj się z nami!

Magdalena Łońska 

mlonska@komunikacjaplus.pl

Tel: 667 667 708

mailto:mlonska@komunikacjaplus.pl

