
•  Zwiększenie efektywności w zakresie współpracy i osiągania celów przy pracy o    
charakterze homeoffice. 

•  Uczestnicy potrafią stosować szereg technik komunikacyjnych, przydatnych podczas    
 pomagania innym w przechodzeniu przez proces zmiany pracy na pracę o charakterze   
 homeoffice.

• Omówienie narzędzi i technologii wspierających pracę o charakterze homeoffice.

    Zgłoś swój udział już dziś!

      530 755 339      

 ewa.rokicka@bmspolska.pl   

Zarządzanie zespołem zdalnym
Przygotuj się na zmianę w organizacji

Warszawa, 16 - 17 września 2020



WARSZTAT

Wartościowe spotkanie w gronie praktyków HR, poszerzające wiedzę nt. rozwiązań i narzędzi z obszaru 
zarządzania zasobami ludzkimi implementowanych w rzeczywistości organizacyjnej, uwzględniających specyfikę 
danej firmy i branżowość. Przyjazna, warsztatowa formuła spotkania, stwarzająca możliwość wymiany opinii, 
wzajemnej współpracy i inspiracji. Świetna organizacja konferencji, na którą złożyła się wzorcowa komunikacja 
wydarzenia i przyjazne miejsce spotkania. Bardzo dziękuję za te wspólne dwa dni.

Jolanta Bartkowiak-Stawska, Orange

Cele

1. Zwiększenie efektywności w zakresie współpracy i osiągania celów przy pracy o   
 charakterze homeoffice.
2. Uczestnicy rozumieją ludzkie i organizacyjne implikacje zmiany jaką powstałej przez    
 zagrożenie epidemiologiczne spowodowane wirusem SARS-CoV-2, który powoduje   
 chorobę COVID-19.
3. Uczestnicy znają różnorodne postawy, jakie ludzie przyjmują podczas nagłej zmiany
4. Uczestnicy rozumiejąc, że zmiana wpisana jest w funkcjonowanie każdej organizacji,   
 potrafią pomagać sobie i innym w przechodzeniu od zaprzeczania i krytykowania do roli  
 Lidera zmian.
5. Uczestnicy potrafią stosować szereg technik komunikacyjnych, przydatnych podczas   
 pomagania innym w przechodzeniu przez proces zmiany pracy na pracę o charakterze  
 homeoffice.
6. Omówienie narzędzi i technologii wspierających pracę o charakterze homeoffice.

Celem szkolenia jest przede wszystkim poprawa efektywności funkcjonowania w sytuacji 
nagłej zmiany i jak najlepsze zorganizowanie pracy o charakterze  homeoffice. 

Metody szkoleniowe

Warsztat ma charakter warsztatu prowadzonego online

Dla kogo jest ten warsztat?

Kadra zarządzająca, specjaliści i menedżerowie zespołów kierujący zespołem pracującym 
zdalnie.

Czas trwania

2 dni, 2x4 godziny



PROGRAM

Z przyjemnością polecam organizowane przez BMS Konferencje. Jest to niepowtarzalna okazja do pogłębienia 
wiedzy, wymiany doświadczeń i poznania Profesjonalistów. Niezaprzeczalnym atutem, jest wysokiej klasy 
Profesjonalizm Organizatorów dbających o najwyższy standard i jakość. Warto uczestniczyć w takich 
spotkaniach.

 
Katarzyna Fryc, MAN Truck & Bus Polska sp. z o.o.   
     

1.  Nasze rozumienie sytuacji związanej z zagrożeniem     
   epidemiologicznym spowodowanym wirusem SARS-CoV-2.

2.   Zarządzanie zmianą – podejście systemowe (jak wygląda zmiana w  
  organizacji) – kluczowe czynniki sukcesu w zmianie -szczególnie    
            nagłej zmianie.

3.  VUCA – świat ciągłej zmiany w organizacji.

4.  Sposoby na przechodzenie przez różne fazy reakcji na zmianę do   
  postawy Lidera zmian.

5. Etapy reakcji na zmianę – diagnoza własnego zespołu oraz 
 planowanie.

6. Postawy obronne i jak sobie z nimi radzić.

7. Analizy przypadków – ćwiczenie przechodzenia przez proces zmian –  
 planowanie oraz prowadzenie stosownych konwersacji.

8. Komunikacja jako naczelna zasada w zmianie oraz kilka technik i zasad  
 komunikacji w zmianach.

9. Fazy rozwoju zespołu pracującego w jako homeoffice.

10. Charakterystyka zespołu pracującego zdalnie.

11. Izolacja i brak relacji bezpośrednich.



  PROGRAM  

18. Proces grupowy – droga do budowy zgranego zespołu przy pracy   
  homeoffice.

19. Od czego zależy sukces w zespole pracującym z domu.

20. Wyzwania managera zespołu pracującego z domu –przywódca czy 
 manager.

21. Typologia ról zespołowych.

22. Tożsamość  członka zespołu przy pracy z domu – jak ją budować.

23. Efektywne spotkania w zespole pracującym z domu – tele- i 
 video-konferencje.

24. Rozwiązywanie problemów w zespole pracującym z domu.

a. Diagnoza sił oporu.
b. Diagnoz sił wspierających efektywne działanie zespołu.

Polecam spotkania praktyków organizowane przez BMS. Fantastyczna atmosfera i cenna wymiana doświad-
czeń! Duża dbałość o zawartość merytoryczną prezentacji.

 
Justyna Siwek, Poczta Polska S.A.



BMS Polska Group Sp.z.o.o., ul. Młynarska  42/115,
01-141 Warszawa, tel: +48 22 4125062, fax: +48 22 4125061
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

    TRENER

Robert  Sakiewicz
Doświadczony menedżer, trener i konsultant w obszarach: efektywności 
osobistej, sprzedaży, serwisu i obsługi klienta, zarządzania sprzedażą i 
zespołem, prezentacji, komunikacji.

Robert do tej pory przeprowadził ponad  1700 szkoleń, co daje około 18000 
godzin szkoleniowych. Celem zawodowym Roberta, jest bycie osobą, po 
spotkaniu z którą ludzie inaczej widzą swoją pracę , dostrzegają umiejętności, 
o których nie wiedzieli lub szanse których szukali.        

Doświadczenie zawodowe Robert zdobywał pracując w takich firmach   jak:   
Agros (administracja i komórka sprzedaży wewnętrznej), Kraft Foods 
(przedstawiciel handlowy, area sales manager), Office Depot (dyrektor działu 
sprzedaży i obsługi), Crowley Data Poland ( menadżer działu sprzedaży). 
Prowadzi własną firmę od 2005 roku.

Szkolenia prowadzi od 2002 roku. Od 2006 roku pracuje jako zawodowy 
trener,  coach.

Wśród sukcesów  Roberta, warto wymienić: przez trzy lata z rzędu w ocenie 
klientów był najlepszym trenerem DOOR  S.A. Od lat współpracuje z firmami 
z 50 największych polskich firm. Szkolił między innymi takie firmy jak: Orlen 
S.A. i Orlen Gaz; Auchan; Piotr i Paweł; Lafarge; PGNiG; Lotos; Lease Plan; 
Viridian; VWR; PKP; Esselte; ALLIANZ Polska; Matadoor; Lafarge; Akzo Nobel; 
LinxOptique; BM CAT Polska; Johnson&Johnson; Pepsico; Amica Wronki; 
Samsung Wronki; KPRM; ITB; BBraun;
    

 
.


