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Z powodu rozprzestrzeniającej się epidemii koronawirusa coraz więcej firm 

przechodzi do systemu pracy zdalnej, która dla wielu z nas stanowi 

wyzwanie.  

Jak zorganizować sobie czas podczas pracy z domu? Jak skupić się na 

rzeczach ważnych i wyeliminować niepotrzebne „rozpraszacze”?  

Wiemy, że obecna sytuacja rodzi dla pracowników nowe wyzwania.  

Przygotowaliśmy specjalne szkolenie on - line, podczas którego poznasz 

dobre praktyki pracy zdalnej w trudnych czasach stanu zagrożenia 

epidemicznego. 

 Korzyści 

W bezpieczny sposób, bez wychodzenia z domu: 

• Nauczysz się szybkiej adaptacji do nowych warunków pracy z 

wykorzystaniem dostępnych zasobów oraz ograniczeń 

• Dowiesz się jak priorytetyzować zadania oraz skutecznie realizować 

wyznaczone cele  

• Poznasz dobre praktyki w zakresie radzenia sobie ze złodziejami czasu 

• Podniesiesz swoją skuteczność w działaniu oraz nauczysz się 

samokontroli. 

 

Uczestnicy 

• Pracownicy , którzy z powodu rozprzestrzeniającej się epidemii 

koronawirusa zostali w domach i pracują zdalnie 

• Specjaliści, których umiejętność planowania i zarządzania własnym 

czasem pracy ma znaczący wpływ na ich efektywność 

• Osoby nastawione na rozwój własnych kompetencji 

 

Szkolenie on-line 

• Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub 

telefonu podłączonego do sieci 

• W oparciu o naszą platformę 

• Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się 

oprogramowaniem 

• Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat 

•  
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 

D o m i n i k a  M a t c z a k  

Coach, ekspert biznesu, praktyk. 

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu 

kompetencji menadżerskich na wszystkich 

szczeblach zarządzania, kompetencji 

handlowych, autoprezentacji i wystąpień 

publicznych. Szkolenia prowadzi z wielką 

pasją i zaangażowaniem, co przekłada się na 

wysokie oceny uczestników zajęć. Posiada 

bardzo bogate doświadczenie na 

stanowiskach zarządczych. Wykreowała 

wiele marek, m. in. Treco, EvoKids, 

współtworzyła firmę Lauren Peso Polska.  

 

 

O P I N I E  U C Z E S T N I K ÓW  

„Pozwoliło mi to na uporządkowanie 
pewnych spraw co daje mi możliwość 
prawidłowego działania i uzyskałem 
narzędzia do pracy” 

Paweł Goławski, TEHAND 

 
„Szkolenie zorganizowane i 
przeprowadzone bardzo profesjonalnie” 
Sławomir Pomykała, ASTROMAL 
 
„Pełen profesjonalizm!!! Najlepsze 
szkolenie, w którym brałem udział” 
Roman Stroński, AXA POLSKA S.A. 
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8.30–9.00  logowanie do platformy i sprawdzanie 

ustawień 

9. 00   rozpoczęcie szkolenia  

 

PRACA ZDALNA - ZMIANA MODELU PRACY W CZASIE 

KRYZYSU 

• jakie wyzwania niesie ze sobą czas pandemii? 

• nowe narzędzia, inne dystraktory – jak dostosować 

się szybko i skutecznie, nawet, gdy nie lubimy 

zmian. 

 

NOWE RODZAJE WYZWAŃ PODCZAS HOME OFFICE 

• jak stworzyć miejsce pracy podczas home office i 

efektywnie realizować założone cele? 

• jak okiełznać nadmierny hałas w domu i innych 

domowników? 

• jak zmotywować się do wykonywania zadań i nie 

odrywać się od pracy?  

 

NAJLEPSZE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA SOBĄ W CZASIE 

• jak skutecznie realizować zadania? 

• bezstresowa efektywność – jak jej się nauczyć? 

• efekty przestrzegania podstawowych zasad: efekt 

nawyku kolekcjonowania, efekt podejmowania 

decyzji zgodnie z zasadą „najbliższego działania”, 

efekt ukierunkowania na rezultaty 

• analiza czasu: sporządzanie budżetu czasu – na co 

zużywamy nasz czas? diagnozowanie tzw. złodziei 

czasu i dystraktorów, sposoby radzenia sobie z 

nimi. 

 

PLANOWANIE DNIA W MIXIE SPRAW PRYWATNYCH  

I ZAWODOWYCH 

• nowa krzywa wydajności i koncentracji – jak podzielić 

dzień w efektywny sposób w dopasowaniu do 

nowych realiów? 

• zasady i techniki planowania – czyli co jeszcze mogę 

zmodyfikować?  

• czas faktyczny i prognoza – porównania 

perspektywiczne 

• metoda planowania i kontroli realizacji 

przedsięwzięć (PERT) 

 

KONTROLA PODCZAS PRACY ZDALNEJ 

• jak kontrolować się podczas przebiegu pracy, aby 

osiągnąć założone cele? 

• co zrobić, gdy plan dnia nie został wykony? 

 

ODPOWIEDZI NA DODATKOWE PYTANIA 

UCZESTNIKÓW 

 

14.00 – ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA 

 

 

Zastrzeżenie prawne 

Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakąkolwiek 

formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania 

przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe 

objęte są prawami autorskimi. 
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ZARZĄDZANIE, PRODUKCJA  

23 KWIETNIA 2020 R. 

SZKOLENIE ON-LINE NA PLATFORMIE ZOOM  
 

zgłoszenie do 16/04/2020 570 PLN + 23% 

VAT 
 zgłoszenie od 17/04/2020 670 PLN + 23% 

VAT 
 


