
Warszawa, 19-20 marca 2019

Warsztat

• Omówienie narzędzi i technologii wspierających zdalne zarządzanie

•  Praktyczne przećwiczenie technik zarządzania zespołem wirtualnym

• Zwiększenie efektywności w zakresie współpracy i osiągania celów w pracy na odległość

   
Zgłoś swój udział już dziś!

530 755 339 

ewa.rokicka@bmspolska.pl

Zarządzanie zespołem zdalnym
Zwiększ efektywność swojego zespołu.

Patron merytoryczny: Patroni medialni:



Warsztat

Cele

1. Zwiększenie efektywności w zakresie współpracy i osiągania celów w pracy  
 na odległość.
2. Praktyczne przećwiczenie technik zarządzania zespołem wirtualnym.
3. Omówienie narzędzi i technologii wspierających zdalne zarządzanie.

Celem szkolenia jest przede wszystkim wzmocnienie kompetencji i umiejętności 
pracowników w zakresie efektywnego zarządzania zespołem wirtualnym i 
rozproszonym, jak również skutecznej komunikacji w tego rodzaju zespole..

Metody szkoleniowe

Warsztat ma charakter treningu umiejętności – podstawowe treści 
przekazywane są w formie prezentacji, następnie uczestnicy wykonują ćwiczenia 
praktyczne, biorą udział w symulacjach, rozwiązują testy pozwalające dokonać 
samooceny umiejętności. Stosowane metody dydaktyczne to: analiza przypadku, 
grupowe i indywidualne rozwiązywanie problemów, symulacje, gry, testy, 
dyskusja moderowana i prezentacja trenera.

Dla kogo jest ten warsztat?

• Kadra zarządzająca, specjaliści i menedżerowie którzy są odpowiedzialni za 
budowanie i zarządzanie zespołem, w którego członkowie pracują zdalnie.

• Warsztat adresowany jest również do wszystkich osób, które w sposób 
świadomy pragną rozwinąć swoje kompetencje.

Spełniły oczekiwania. Bardzo fajny sposób zaangażowania słuchaczy w zajęcia i aktywny udział.
Adam Kostrzewa, Adwokat, Partner w Kancelarii SPCG

Na luzie, ale w pełni profesjonalne szkolenie.
Jakub Podkomorzy, Dyrektor Sprzedaży, Ultimo

Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia, 
prostych narzędzi, miłej atmosfery. Przebywałam pod opieką super prowadzącego.

Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex



Referencje

Rozpoczęcie 9:00

1. Fazy rozwoju zespołu – zespół a grupa.

2. Charakterystyka zespołu zdalnego, różne rodzaje struktur.

3. Izolacja i brak relacji bezpośrednich.

4. Proces grupowy – droga do budowy zgranego zespołu.

5. Od czego zależy sukces w zespole zarządzanym zdalnym.

6. Wyzwania managera zespołu zarządzanego zdalnie –przywódca czy manager.

7. Typologia ról zespołowych.

8. Tożsamość  członka zespołu zarządzanego zdalnie – jak ją budować.

9. Efektywne spotkania w zespole  – tele- i video-konferencje.

10. Rozwiązywanie problemów w zespole zarządzanym zdalnie.

 • Diagnoza sił oporu.
 • Diagnoz sił wspierających efektywne działanie zespołu.

Zakończenie 17:00

“W dniu 16 marca 2016 roku miałam ogromną przyjemność uczestniczyć w spotkaniu biznesowym „HR Business Partner w organizacji” 
zorganizowanym przez firmę BMS Polska. Tematyka spotkania spełniła moje wszystkie oczekiwania. Prelegentami były osoby z bogatym  
doświadczeniem i wyróżniały się szeroką wiedzą z prezentowanej tematyki. Organizator zadbał o doskonałą atmosferę spotkania i o 
najdrobniejsze szczegóły, które miały wpływ na ogólny jego odbiór. Organizator był wrażliwy na wszystkie potrzeby uczestników i reagował 
na nie. Wszystkim osobom zainteresowanym tematyką i obszarem HR polecam wzięcie udziału spotkaniach organizowanych przez BMS.

Marta Stępkowska-Pittner, Zelmer 



WarsztatWarsztat

Po raz kolejny miałam okazję uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym przez firmę BMS Group. Tym razem było to szkolenie 
z Facylitowania.  Z czystym sumieniem mogę to szkolenie polecić każdemu kto szuka różnych technik na prowadzenie spotkań. 
Co mi się podobało najbardziej? Świetnie przygotowany trener, forma warsztatowa - teorii było niewiele, za to praktyki 
mnóstwo, praktyczna wiedza i zastosowanie w pracy. Polecam!
Monika Sabat, Project Manager, AmRest

Rozpoczęcie 9:00

11. Stereotypy i bariery językowe

12. Przykłady narzędzi wspomagających komunikację w zespole zarządzanym zdalnie

13. Wirtualne miejsce pracy

 • Stworzenie systemu zapewniającego wirtualne miejsce pracy.
 • Organizacja i wizualizacja pracy w zespole.

14. Delegowanie zadań w zespole 

15. Najczęstsze bariery występujące w procesie delegowania w zespole zarządzanym zdalnie

16. Diagnoza zespołu zarządzanego zdalnie  za pomocą testu Patricka Lencioniego

17. Praca nad mocnymi stronami zespołu i elementami rozwojowymi

18. Porównanie najpopularniejszych narzędzi wspierających pracę zespołu zarządzanego zdalnie:

 • Komunikacja tekstowa, video i współdzielenie ekranu
 • Współpraca – notatki, wirtualne tablice, współdzielone dokumenty

19. Motywowanie członków zespołu zarządzanego zdalnie 

20. Indywidualne podejście – rozmowy motywacyjne

21. Rozwijanie członków zespołu jako ważny element motywacyjny

22. Zbudowanie indywidualnego planu wdrożeniowego przez uczestników warsztatu na 
podstawie wiedzy i    doświadczenia uzyskanego podczas warsztatu.

23. Zakończenie warsztatu

Zakończenie 17:00



Trener

BMS Polska Group Sp.z.o.o., ul. Młynarska 42/15,
01-171 Warszawa, tel: +48 22 4125062, fax: +48 22 4125061
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

Krzysztof  Stefaniak                        

Krzysztof zdobywał doświadczenie za zakresu prowadzenia sesji Acion 
Learningu pracując w międzynarodowych korporacjach oraz polskich 
przedsiębiorstwach takich jak Telewizja Polska, Ministerstwo Pracy, Asseco 
Poland, Nestle, Tele 5, Macrosoft. Od 2006 pracuje jako trener oraz konsultant 
współpracując z takimi klientami jak PwC Polska, PKN Orlen, Ministerstwo 
Finansów, Samsung, Bridgestone, Dachser, Inditex.

Pierwsze warsztaty szkoleniowe prowadzone przez niego odbyły się w 1994 
i od tego czasu Krzysztof rozwijał swoje umiejętności w pracy szkoleniowej i 
konsultingowej z kadrą kierowniczą wysokiego szczebla zarządzania. 

Podczas swojej kariery zawodowej jako Dyrektor Personalny przeprowadził 
wiele warsztatów coachingowych, Action Learningu oraz facylitacji z 
menedżerami wszystkich szczebli zarządzania. 

Krzysztofa ważnym atutem jest wiedza i doskonałe rozumienie 
funkcjonowania korporacji oraz istniejących w niej procesów 
komunikacyjnych.


