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Czym jest Tarcza
Szkoleniowa?
ZDALNE SZKOLENIA NA ŻYWO Z TRENEREM

Krótkie moduły szkoleń dla firm, prowadzone w formule zdalnej przez
internet, dopasowane do potrzeb klienta i uwzględniające aktualny
kontekst biznesowy (kryzys gospodarczy, koronawirus, praca zdalna)

#TarczaSzkoleniowa

TEMATÓW

20 1,5h
SESJE FORMA ZDALNA

TRENER EKSPERT WDROŻENIE KONTEKST



Zalety szkoleń zdalnych
W RAMACH TARCZY SZKOLENIOWEJ

Krótka forma pozwalająca na przeprowadzenie szkolenia w skupieniu podczas
pracy zdalnej i powrót pracowników do swoich obowiązków.
Szkolenia prowadzone przez trenerów ekspertów-praktyków.
Prowadzone w małych grupach do 8 osób w formie warsztatowej lub w
dużych grupach do 50 osób w formie webinarów (w dogodnym terminie).
Wsparcie trenera we wdrożeniu umiejętności w praktykę po szkoleniu.
Uczestnicy otrzymują zadanie wdrożeniowe z terminem realizacji, do którego
otrzymują informację zwrotną. Mają również możliwość nieograniczonych
konsultacji w ramach tematu do 30 dni od szkolenia.
Dopasowane do potrzeb klientów i atualnego kontekstu biznesowego
Niska cena szkolenia, dzięki krótkiej formie oraz przeprowadzaniu szkolenia
przez internet.

#TarczaSzkoleniowa



Skuteczność szkolenia
JAK WYGLĄDA PROCES PRZYGOTOWANIA
I PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA?

Nawiązanie
kontaktu

Zadanie
wdrożeniowe

dla uczestników

Udzielenie
informacji
zwrotnej

Dodatkowe
konsultacje
i wsparcie

Badanie potrzeb
szkoleniowych

Opracowanie
i przeprowadzenie

szkolenia

#TarczaSzkoleniowa



Największe wyzwania pracy zdalnej i jak sobie z nimi
radzić? (szkolenie przekrojowe).
Przygotowanie do pracy na home office.
Jak efektywnie pracować z partnerem i dziećmi w
domu?
Efektywna współpraca w zespole rozproszonym -
ustalanie zasad pracy zdalnej.
Efektywna komunikacja w pracy zespołu
rozproszonego.
Planowanie własnej pracy i zarządzanie sobą w czasie.
Praca zdalna w skupieniu i samodyscyplina.
Work Life Balance i zarządzanie energią w pracy
zdalnej.
Narzędzia pracy i komunikacji w zespole
rozproszonym.
Efektywna praca zdalna w zespole handlowym.

Największe wyzwania w zarządzaniu zespołem
rozproszonym i jak sobie z nimi radzić? (przekrojowo).
Psychologia zmiany w nagłym przejściu na pracę zdalną
- jak sobie radzić z obawami, lękiem i oporem przed
zmianą?
Autorytet, rola i komunikacja lidera w zmianie trybu pracy
ze stacjonarnego na zdalny.
Wyznaczanie i realizacja celów w zespole rozproszonym.
Delegowanie i monitorowanie zadań na odległość.
Motywowanie zespołu i udzielanie informacji zwrotnej na
odległość.
Zarządzanie czasem zespołu rozproszonego i efektywne
spotkania online.
Monitorowanie pracy zespołu rozproszonego.
Rekrutacja zdalna i onboarding na odległość.
Jak wdrożyć w firmie efektywną pracę zdalną?

EFEKTYWNA PRACA ZDALNA

Tematy szkoleń do wyboru
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
ROZPROSZONYM



Efektywna praca zdalna
i home office
JAK EFEKTYWNIE PRACOWAĆ Z DOMU
I NIE ZWARIOWAĆ?

zostały zmuszone do pracy zdalnej
zamierzają pracować zdalnie (długofalowo)
pracują zdalnie z wyboru (np. freelancerzy) i
chcą podnieść swoją produktywność

Szkolenia przeznaczone dla wszystkich osób, które:

#TarczaSzkoleniowa



dowiesz się, jakie są kluczowe problemy i
wyzwania związane z przejściem na pracę
zdalną
otrzymasz gotowe rozwiązania i
wskazówki jak sobie z nimi radzić
przygotujesz plan działań związanych z
podniesieniem efektywności pracy zdalnej

NAJWIĘKSZE WYZWANIA W
PRACY ZDALNEJ I JAK SOBIE Z

NIMI RADZIĆ?

PRZYGOTOWANIE DO PRACY
NA HOME OFFICE

dowiesz się, jak przygotować przestrzeń i
biurko do pracy zdalnej oraz jak dobrać
narzędzia pracy
dowiesz się, jak dbać o ergonomię pracy
zdalnej i swoje zdrowie
nauczysz się organizować przestrzeń do
pracy i dbać o porządek



dowiesz się w jaki sposób ustalić nowe
"zasady gry" podczas pracy w domu
nauczysz się, jak się komunikować, jak
rozwiązywać konflikty i prowadzić trudne
rozmowy z domownikami w pracy zdalnej
dowiesz się, jak sobie radzić ze stresem i
izolacją

JAK EFEKTYWNIE PRACOWAĆ
ZDALNIE Z PARTNEREM I

DZIEĆMI W DOMU?

EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA W
ZESPOLE ROZPROSZONYM -

USTALANIE ZASAD PRACY
ZDALNEJ

dowiesz się, czym jest zespołowy
kontrakt na pracę zdalną i nauczysz się
go wypracowywać
poznasz najważniejsze zasady efektywnej
współpracy w zespole
dowiesz się, jak wdrożyć i utrzymać
kontrakt w perspektywie czasu



dowiesz się, czym jest komunikacja
asynchroniczna i jaką pełni rolę w pracy
zdalnej
określisz proces i kanały komunikacji w
zespole
poznasz piramidę komunikacji zdalnej
dowiesz się, jakie są bariery i zasady
skutecznej komunikacji zdalnej

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W
PRACY ZESPOŁU

ROZPROSZONEGO

PLANOWANIE WŁASNEJ
PRACY I ZARZĄDZANIE SOBĄ

W CZASIE

dowiesz się, jak zarządzać zadaniami i
projektami, pracując zdalnie
nauczysz się wyznaczać priorytety
poznasz 4 rodzaje czasu i 3 ważne fakty
zarządzania sobą w czasie
dowiesz się, jak efektywnie planować
swój czas w ciągu dnia i tygodnia pracy



dowiesz się, co robić, aby efektywnie
zacząć dzień
poznasz popularne rozpraszacze i
złodzieje czasu podczas pracy zdalnej i
nauczysz się sobie z nimi radzić
określisz rutyny, nawyki i rytuały pomocne
w pracy w skupieniu i samodyscyplinie

PRACA ZDALNA W SKUPIENIU
I SAMODYSCYPLINA

WORK LIFE BALANCE I
ZARZĄDZAIE ENERGIĄ W

PRACY ZDALNEJ

dowiesz się, jak efektywnie pracować z
domu zachowując równowagę między
pracą a życiem prywatnym
dowiesz się, jak uchronić się przed
syndromem wypalenia zawodowego
nauczysz się zarządzać swoją energią, by
utrzymywać  wysoką wydajność przez
długi czas



dowiesz się, jak dobrać odpowiednie
narzędzia i oprogramowanie do pracy
zdalnej
zbudujesz system do przepływu pracy i
komunikacji w pracy zespołu
rozproszonego
poznasz przykładowe narzędzia do pracy
zdalnej i podnoszące produktywność

NARZĘDZIA PRACY I
KOMUNIKACJI W ZESPOL

ROZPROSZONYM

EFEKTYWNA PRACA ZDALNA
W ZESPOLE HANDLOWYM

dowiesz się, jak zoptymalizować i
dopasować proces sprzedaży do pracy
zdalnej
dowiesz się, jak skutecznie obsługiwać
klienta na odległość
dowiesz się jak wybrać i wykorzystać
system CRM do pracy zdalnej 



Zarządzanie zespołem
rozproszonym w
czasach niepewności
JAK PROWADZIĆ ZDALNY ZESPÓŁ?

przedsiębiorców i właścicieli firm pracujących zdalnie
lub zamierzających wdrożyć taki tryb pracy w firmie
menadżerów zespołów zdalnych
menadżerów działów HR
koorynadtorów odpowiedzialnych za wdrażanie

Szkolenia przeznaczone dla:

pracy zdalnej w firmie

#TarczaSzkoleniowa



NAJWIĘKSZE WYZWANIA W
ZARZĄDZANIU ZESPOŁEM NA

ODLEGŁOŚĆ I JAK SOBIE Z
NIMI RADZIĆ?

PSYCHOLOGIA ZMIANY W
NAGŁYM PRZEJŚCIU NA

PRACĘ ZDALNĄ

dowiesz się, jakie są kluczowe problemy i
wyzwania w zarządzniu zespołem na
odległość
otrzymasz gotowe rozwiązania i
wskazówki jak sobie z nimi radzić
dowiesz się, jak podnieść wydajność pracy
zespołu rozproszonego i przygotujesz
plan działań

dowiesz się, jak sobie radzić z obawami i
oporem przed zmianą w pracy zdalnej
dowiesz się, jakie są fazy zmiany i
nauczysz się przeprowadzać przez nie
zespół
poznasz trzy filary skutecznej zmiany
trybu pracy na zdalny



AUTORYTET, ROLA I
KOMUNIKACJA LIDERA W

ZMIANIE TRYBU PRACY NA
ZDALNY

WYZNACZANIE I REALIZACJA
CELÓW W ZESPOLE

ROZPROSZONYM

poznasz kluczowe kompetencje lidera
zespołu rozproszonego
dowiesz się, jaka jest rola lidera w
zarządzaniu zespołem na odległość
dowiesz się, jak komunikować się z
zespołem w zmianie
nauczysz się jak wygłosić expose szefa w
zmianie

dowiesz się, jak wyznaczać i kaskadować
cele w zespole rozproszonym, by
zwiększyć szansę na ich realizację
dowiesz się, jak wizualizować, śledzić i
mierzyć postęp w realizacji celów
określisz cele do realizacji w swoim
zespole



DELEGOWANIE,
MONITOROWANIE I

EGZEKWOWANIE ZADAŃ NA
ODLEGŁOŚĆ

MOTYWOWANIE ZESPOŁU I
UDZIELANIE INFORMACJI

ZWROTNYCH NA ODLEGŁOŚĆ

dowiesz się, jak zoptymalizować przepływ
pracy w zespole rozproszonym
dowiesz się, jak definiować pracę i
priorytety zdalnie
nauczysz się delegować zadania i
uprawnienia na odległość
dowiesz się jak monitorować, raportować i
egzekwować zadania w pracy zdalnej

poznasz najważniejsze zasady w
motywowaniu pracowników na odległość
dowiesz się jak wzbudzać zaangażowanie
w zespole rozproszonym
dowiesz się jak budować relacje w zdalnym
zespole
nauczysz się budować pozytywną
atmosferę i ducha w zespołu
rozproszonego



ZARZĄDZANIE CZASEM
ZESPOŁU ROZPROSZONEGO I

EFEKTYWNE SPOTKANIA
ONLINE 

MONITOROWANIE PRACY
ZESPOŁU ROZPROSZONEGO

poznasz cztery rodzaje czasu w zdalnym
zarządzaniu zespołem i najważniejsze
zasady w zarządzaniu czasem zespołu
nauczysz się ustalać harmonogram pracy
zespołu na odległosć i sychronizować
pracę zespołu
nauczysz się przygotowywać i prowadzić
spotkania online (zespołu i 1 na 1)

dowiesz się, jaki jest największy dylemat
lidera w monitorowaniu pracy zespołu
rozproszonego i jak sobie z nim radzić?
dowiesz się jak budować kulturę
odpowiedzialności za efekty pracy
poznasz narzędzia do monitorowania i
raportowania pracy zdalnej zespołu



REKRUTACJA ZDALNA I
ONBOARDING PRACOWNIKÓW

NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDROŻYĆ W FIRMIE
EFEKTYWNĄ PRACĘ ZDALNĄ?

dowiesz się, czym kierować się przy
zatrudnianiu pracowników do zespołu
rozproszonego
dowiesz się, jak rekrutować pracowników
zdalnie
zaplanujesz proces rekrutacji i
onboardingu nowych pracowników w
swoim zespole

poznasz 10 pytań, które musisz sobie
zadać, przed wdrożeniem w firmie pracy
zdalnej
poznasz 6 źródeł wpływu wdrożenia z
sukcesem pracy zdalnej w firmie
przygotujesz plan wdrożenia pracy zdalnej
w Twojej firmie i określisz kluczowe
czynniki sukcesu



Trener prowadzący
MARIUSZ TOMASZEWSKI

Praktyk biznesu, współtwórca sukcesu ogólnopolskiej sieci
sklepów RTV i AGD MediaExpert
Ekspert strategii, zarządzania sprzedażą oraz efektywności
osobistej, menadżerskiej i zespołowej (produktywności)
Ponad 20 lat doświadczenia na stanowiskach
menadżerskich średniego i wyższego szczebla (w tym 12 w
zarządzaniu zespołami rozproszonymi
Ponad 10 lat doświadczenia trenerskiego i coachingowego
Ponad 40 ukończonych szkoleń i programów rozwojowych
jako uczestnik (w tym Harvard Business Review Polska)
Pasjonat żeglarstwa, chodzenia po górach i rozwoju
osobistego
Autor bloga i kanału na YouTube o skuteczności w życiu i
biznesie

PRZEDSIĘBIORCA, TRENER, COACH, PSYCHOLOG

www.mariusztomaszewski.pl

https://mariusztomaszewski.pl/


Trener prowadzący na żywo
ZAPRASZAM DO OBEJRZENIA KRÓTKIEGO FILMU TRENERA

NA TEMAT PRODUKTYWNOŚCI

https://www.youtube.com/watch?v=XaTDhaimnss&t=
https://www.youtube.com/watch?v=XaTDhaimnss&t=


REKOMENDACJE

MACIEJ WIŚNIEWSKI

Jestem bardzo zadowolony!
Świetne metody, zadania w

grupach, prawdziwe przykłady z
realnego biznesu.

Mariusz to pełna profeska.

CEO Lingerie Partner

MARCIN KIELISZEK

Bardzo polecam szkolenia z
Mariuszem Tomaszewskim.

Są prowadzone w miłej
atmosferze, a jednocześnie na

najwyższym poziomie.

Social Media Manager

DAMIAN WASILEWSKI

Polecam szkolenia Mariusza .
Zwłaszcza z zakresu zarządzania

czasem i zadaniami. Dużo
praktycznej wiedzy i narzędzi do

wykorzystania na co dzień.

Kierownik Biura



FIRMOWE KURSY ONLINE
NAGRYWAMY FILMY SZKOLENIOWE "NA MIARĘ" DO

WIELOKROTNEGO WYKORZYSTANIA W TWOJEJ FIRMIE

Możliwość
wielokrotnego powrotu

do treści szkolenia
przez pracowników w

dowolnym czasie i
miejscu

Możliwość szkolenia
nowych pracowników w
identyczny sposób bez

ponoszenia
dodatkowych kosztów

Wysoka skuteczność
dzięki krótkim formom
szkoleń zakończonych

zadaniem
wdrożeniowym

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

Oszczędność na
kosztach organizacji

szkoleń (salki
szkoleniowe, catering,

noclegi, dojazdy,
nieobecności)



Dofinansowanie do 80%
TERAZ MASZ AŻ 3 MOŻLIWOŚCI:

SPRAWDŹ TERAZ

DOFINANSOWANIA
USŁUG

ROZWOJOWYCH

Skontaktuj się z nami a bezpłatnie sprawdzimy wszystkie możliwości, pomożemy w
przygotowaniu i złożeniu wniosku oraz rozliczeniu dofinansowania. Całą "papierologię"
bierzemy na siebie! Więcej informacji na: www.mtc.pl/dofinansowania-ue

#TarczaSzkoleniowa

https://mtc.pl/dofinansowania-ue/


Dziękujemy
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

 
 
 

Biuro: Ul. Ceramiczna 19, 64-920 Piła

TELEFON

883 329 608

ADRES EMAIL 

biuro@mtc.pl

www.mtc.pl

Szkolenia Dofinansowane i Doradztwo dla Firm

https://mtc.pl/

