
• Jak zorganizować pracę zdalną dla siebie i zespołu i w jaki sposób ją monitorować? Kiedy 
zaplanować spotkania, a kiedy realizację zadań?

• Skuteczna komunikacja i zaangażowanie  - kierunek na różne typologie osobowości.

• Omówienie narzędzi i technologii wspierających pracę o charakterze homeoffice.

    Zgłoś swój udział już dziś!

      530 755 339      

 ewa.rokicka@bmspolska.pl   

Zarządzanie zespołem w systemie 
home office - Webinar
Przygotuj się na zmianę w organizacji

Warszawa, 22 kwietnia 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

Przejście w tryb pracy zdalnej dla wielu Menedżerów i Pracowników okazuje się dużym 
wyzwaniem. �Nie tylko mamy wyzwanie, żeby zarządzać swoją pracą, kiedy w domu odbywa 
się 100% naszego życia, � ale w systemie  home-office  zmieniła się cała kultura pracy, 
komunikacji i wspólnego działania.

Praca w domu bez koleżanek i kolegów obok, brak możliwości szybkiej konsultacji wymaga od 
wszystkich �nowych umiejętności planowania i organizowania pracy, koncentracji na tempie i 
sposobie pracy � oraz na samodzielnym radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi.  Umówione 
zgodnie z planem tele lub videokonferencje wymagają koncentracji, dyscypliny w celu 
zapewnienia efektywności zadaniowej. 

W tych okolicznościach zmienia się rola Lidera – który w sposób szczególny potrzebuje zadbać 
o budowanie relacji �z zespołem i w zespole. Lider w home – office zwiększa uważność na 
różnice w stylach osobowości �i buduje swój wizerunek opierając się na własnym przykładzie 
i na prezentowaniu LUDZKIEJ TWARZY �w różnorodnych sytuacjach życiowych. Potrzebuje w 
swoich działaniach dokonywać mądrych wyborów – �dbać o swoje racje, czy budować relacje?

Wypracowanie i wdrożenie powyższych zagadnień pozwoli SKUTECZNIE  realizować system 
home-office w organizacji. 

Metody i sposób pracy

• Wykład interaktywny �(zaproszenie do dyskusji �na czacie, w ankietach)
• Biznesowe studium przypadku
• Q&A – Uczestników i Trenera

Dla kogo jest ten warsztat?

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

Czas trwania

3 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.PRACA ZDALNA 

• standard, czy zmiana w organizacji  - jak tym zarządzić?

2.TRÓJKĄT PRACY ZDALNEJ 

• znaczenie dla organizacji, Lidera i Pracownika

3.BILANS PRACY ZDALNEJ 

• plusy i minusy pracy zdalnej

4.ROLA LIDERA W PRACY ZDALNEJ 

• kim jest Lider – współpracuje czy zarządza?

5.ZASOBY LIDERA 

• jak zadbać o swoją energię, pomysły, działania w pracy zdalnej?

6.PLANOWANIE i REALIZACJA PLANÓW 

•  jak zorganizować pracę zdalną dla siebie i zespołu i w jaki sposób ją monitorować? Kiedy 
zaplanować spotkania, a kiedy realizację zadań?

7.KOMUNIKACJA I ZAANGAŻOWANIE W PRACY ZDALNEJ 

• skuteczna komunikacja i zaangażowanie  - kierunek na różne typologie osobowości

8.NARZĘDZIA W PRACY ZDALNEJ 

•  z jakich narzędzi skorzystać?

9.KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU w pracy zdalnej 



    TRENER

Agata Stawicka                    

Trener z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym w pracy z ludźmi zarówno 
poprzez szkolenia kompetencji zarządczych � i sprzedażowych, jak i coaching 
indywidualny. Jestem absolwentką psychologii KUL oraz MBA na Akademii Leona 
Koźmińskiego. � Pracowałam jako Dyrektor Szkoleń i Rozwoju w ING Group 
(1997-2007) oraz Dyrektor Merytoryczny w 4Business&People (2010-2014). 
Swoje umiejętności trenerskie doskonaliła podczas licznych kursów z autorytetami 
zarządzania  w Polsce i poza granicami kraju. 

Jako Trener, Coach i Mediator specjalizuję się w pracy z Liderami (od rekrutacji 
poprzez budowanie zespołu, motywowanie, delegowanie, rozwój pracowników po 
zwolnienia), Zespołami (budowanie zespołu, zarządzanie zespołem rozproszonym, 
role zespołowe, podnoszenie efektywności pracy), umiejętnościami 
sprzedażowymi (od pozyskania Klienta do zamykania sprzedaży), � z 
umiejętnościami komunikacyjnymi (od aktywnego słuchania do rozwiązywania 
konfliktów - mediacje), z umiejętnościami osobistymi �(od zarządzania emocjami do 
efektywności osobistej) oraz z procesami organizacyjnymi (od budowania strategii 
po budowanie kultury organizacyjnej). Badam potencjał menedżerski za pomocą 
kwestionariuszy osobowości MBTI, Facet 5, Psytech. 

Dzięki wspólnej pracy Klienci podnoszą swoją efektywność i organizację pracy, 
zarządzają zmianami i zespołami, zmieniają kulturę organizacyjną i wprowadzają 
zmiany w efektywnej komunikacji.

Pracowałam z takimi firmami jak: ING Nationale-Nederlanden, AXA Życie, PZU, 
Orange, Samsung Electronics, Tesco, Auchan,�  Bank BZ WBK, Bank Millenium, 
ORLEN, T-Mobile, Mercedes – Benz, Bayer, Teva Pharmeceuticals, NetWorks, 
Ernst&Young, Agrii, ZUS, M-Bank, BGK, FOX TV, TVN, ZIBI, CRH – Ożarów, 
Polkomtel, Polbruk, Saint Gobain, TPN, Agrii, Tauron, Enea, Dr Max, DOZ.

BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42/115, 01-171 Warszawa
tel.: +48 22 412 50 62 fax: +48 22 412 50 61
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl


