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Z badań wynika, że 70% ludzi na świecie pracuje zdalnie. 

 

We współczesnym świecie, który jest zdominowany rozwojem technologii, 

coraz częściej pracownicy wykonują swoje obowiązki poza siedzibą firmy. 

Odległość znacznie utrudnia komunikowanie się i realizację wspólnych 

celów. Chcesz poznać sekrety zarządzania wirtualnymi zespołami? - 

zapraszamy na szkolenie. 

Twoje korzyści 

• poznasz narzędzia pracy lidera w nowoczesnych zespołach 

rozproszonych, 

• dowiesz się jak stworzyć  mechanizm wzmacniający współpracę 

w wirtualnych zespołach, 

• zdobędziesz wskazówki jak dogadać się z każdym i o każdej 

porze, szczególnie na odległość, 

• opracujesz skuteczne metody zwiększania samodzielności 

zespołów rozproszonych, 

• poszerzysz umiejętność przeprowadzania ludzi przez ciągłe 

zmiany, 

• poznasz dobre praktyki budowania kooperacji w miejsce 

rywalizacji, 

• poznasz skuteczne sposoby uruchamiania kreatywności w 

zespołach, które możesz zastosować od zaraz. 

 

Uczestnicy 

• Managerowie, liderzy, kierownicy zespołów, kadra zarządzająca 

 

 
Metody 

• Szkolenie zorganizowane w formie aktywnego warsztatu z 

wykorzystaniem praktycznych ćwiczeń, symulacji, zadań oraz 

dyskusji grupowych. 

•  

Z przyjemnością zorganizujemy to szkolenie w dedykowanej formie zamkniętej. 

Zapraszamy do rezerwacji miejsc! 

Anna Chmielewska 

project manager 

tel. 22 696 80 22 

a.chmielewska@langas.pl 

E w a  B ł a s z c z a k  

Doświadczony lider oraz mentor liderów i 

zespołów, doradca strategiczny ceniony 

przez najlepsze firmy świata, charyzmatyczny 

mówca, ekspert medialny w zakresie 

przywództwa, innowacji i komunikacji. Ma za 

pasem 20 lat doświadczenia biznesowego i 

unikalne spektrum eksperckie– od lidera, 

poprzez przedsiębiorcę, project managera, 

agile coacha, innowatora, finansistkę, 

doradcę podatkowego, mentora 

strategicznego. Inspiruje, angażuje, zaraża 

energią! Posiada bogate doświadczenie w 

projektowaniu i prowadzeniu procesów 

transformacyjnych i innowacyjnych  

w przedsiębiorstwach. Jej doświadczenie 

wywodzi się z kilkunastu lat pracy jako 

trenera (menedżerowie i liderzy szkoleń) i 

coacha (ponad 1000 godzin coachingu, 

ponad 100 coachingu zespołowego), kilku 

lat prowadzenia Akademii Coachingowej 

4Results, ponad 1000 diagnoz i 

optymalizacji opartych na takich 

narzędziach, jak Extended Disc, Insights 

Discovery, Lencioni Model, Team Diagnostic 

Assessment (Team Coaching International). 

Jest opiekunem trenerskim ICC Poland. 

Ukończyła Szkołę Główną Handlową w 

Warszawie. 
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DZIEŃ 1 / 12 MAJA 2020 

 

9.30 – Rejestracja uczestników, kawa i herbata 

10.00 – Rozpoczęcie szkolenia 

 

Gen współpracy - Prawdy i mity dotyczące współpracy we 

współczesnym biznesie. 

− Ludzie są istotami społecznymi, ale nie istotami zespołowymi  

− Synergia nie zrobi się sama 

− Grupa a zespół - dwa skrajnie różne podmioty zarządzania 

 

Anatomia zespołowości - Budowanie organizmu zespołowego. 

Zespoły skolokowane i rozproszone.  

− Co to jest organizm zespołowy i co ma wspólnego z dwulatkiem? 

− Anatomia organizmu zespołowego - czyli jak stworzyć super team 

krok po kroku 

− Zespoły rozproszone a zespoły skolokowane  

− Zarządzanie bezpośrednie a zarządzanie poprzez wpływ 

 

Zarządzanie poprzez wpływ - Jak zbudować system zarządzania  

w zespole rozproszonym? 

− Nieobecny ekspert, czyli o liderze z piekła rodem 

− Lider - partnerem biznesowym 

− Jak stworzyć mechanizm wzmacniający współpracę zespołową w 

zespole rozproszonym? 

− Narzędzia pracy lidera w nowoczesnych zespołach rozproszonych 

− Pozytywne wywieranie wpływu - czyli wszechstronne przywództwo 

 

Angażujące przywództwo - Zarządzanie poprzez wizję. 

Zarządzanie poprzez cele. Dependency net. Cele licznikowe.  

Visual management. 

− Jak stawiać współzależne cele i po co? 

− Mapa celów - budowanie współodpowiedzialności w zespole 

− Cele licznikowe, czyli jak spowodować by cele angażowały? 

− Po co nam w zespołach cele XXL? 

− Angażująca wizja, czyli dlaczego od przywództwa na odległość 

bolą szczęki. 

 

16.00 – Zakończenie 1. dnia szkolenia 

 

 

DZIEŃ 2 / 13 MAJA 2020 

 

09.00 – Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata 

09.30 – Rozpoczęcie szkolenia 

 

Zarządzanie zmianą - Jak przeprowadzać ludzi przez ciągłe 

zmiany za pomocą komunikacji? 

− Zarządzanie w czasach chaosu - czyli przywództwo to 

zarządzanie ciągłą zmianą 

− Trzystopniowa dźwignia zarządzania zespołem w zmianie 

− Value added management - czyli jak w czasach chaosu nie 

tracić z oczu azymutu  

 

Kreatywność i innowacja. Jak uruchamiać synergię i 

kreatywność w zespole? Innowacja na co dzień i dla każdego. 

DNA lidera-innowatora. Narzędzia Design Thinking do 

zastosowania od zaraz.   

− Czym jest kultura innowacyjności?  

− DNA lidera-innowatora 

− Skuteczne sposoby uruchamiania kreatywności w zespołach 

 

Anatomia komunikacji w zespole - Co musimy wiedzieć o 

biologii człowieka, żeby osiągać sukces w biznesie 

− Jak zarządzić gadzim mózgiem? 

− Co to są toksyny komunikacyjne i jak sobie z nimi radzić w 

zespołach? 

− Konstruktywna komunikacja w zespole - nawyki do 

zastosowania od zaraz 

 

Ludzie są różni - Prosta instrukcja obsługi człowieka 

− Jak dogadać się z każdym i o każdej porze, szczególnie na 

odległość? 

− Trening zarządzania różnorodnością w komunikacji 

− Instrukcja obsługi siebie - czyli jak zarządzać własnymi 

talentami i „plusami ujemnymi”? 

 

 

 

16.00 – Zakończenie szkolenia 
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zgłoszenie do 21/04/2020 2270 PLN + 23% 

VAT 
 zgłoszenie od 22/04/2020 2570 PLN + 23% 

VAT 
 


