
Proponowane warunki są ważne do 22/04/2021

Informacje zawarte w tym dokumencie są poufne I nie mogą być przekazywane osobom trzecim.

Oferta realizacji szkolenia: 

Budowanie zaangażowania w zespole rozproszonym
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Budowanie zaangażowania 

w zespole rozproszonym

OPISZ SZKOLENIA 

Dzisiejsze przywództwo zyskało kolejny atrybut - umiejętność zarządzania zespołem rozproszonym. Od kilku miesięcy jest to wyzwanie dla wielu

liderów, którzy dotychczas zarządzali pracownikami głównie stacjonarnie.

Podczas szkolenia poznasz elementy i metody skutecznego zarządzania zespołem. rozproszonym z uwzględnieniem pokoleń XYZ, a także nauczysz

się wywierać pozytywny wpływ na zespół, angażować pracowników i precyzyjnie komunikować.

CEL 

Poprawa skuteczności działania i jakości funkcjonowania zespołu rozproszonego.

KORZYŚCI

• Nabędziesz praktyczne umiejętność budowy zespołu wirtualnego

• Poznasz pozafinansowe techniki motywowania i budowania relacji

• Nauczysz się skutecznie komunikować cele i wywierać pozytywny wpływ na zespół
• Zyskasz większą świadomość Siebie, jako lidera

CZAS

• 1 dzień szkoleniowy, 

• Standardowe godziny szkolenia 9.00 – 16.00



AGENDA SZKOLENIA

3. Efektywna komunikacja w realiach 
videokomunikacji

• Niwelowanie barier komunikacyjnych 

na linii manager – zespół 

• Efektywne spotkania online

1. Cechy charakterystyczne dla zespołu 

rozproszonego

• Przywództwo w zespole rozproszonym

• Wspólne ustalanie celów

• Zarządzanie krótkookresowe - jak 

formułować cele?

• Monitorowanie realizacji zadań

• Korzyści i bariery zarządzania na 

odległość

2. Zarządzanie zespołem rozproszonym 

• Lider jako elastyczny manager, który 

kompleksowo łączy różne style przywództwa

• zarządzanie pokoleniami XYZ

• perspektywa pracownika

4. Budowanie zarządzanie zespołem 

rozproszonym 

• Integracja zespołu

• Wirtualne formalne i nieformalne 

spotkania

• Rola zaufania 

5.  Motywowanie czyli, jak angażować 

wirtualny zespół?

• Wewnętrzne i zewnętrzne 

motywatory

Budowanie zaangażowania 

w zespole rozproszonym
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Sukces firmy zależy od umiejętności miękkich Twoich i zespołu.
Agnieszka, jako trener kompetencji miękkich, zarządzania i rozwoju
osobistego wie, jak pomóc Ci poprawić komunikację, asertywność,
przywództwo oraz pracę w zespole. Dzieli się swoim wieloletnim
doświadczeniem managerskim. Jako Dyrektor czy Pełnomocnik Zarządu
odpowiadała m.in. za tworzenie systemów motywacyjnych, kreowanie
i opracowywanie projektów zmian organizacyjnych, rekrutację personelu
i szkolenie pracowników, jak również za rentowność oraz kreowanie
polityki kadrowej, handlowej, sprzedażowej i marketingowej.

Jej założeniem jest, aby pracownik podczas szkolenia nabył nową wiedzę,
ale również zdobył praktyczne umiejętności i rozwiązania.

Agnieszka prowadzi szkolenia, sesje mentoringowe dla pracowników
biznesu i sportowców, a także zajęcia dla studentów uczelni wyższych
i MBA.

Zawodowo i prywatnie ceni sobie takie wartości, jak: szczerość, relacje
i współpracę.

Trener kompetencji miękkich, 
przywództwa i rozwoju osobistego

Agnieszka
Kania



DOŚWIADCZENIE TRENERSKIE

l Przeniesienie praktycznego
doświadczenia biznesowego
(zarządzanie i rozwój
podległych zespołów) na 
warsztaty rozwoju
kompetencji

l Prowadzenie szkoleń z 
zakresu komunikacji dla
zarządzanych przez mnie
pracowników (handlowców i 
projektantów) 

l Doświadczenie w
prowadzeniu szkoleń z 
zakresu kompetencji
intepresonalnych, 
przywództwa i zarządzania
zasobami ludzkimi

l Budowanie i prowadzenie
programów szkoleniowych
dla managerów średniego
szczebla

l Mentoring managerski dla
przesiębiorców

l Prowadzenie zajęć dla
studentów uczelni wyższych i 
MBA

DODATKOWE OSIĄGNIĘCIA

Szkolenia:
Skuteczna komunikacja 
Asertywność
Rozwiązywanie konfliktów
Zarządzanie zespołem i 
zarządzanie zmianą
Rezyliencja czyli odporność 
psychiczna
Work-life  balance
Zarządzanie zasobami ludzkimi 
Budowanie poczucia wartości
Praca mentalna - zmiana 
przekonań

Sesje mentoringowe dla biznesu:
Kompetencje managerskie 
Zarządzanie stresem 
Motywacja
Kompetencje managera w czasach 
kryzysu

Treningi on the job:
Kompetencje managerskie i 
interpersonalne 
Praca mentalna - zmiana 
przekonań

l Trener z praktycznym
doświadczeniem
managerskim na 
stanowiskach kierowniczych
i dyrektorskich

l Trening mentalny
sportowców -
analiza i modyfikacja
przekonań

l Kreowanie polityki kadrowej, 
w tym prowadzenie procesów
rekrutacyjnych, handlowych i 
marketingowych w dwóch
Galeriach handlowych
wystroju wnętrz

l Skuteczna implementacja
procesu zarządzania jakością
kształcenia do zarządzania
procesowego na 
Uniwersytecie Medycznym
w Łodzi

l Prowadzenie zajęć dla
słuchaczy studiów MBA

l Znajomość praktycznych
technik pracy z umysłem
i ciałem (wizualizacja, techniki
oddechowe, medytacja)

l Ukończenie Menadżerskich
Studiów Podyplomowych na 
Akademii Ekonomicznej we
Wrocławiu

ZAKRES PROWADZONYCH SZKOLEŃ
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• Przeprowadzenie szkolenia przez akredytowaną jednostkę szkoleniową

• Pracę trenera przez jeden szkoleniowych i opiekę mailową przez miesiąc po 

szkoleniu

• certyfikat po uzyskaniu przebycie szkolenia

• Materiały szkoleniowe, zgodne z programem szkolenia

• Dostęp do Akademii Mindstream – szkolenia online

• Przejazd trenera oraz nocleg, jeśli szkolenie stacjonarne (sala szkoleniowa 

po stronie Klienta)

SZKOLENIE

Budowanie zaangażowania 

w zespole rozproszonym

1 grupa

Grupa do 15 osób

CO OFERUJEMY W PROPONOWANEJ CENIE

7 900 PLN netto*

*do ceny należy doliczyć 23%VAT
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MINDSTREAM zajmuje się zwiększeniem skuteczności zespołów projektowych za pomocą szkoleń, narzędzi i konsultacji. Współpracujemy głównie

z kadrami zarządzającymi i zespołami w średnich i dużych firmach oraz korporacjach. Duży nacisk kładziemy na zrozumienie strategii, potrzeb i celów

naszych Klientów, aby móc zaproponować najskuteczniejsze z możliwych rozwiązań, które przełożą się na lepsze wyniki. Oferta jest kompleksowa

i zawiera szkolenia z zakresu zarządzania projektami, procesami, szkolenia z narzędzi IT oraz interpersonalne, wspierające indywidualny rozwój

pracowników.

Szkolenia jakie mamy w swojej ofercie to przede wszystkim szkolenia certyfikowane od międzynarodowych organizacji szkoleniowych z zakresu

zarządzania projektami i procesami. Ważne jest dla nas, by Klient nie tylko wiedział co wdrożyć, ale również jak to zrobić. Dlatego istotnym elementem

naszej współpracy są konsultacje i wsparcie we wdrożeniach. Zawsze chętnie pomożemy usprawnić proces zarządzania wiedzą, tak by wszystko czego

się nauczono, było optymalnie wprowadzone w życie i zatrzymane w organizacji.

MINDSTREAM zajmuje się również wdrażaniem filozofii Agile. Pakiety wdrożeń i konsultacji są kolejnym elementem naszej oferty, wspierającym

efektywne zarządzanie projektami i procesami w organizacjach Klientów. Dzięki krótkim, sprawdzonym w praktyce formułom usług pomagamy

przenieść efekty szkoleń i dostosować je do specyfiki organizacji tak, aby likwidowały bariery w zarządzaniu, przynosiły korzyści biznesowe

MINDSTREAM jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

Współpracujemy z wieloma światowymi organizacjami, by pomagać w podnoszeniu kwalifikacji naszych Klientów i rozwijać ich biznes. Jesteśmy

Akredytowaną Organizacją Szkoleniową ((Accredited Training Organization czyli ATO) w APMG International i PEOPLECERT. Posiadanie statusu ATO

oznacza, że jesteśmy poddawani audytom przez jednostki certyfikujące, a nasi trenerzy stałej recertyfikacji i superwizji. Prowadzimy szkolenia

akredytowane z egzaminami, dając międzynarodowe świadectwo znajomości metodyk, takich jak PRINCE2®, ITIL®, AgilePM®, DevOps®, Change

Management™ czy Facylitacji™. Współpracujemy z organizacją Management 3.0 i prowadzimy licencjonowane szkolenia z tej popularnej tematyki.

MIĘDZYNARODOWI PARTNERZY



• Możemy pochwalić się ponad 96% zdawalnością egzaminów naszych uczestników, a w przypadku egzaminów z PRINCE2® Foundation i AgilePM®

Foundation prawie 100%.

• Jesteśmy w stanie zorganizować każde szkolenia w języku angielskim, a niektóre również po niemiecku, hiszpańsku, holendersku lub francusku.

CO NAS WYRÓŻNIA?

NASZE WARTOŚCI

GDZIE SZKOLIMY?

Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całej Polski, jak również poza granicami naszego kraju. Szkolenia mogą się odbywać zarówno w salach u Klienta,
jak i w salach zapewnionych przez nas. Dla Klientów, którzy wybierają opcję szkoleń w naszych salach, oferujemy również w standardzie dostęp do pysznej
kawy, herbaty i ciastek, a w przerwie ciepły posiłek.
Zapraszamy również na szkolenia otwarte, które organizujemy regularnie. Aktualny harmonogram naszych szkoleń można znaleźć na
https://mindstream.pl/szkolenia-otwarte/

NASI TRENERZY

Nasi trenerzy i konsultanci to praktycy biznesu. Doskonale wiedzą, jak przekazać wiedzę oraz stworzyć angażującą atmosferę edukacyjną, aby szkolenia były
efektywne, sprzyjały nauce i wymianie doświadczeń. Każdy z naszych trenerów posiada minimum kilkuletnie doświadczenie trenerskie oraz bardzo wysokie
wskaźniki zdawalności egzaminów.

https://mindstream.pl/szkolenia-otwarte/
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Zapraszam do współpracy

KINGA MATYSIAK

+48 698 655 108

kinga.matysiak@mindstream.pl

www.mindstream.pl


