
 

 

 

 

Program szkolenia 
Praca zdalna w firmie 

Nazwa szkolenia 

 

CENA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO: 2500,00 PLN NETTO 

LICZBA OSÓB: MAX 14 

TERMIN I MIEJSCE: DO USTALENIA Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

 

 

Realizowanego przez  

Nazwa firmy: REAKTO sp. z o.o. 

Adres: Kraków os. Avia 8/54  

 

  



 

 

 

Cele szkolenia 

Cel edukacyjny: 

Praca zdalna to trend, który będzie się pogłębiać. Program szkolenia skonstruowany jest z uwzględnieniem potrzeb 

managerów i kierowników, którzy stoją lub będą stać w obliczu wyzwań związanych z zarządzaniem zespołem 

zdalnych specjalistów. W ostatnich tygodniach mówi się o niej dużo w kontekście zagrożeń epidemiologicznych, ale 

przecież kompetencje związane z pracą zdalną czy telepracą od dawna już wymieniane są w gronie umiejętności 

kluczowych w perspektywie najbliższych dekad. 

Uczestnicy szkolenia będą potrafili zorganizować proces pracy zdalnej dla siebie jak i dla innych współpracowników / 

pracowników. Będą znali i potrafili wdrożyć standardy delegowania zadań, komunikacji, zarządzania zespołem 

rozproszonym. Będą także potrafili dostosować standardy pracy / komunikacji w zależności od charakteru zadań i 

struktury zespołu. Dodatkowo poznają podstawowe techniki komunikacyjne oraz redukcji stresu ze szczególnym 

uwzględnieniem pracy zdalnej, dzięki czemu wzrośnie ich efektywność pracy w warunkach zdalnych / hybrydowych. 

 

Kategorie efektów uczenia się: 

Wiedza: 

• Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu plusów i minusów pracy zdalnej 

• Uczestnik pozna standardy zarządzania zespołem zdalnych specjalistów, organizacji pracy zdalnej 

• Uczestnik pozna różnice pomiędzy pracą zdalną, hybrydową a telepracą 

 

Umiejętności: 

• Uczestnik nauczy się odpowiednio reagować w różnych sytuacjach związanych z wykonywanym zawodem 

• Uczestnik posiądzie umiejętności niezbędne do organizowania pracy zdalnej i zarządzania zespołem 

rozproszonym 

• Uczestnik nauczy się delegować i egzekwowania zadania, ustalać priorytety, monitorować czas pracy 

• Uczestnik pozna i nauczy się stosować podstawowe techniki redukcji stresu i skutecznej komunikacji w pracy 

zdalnej 

 

Postawy:   

• Uczestnik zrozumie specyfikę pracy zdalnej, wykształci potrzebę stosowania dobrych praktyk w zakresie 

organizacji pracy zdalnej 

• Uczestnik nauczy się Identyfikować własny styl uczenia się i wybierać sposoby dalszego kształcenia, 

akceptować różnorodność postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych 

• Uczestnik zdobędzie umiejętność samokształcenia się, zrozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz 

nauczy się prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu 

 



 

 

 

Grupa docelowa 

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o jednostkach publicznych i podmiotach prywatnych, które z różnych 
względów zdecydowały się wprowadzić zdalną formę pracy dla całego lub części zespołu. 
 
Do udziału w szkoleniu szczególnie zapraszamy: 
 

• kadrę zarządzającą jednostek publicznych i podmiotów prywatnych 

• właścicieli firm / podmiotów ekonomii społecznej / organizacji pozarządowych 

• menedżerów 

• osoby odpowiedzialne za zarządzanie zespołem ludzkim oraz ich bezpośrednich przełożonych 

• specjalistów biorących udział w kierowaniu i zarządzaniu 

• osoby zainteresowane zdobyciem umiejętności w zakresie organizacji pracy zdalnej. 
 

Plan nauczania 

 

 

Moduł 1. Praca zdalna – podstawowe informacje (2h) 

 

1. Wprowadzenie do pracy zdalnej 

2. Praca zdalna, praca hybrydowa a telepraca 

3. Zapewnienie ciągłości organizacji w nowej rzeczywistości 

 

Czas trwania modułu: 2h dydaktyczne 

Charakter modułu: teoretyczny (1,5h) + praktyczny (0,5h) 

Metody pracy: prezentacja, case studies 

 

 

Moduł 2. Zasady organizacji pracy zdalnej (2h) 

1. Planowanie i organizacja pracy zdalnej 

2. W stronę dobrze zorganizowanego zespołu 

3. Praca zdalna jako proces 

4. Współpraca on-line – przegląd aplikacji i rozwiązań 

 

Czas trwania modułu: 2h dydaktyczne 

Charakter modułu: teoretyczny (0,5h) + praktyczny (1,5h) 

Metody pracy: prezentacja, dyskusja moderowana, praca indywidualna przy komputerach 

 

 

Moduł 3. Praca zdalna – szanse i zagrożenia (2h) 

1. Bariery i możliwości komunikacyjne w pracy zdalnej 

2. Jak zarządzać stresem i auto-motywacją w pracy zdalnej? 



 

 

 

3. Samo-organizacja, zarządzanie czasem i budowanie dobrych nawyków 

4. Podsumowanie - analiza gotowych rozwiązań 

 

Czas trwania modułu: 2h dydaktyczne 

Charakter modułu: teoretyczny (0,5h) + praktyczny (1,5h) 

Metody pracy: prezentacja, dyskusja moderowana, praca indywidualna przy komputerach, case studies 

 

Czas trwania szkolenia: 6 h dydaktycznych 

 

Opis treści 

 

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY, 

UMIEJĘTNOŚCI, POSTAW 

NR ZADANIE 

1. Praca zdalna - 

wprowadzenie 

1.1 Praca zdalna – 

najważniejsze pojęcia 

1.1.1 Wyjaśnia pojęcie pracy zdalnej, pracy 

stacjonarnej, pracy hybrydowej, 

telepracy 

1.1.2 Potrafi wyjaśnić charakterystykę i 

specyfikę pracy zdalnej, pracy 

stacjonarnej, pracy hybrydowej, 

telepracy 

1.1.3 Zna pojęcia: środki komunikacji 

elektronicznej, środki bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość, 

komunikacja synchroniczna i 

asynchroniczna, e-mail, komunikator, 

forum, wikipraca 

1.2 Środowisko w pracy 

zdalnej 

1.2.1 Zna i rozumie standardy BHP w pracy 

zdalnej 

 1.2.2 Zna najważniejsze regulacje prawne 

odnoszące się do pracy zdalnej 

1.2.3 Jest świadomy obecnych trendów 

odnoszących się do pracy zdalnej 

1.2.4 Zna i rozumie pojęcia: projekt, 

komunikacja, CRM, Aplikacja mobilna i 

desktopowa, praca w chmurze, On-

Premise, Home-Office 

2. Organizacja pracy 

zdalnej 

2.1 Planowanie i 

organizacja pracy zdalnej 

2.1.1 Zna modele organizacji pracy: 

hybrydowy, zdalny, stacjonarny 



 

 

 

2.1.2 Zna modele organizacji pracy zdalnej: 

model satelitarny, model agory. 

2.1.3 Zna modele organizacji pracy 

hybrydowej: przede wszystkim zdalny / 

zrównoważony / zdalny okazjonalnie 

2.2 Specyfika zespołów 

rozproszonych 

2.2.1 Zna specyfikę działania zespołów 

rozproszonych 

2.2.2 Rozumie specyfikę delegowania zadań, 

monitorowania postępów, organizacji 

współpracy, komunikacji, 

motywowania, budowania relacji w 

pracy zdalnej 

2.3 Proces w pracy 

zdalnej 

2.3.1 Zna specyfikę komunikacji tekstowej 

(kontekst psychologiczny, 

pragmatyczny, behawioralny) 

2.3.2 Zna pojęcia: wykres Gannta, 

Harmonogram, Kamień milowy, 

Deadline, Task, Podtask, Task zależny, 

Task współdzielony 

2.3.3 Rozumie potrzebę organizacji spotkań 

monitoringowych, ewaluacyjnych, 

sprawozdawczych, referencyjnych 

2.4 Aplikacje do 

wykorzystanie w pracy 

zdalnej 

2.4.1 Zna przykładowe aplikacje do 

komunikacji w pracy zdalnej: e-mail, 

chat, Messenger, Skype, Teams 

2.4.2 Zna przykładowe aplikacje do dzielenia 

się pomysłami w pracy zdalnej: Google 

Jamboard, Mural 

2.4.3 Zna przykładowe aplikacje do 

współpracy zdalnej: Aplikacje Google 

(Dokumenty, Prezentacje, Arkusze 

Kalkulacyjne), Ms Office 365 

2.4.4 Zna przykładowe aplikacje do dzielenia 

się zasobami w pracy zdalnej: Google 

Drive, Dropbox 

2.4.5 Umie założyć konto w wybranej 

aplikacji, utworzyć zespół, dodać 

członków do zespołu 



 

 

 

2.4.6 Zna i potrafi zastosować w wybranej 

aplikacji parametry dostępu: odczyt / 

modyfikacja / administracja 

3. Szanse i bariery w 

pracy zdalnej 

3.1 Bariery w pracy 

zdalnej 

3.1.1 Rozumie różnice w dynamice pracy 

zespołu rozproszonego 

3.1.2 Zna specyfikę komunikacji, zarządzania, 

monitorowania zespołu rozproszonego 

3.1.3 Jest świadomy ograniczeń i możliwości 

w pracy zdalnej 

3.2 Zarządzanie stresem 

w pracy zdalnej 

3.2.1 Zna czynniki generujące stres w pracy 

zdalnej: czynniki technologiczne, 

społeczne, organizacyjne 

3.2.2 Rozumie znaczenie zjawiska stresu w 

zdalnym środowisku pracy 

3.2.3 Potrafi zidentyfikować własne stany 

napięcia emocjonalnego związanego ze 

stresem w pracy zdalnej 

3.3 Zarządzanie 

motywacją w pracy 

zdalnej 

3.4 Zarządzanie czasem 

w pracy zdalnej 

3.3.1 Zna podstawowe pojęcia odnoszące się 

do motywacji: motywacja wewnętrzna, 

zewnętrzna, pozytywna, negatywna, 

piramida potrzeb 

3.3.2 Zna podstawowe narzędzia 

motywacyjne w pracy zdalnej: 

informacja zwrotna, informacja 

rozproszona, informacja, referencyjna, 

taski współzależne 

3.3.3 Potrafi zorganizować proces pracy 

zdalnej z wykorzystaniem poznanych 

technik motywacyjnych, w tym 

rozdrobnienie zadań, kamienie milowe, 

deadliny 

3.4.1 Zna zasady konstrukcji wykresu PERC i 

wykresu GANNTA 

3.4.2 Umie stworzyć wykres GANTTA metodą 

krokową w przód i wstecz 

3.4.3 Wie, w jaki sposób przypisać taski do 

członków zespołu i w jaki sposób 

szacować czas potrzebny do realizacji 

tasków 



 

 

 

3.5 Budowanie dobrych 

nawyków w pracy 

zdalnej 

3.5.1 Zna dobre praktyki w zakresie realizacji 

pracy zdalnej 

3.5.2 Umie przełożyć wnioski z poznanych 

dobrych praktyk na swoje środowisko 

pract 

4. Dobre praktyki w 

pracy zdalnej 

6.1 Dobre praktyki w 

pracy zdalnej 

6.1.1 Zna przykłady firm, które z 

powodzeniem wdrożyły model pracy 

zdalnej 

6.1.2 Potrafi dostosować wybrane elementy 

dobrych praktyk do specyfiki własnego 

podmiotu 

 

Metody pracy podczas szkolenia: 

1. Szkolenie zrealizowane jest w formie stacjonarnej, łącząc metody podawcze (prezentacje) z metodami 

aktywnymi (praca indywidualna przy komputerze, analiza case studies, dyskusja moderowana) 

2. Część teoretyczna szkolenia obejmuje 2,5 h dydaktycznych, część praktyczna 3.5 h dydaktyczne. 

3. Uczestnicy mają możliwość zadawania pytań w dowolnym momencie trwania szkolenia 

4. Program szkolenia oraz czas trwania poszczególnych modułów może być modyfikowany w trakcie szkolenia 

w celu pełnego dostosowania przebiegu szkolenia do aktualnych potrzeb uczestników  

 

 

Materiały i pomoce dydaktyczne 

1. Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający nabyte w trakcie szkolenia kompetencje 

2. Materiały szkoleniowe oraz dodatkowe materiały rozwijające zostaną dostarczone w wersji elektronicznej 

poprzez dostęp do dysku wirtualnego szkolenia 

3. Uczestnicy otrzymają dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym 

szkoleniu 

 

Przewidziane egzaminy i rezultaty 

 

Przewidziane egzaminy: 

Egzaminy wewnętrzne: 

1. Ankieta wstępna przed przystąpieniem do szkolenia (on-line) 

2. Pre test na początku szkolenia 

3. Ankieta i post test pod koniec szkolenia 

4. Egzamin praktyczny wewnętrzny pod koniec szkolenia 

Egzaminy zewnętrzne: brak 



 

 

 

 

Walidacja szkolenia: 

Poziom 1: Reakcja 

Walidacja usługi odbędzie się poprzez arkusz ankiety ewaluacyjnej w formie pytań otwartych i zamkniętych, 

przekazywanej dla uczestnika pod koniec szkolenia. Ankieta będzie dodatkowo badała nastawienie 

uczestników (postawy) jako część walidacji poziomu 2 w tym zakresie. 

Poziom 2: Efekt 

Walidacja usługi odbędzie się poprzez pre test i post test (na początku i na końcu szkolenia) badający poziom 

uzyskanej wiedzy oraz przez egzamin praktyczny pod koniec szkolenia (3 zadania egzaminacyjne) badający 

poziom nabytych umiejętności. 

Poziom 3: Wpływ 

Dodatkowe badanie do ustalenia z zamawiającym 

Poziom 4: Rezultat 

Dodatkowe badanie do ustalenia z zamawiającym 

 

Efekty uczenia się nie dotyczą kwalifikacji wpisanej do PRK. 

 

Wymagania wstępne 

Szkolenie nie ma wstępnych wymagań 

 

Trenerzy 

Bartosz Kosiński – Trener kompetencji cyfrowych oraz zarządzania. Koordynator projektów rozwojowych. Wspólnie z 

Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Bartosz wdrożył program edukacji programistycznej pn. „GO_PRO! – 

Gminne Ośrodki Programowania”, w ramach którego utworzyło i zarządza ogólnopolską siecią Bibliotek Gminnych, 

prowadzących w swoich murach kreatywne zajęcia z programowania i algorytmiki, m.in. z wykorzystaniem 

innowacyjnego narzędzia dydaktycznego – Lego Mindstorms. Projekt otrzymał prestiżową nominację (wspólnie z 29 

innymi projektami z całego świata) do nagrody World Summit on the Information Society (WSIS) w obszarze Capacity 

Building. Projekt został szeroko opisany jako dobra praktyka m.in. przez Szerokie Porozumienia na Rzecz Rozwoju 

Kompetencji Cyfrowych, NGO.pl, uzyskał także wyróżnienie jako jedna z 10 najciekawszych inicjatyw w konkursie 

Nowe Technologie Lokalnie w 2015 roku. Od 2017 Bartosz jest także prezesem Spółdzielni Socjalnej 1+1, która 

zajmuje się dostosowaniem nowych technologii do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

W zakresie kompetencji dydaktycznych i metodycznych posiada kwalifikacje nauczyciela akademickiego (certyfikat 

Ars Docendi UJ/ArsDocendi2009/2010/11), certyfikat trenera organizacji (ukończenie kursu trenerskiego Rozviyak) 



 

 

 

oraz kwalifikacje do nauczania studentów z niepełnosprawnościami (certyfikaty DARE BONUJ/10/05/2010 oraz 

BONUJ/12/05/2020). W kolejnych latach uzupełniał swoje kompetencje i kwalifikacje techniczne: W roku 2018 

ukończył studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w specjalizacji: Inżynieria 

Oprogramowania. Posiada zaawansowany certyfikat kompetencji cyfrowych Polskiego Towarzystwa 

Informatycznego ECDL Expert oraz certyfikaty specjalistyczne ECDL – Podstawy Programowania, Współpraca Online, 

Zarządzanie Projektami. Dodatkowo posiada uprawnienia egzaminatora ECDL oraz egzaminatora VCC w specjalizacji 

– programowanie robotów. Ukończył dodatkowe szkolenia m.in. w zakresu: Programowania w C++, programowania 

w Java Script, Aktywizacji mieszkańców na rzecz rozwoju, Akademię Przedsiębiorczości Społecznej, Zasady naboru i 

oceny projektów innowacyjnych. Posiada również międzynarodową kwalifikację ISTQB, w zakresie testowania 

oprogramowania (numer uprawnień: 62979). 

Za swoją działalność Bartosz Kosiński uzyskał wyróżnienie poprzez wpisanie na „Listę 100 - 2018”. Jest to lista 

opracowana przez kapitułę ekspertów Szerokiego Porozumienia na Rzecz Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Polsce, 

która działa przy Ministerstwie Cyfryzacji. Lista obejmuje 100 osób, które zdaniem kapituły w największym stopniu 

przyczyniły się do rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce 


