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Coraz więcej firm pracuje w trybie zespołów rozproszonych. Skuteczne 

zarządzanie zespołem wirtualnym nie należy do najprostszych i stanowi 

duże wyzwanie dla menedżerów.  

 

Zależy Ci na tym, aby efektywność Twojego zespołu nie spadła tylko 

poszybowała w górę? Zaprojektowaliśmy dla Ciebie szkolenie on -line,  

będące pigułką sprawdzonych praktyk zarządzania zespołem wirtualnym. 

Twoje korzyści 

• Dostaniesz praktyczne wskazówki jak budować sprawność zespołu 

wirtualnego 

• Poznasz narzędzia pozwalające wykorzystać atuty zespołu 

rozproszonego 

• Zdobędziesz wskazówki jak skutecznie prowadzić wirtualne 

spotkania 

• Nauczysz się utrzymania zaangażowania w zespole, w którym 

członkowie pracują z różnych lokalizacji 

• Dowiesz się jak wykorzystać nowe technologie w przywództwie na 

odległość 

 

Uczestnicy 

• Managerowie,  kierownicy zespołów  

 

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 

A r k a d i u s z  Ż u r e k  

Coach, konsultant, trener i mówca inspirujący, 

ale przede wszystkim manager o 

interdyscyplinarnym doświadczeniu. Przez lata 

był dyrektorem odpowiedzialnym za HR, 

sprzedaż, marketing, a także dział szkoleń  

i rozwoju w wielu branżach w tym 

motoryzacyjnej, security i deweloperskiej  

i IT. Zarządzał zespołami, rekrutował, budował 

strategie i wdrażał plany operacyjne w życie.  

Obecnie szkoli nie tylko w Polsce, ale również 

na Wyspach Brytyjskich, Bliskim Wschodzie i w 

Północnej Afryce. Dzięki pełnej zrozumienia 

relacji z klientem dobiera najskuteczniejsze 

narzędzia, dlatego na swoim koncie ma 

współpracę z top 500 najprężniejszymi 

organizacjami na polskim rynku. 

 

 

 

O P I N I E  U C Z E S T N I K Ó W  

Kompetentny trener, zaangażowany, 

dostosowuje przebieg szkolenia do 

indywidualnych potrzeb grupy. 

Edward Wasilewski, Dyrektor Zakładu 

Produkcji, Sinus Polska Sp. z o.o. 

Szkolenie b. dobrze przygotowane, treść 

przedstawiona w sposób przystępny, 

zorganizowany i czytelny. 

Zofia Łożyńska, Grupa LOTOS SA 

Profesjonalizm trenera – buduje optymalną 

atmosferę i warunki do przyswojenia nowych 

aspektów wiedzy. Dobra proporcja pomiędzy 

warsztatem praktycznym a teorią. 

Sylwia Rauch, Kierownik Logistyki, ISKRA 

POLAND SP. Z O.O. 
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9.30–10.00 logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień 

10. 00 rozpoczęcie szkolenia  

 

PSYCHOLOGIA KRYZYSU I NIEPEWNOŚCI 

 

• Jak przeorganizować stacjonarną pracę zespołu w 

efektywną pracę zdalną? 

• Psychologiczne uwarunkowania nagłego przejścia do 

pracy zdalnej 

• Jakie narzędzia pracy zdalnej przygotować dla 

pracowników? 

• Jak pomóc pracownikom w organizacji pracy własnej? 

• Jak zorganizować samego siebie, aby skutecznie 

zarządzać zespołem wirtualnym? 

 

PROWADZENIE ZESPOŁU W KRYZYSIE 

 

• Pierwsza potrzeba - SENS - ogniskowanie ludzi wokół 

wspólnego celu - redefinicja wartości 

• Druga potrzeba - Bezpieczeństwo - komunikowanie w 

sytuacji rozproszenia 

• Trzecia potrzeba - Współpraca - jak wspierać wymianę 

wiedzy w sytuacji wirtualnej 

 

BUDOWANIE SPRAWNOŚCI ZESPOŁU WIRTUALNEGO 

 

• Jak uruchomić mechanizmy samoregulacji w zespole 

wirtualnym? 

• Jak budować świadomość i odpowiedzialność w 

zespole? 

• W jaki sposób mówić, by pracownicy chcieli słuchać i 

wykonywać polecenia?  

• Lean StartUp i Agile w zespołach wirtualnych  

 

 

PROWADZENIE WIRTUALNYCH SPOTKAŃ 

 

• Jakich narzędzi komunikacyjnych użyć,  by podnieść 

efektywność porozumiewania się w zespołach 

wirtualnych? 

• Magia słów i narzędzia wywierania wpływu w  pracy z 

zespołami wirtualnymi 

• Metoda SET (Short Effective Training) 

• Metoda SEI (Short Effective Idea) 

• Tele i wideokonferencje - narzędzia do realizacji 

zadań 

• Premiowanie dzielenia się wiedzą 

 

WIRTUALNE UTRZYMYWANIE ZAANGAŻOWANIA 

 

• Wyznaczanie celów z uwzględnieniem specyfiki 

zespołów wirtualnych 

• Budowanie i utrzymywanie dobrych relacji na 

odległość jako klucz do wzrostu produktywności  

zespołu  

• Feedback i egzekwowanie zadań na odległość 

• Buforowanie uczuć - zarządzanie emocjami 

pracowników 

 

VIRTUAL TECHNOLOGY - Jak wykorzystać nowoczesne 

technologie do pracy na odległość? 

 

16.00 – Zakończenie szkolenia 
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SZKOLENIE ON-LINE NA PLATFORMIE  
 

zgłoszenie do 27/08/2020 670 PLN + 23% VAT 
 

zgłoszenie od 28/08/2020 970 PLN + 23% VAT 
 

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. 

 


