
Zarządzanie
Zespołem
Rozproszonym
Na pierwszym miejscu jest przywództwo. 
Lokalizacja pracowników ma znaczenie drugorzędne.
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Zarządzanie wirtulane (Virtual Management) to prowadzenie i kontrolowanie dzia-
łalności operacyjnej firmy i jej oddziałów „na odległość” za pośrednictwem narzędzi 
telekomunikacyjnych i IT.

Zarządzanie wirtualne może dotyczyć zespołów wirtualnych lub zespołów rozproszo-
nych, które należy rozumieć jako: 

Zespół rozproszony – tworzony przez osoby zlokalizowane w różnych miejscach.

Zespół wirtualny - tworzony przez osoby zlokalizowane w różnych miejscach, których 
kontakt odbywa się wyłącznie za pośrednictwem narzędzi wspierających komunikację.

W polskiej rzeczywistości najczęściej spotyka się określenia praca zdalna lub tele-
praca, które stosuje się wymiennie:

Telepraca (praca zdalna) – forma organizacji pracy polegająca na świadczeniu 
pracy poza jednostką organizacyjną pracodawcy za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej.

Kiedy praca zdalna świadczona jest przez pracownika w jego miejscu zamieszkania 
mówi się o pracy w formie home office, ale praca  może być też świadczona z innych 
miejsc.

Praca zdalna ma wiele zalet, ale także ograniczeń. W niektórych sytuacjach 
jest jednak nieunikniona.

Definicje
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„W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykony-
wanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej 
stałego wykonywania (praca zdalna)”

To zapis, który pojawił się w polskim prawodawstwie dopiero w 2020 roku, w związku 
ze szczególną sytuacją epidemiologiczną, która została uwzględniona w tzw. specu-
stawie. 

Dokument ten przewiduje stosowanie pracy zdalnej przez 180 dni obowiązywania 
ustawy i nie wymaga sporządzania żadnych specjalnych umów czy wypowiadania 
dotychczasowych warunków pracy. W skrócie zatem telepraca to świadczenie 
pracy na stałe, a praca zdalna może być wykonywana przez czas określony. 
To główne różnice pomiędzy tymi pojęciami. 

Dotychczas Kodeks Pracy z 1974r. oraz przepisy w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny 
Pracy (BHP) nakładały wiele ograniczeń, które w przypadku wielu przedsiębiorstw unie-
możliwiały realizowanie pracy na zasadach pracy zdalnej. Podejmując pracę zdalną,  
a tym samym będąc zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, podpisuje się porozu-
mienie z pracodawcą o telepracy. Porozumienie powinno zawierać wskazanie następu-
jących elementów:

 } miejsce wykonywanie pracy
 } zobowiązania lub zrzeczenie się zobowiązań dotyczących np.: płatności za media 

(woda, prąd, gaz, ogrzewanie, dostęp do Internetu)
 } zgodę na weryfikację miejsca wykonywania pracy przez pracodawcę
 } sposób komunikacji i raportowania o wykonywanych zadaniach.

Praca zdalna jest sposobem świadczenia pracy, którego nie da się zatrzymać ani uniknąć 
w rzeczywistości XXI wieku. Rozwój nowoczesnych technologii i postęp cywilizacyjny 
idący w kierunku uelastyczniania form zatrudnienia będzie wymuszał na pracodawcach 
stosowanie tej formy. 
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Technologia, komunikacja i organizacja

Zarządzanie zespołem rozproszonym polega na: organizowaniu, planowaniu, 
kontrolowaniu oraz motywowaniu pracowników, którzy pracują w różnych  
lokalizacjach, na osiąganie przez ich, a w konsekwencji przez cały zespół  
zamierzonych celów organizacji.

Zespoły rozproszone pracują jak tradycyjne zespoły zadaniowe, z tym, że często mają 
ze sobą jedynie kontakt wirtualny lub też widują się sporadycznie.

Często występuje w nich sytuacja, że w ramach projektów zespoły pracują pod nadzorem 
szefów projektowych, którzy niejednokrotnie operują z innego biura, a do tego podle-
gają managerowi w lokalnym oddziale firmy. 

Zdarzają się również zespoły projektowe składające się z osób z różnych firm czy  
organizacji, które współpracują w ramach konkretnego zadania w określonym czasie.

Do największych wyzwań należą te z obszaru komunikacji, 
synchronizacji pracy wszystkich członków zespołu 

oraz bieżącego kierowania, rozliczania i motywowania.

Wyzwania w pracy z zespołami 
rozproszonymi
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Zalety pracy z zespołami rozproszonymi: 

 } likwiduje ograniczenie korzystania wyłącznie z osób z jednego biura 
 } umożliwia czerpanie z większych zbiorów doświadczeń i kreatywności 
 } pozwala na elastyczną rozbudowę zespołu pod kątem pojawiających się zadań
 } usprawnia dostosowanie do zmian pokoleniowych współczesnych pracowników, 

gdzie pokolenie Y i Z, bardzo często wskazuje jako element motywujący możliwość 
pracy przy różnorodnych projektach z możliwością jej wykonywania z domu.

Trudności w zarządzaniu zespołem rozproszonym:

 } odległość – utrudnia kontakt międzyludzki i sprowadza go do sporadycznego lub 
wirtualnego

 } błędy w przekazie  lub komunikacji w zakresie poleceń i zadań 
 } podziały w zespole pracowników – tworzenie podgrup
 } zmniejszona integracja ludzi i płytsze relacje
 } mniejsze poczucie przynależności do firmy, wynikające z pracy poza siedzibą  

organizacji; 
 } utrudniony podział i przepływ zadań – konieczność dzielenia ich pomiędzy ludzi 
 } trudności w ocenie pracy – menedżer nie ma możliwości obserwowania pracow-

ników podczas realizacji zadań (widzi tylko ich efekt)
 } osadzenie w raportowaniu – szef nie jest „na bieżąco” ; wiedzę o postępach pracy 

ma z raportów
 } konieczność dbania o zaplecze IT i najskuteczniejsze technologie 
 } budowanie zaufania do podwładnych 
 } zdalne motywowanie
 } próżniactwo społeczne
 } różnice kulturowe bądź narodowościowe pracowników.
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Siła różnorodności w wielu miejscach, 
której koncentracja prowadzi do celu postawionego przez lidera 

Zespół wirtualny jest to grupa, która posiada jasno zdefiniowany i łączący wszyst-
kich członków zespołu cel; posiada kompetencje potrzebne do realizacji tego celu; 
jego członkowie współpracują ze sobą, aby osiągnąć cel; zdefiniowane są role 
członków zespołu oraz zasady wzajemnej współpracy, jednak zespół wirtualny 
charakteryzuje dodatkowo brak jednej lokalizacji, w której pracuje zespół; wykorzy-
stanie komunikacji elektronicznej do codziennej współpracy; różny styl pracy 
członków zespołu wirtualnego; brak bezpośredniego kontaktu pomiędzy człon-
kami zespołu wirtualnego.

Członkowie zespołów wirtualnych powinni odznaczać się: 

 } dużymi umiejętnościami komunikacyjnymi
 } wysoką inteligencją emocjonalną
 } umiejętnością samodzielnej pacy
 } odpornością psychiczną.

W przypadku zespołu, który cały czas pracował „tradycyjnie”, natomiast została podjęta 
decyzja o wirtualizacji współpracy, można spodziewać się zniechęcenia i spadku moty-
wacji u członków tego zespołu.

Cechy zespołów rozproszonych
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Sterem, żeglarzem, okrętem 

Zwartość zespołu, czy też poczucie wspólnej tożsamości i solidarności, wyznacza 
siłę oddziaływania zespołu na poszczególnych członków. Im bardziej zwarty zespół, 
to znaczy im bardziej pozytywne są odczucia członków zespołu co do przynależności 
do niego, tym większy jest jego wpływ na przestrzeganie norm przez poszczególnych 
członków.

Zwartość grupy może mieć oddziaływanie pozytywne, gdy wymusza przestrzeganie 
norm korzystnych dla organizacji lub negatywne, jeżeli utrudnia komunikację i współ-
pracę między różnymi zespołami.

Pracownik, który rozpoczyna pracę zdalną mierzy się z wieloma wyzwaniami, 
wśród których jest: 

 } anonimowość i poczucie izolacji 
 } próżniactwo społeczne, któremu każdy człowiek może podlegać
 } organizacja przestrzeni do pracy biurowej 
 } organizacja sprzętu 
 } konieczność dysponowania infrastrukturą IT (dostęp do sieci Internet) 
 } umiejętność obsługi urządzeń biurowych i technologii, które dostarcza pracodawca 
 } wirtualizacja kontaktu z pozostałymi członkami zespołu i przedsiębiorstwa
 } dbanie o silną automotywację i samodyscyplinę 
 } zapewnienie właściwego środowiska wykonywania pracy (np. odizolowanie od 

innych domowników)
 } poczucie braku zaufania ze strony szefa powodujące nadmiar lub niedopracowanie 

zadań. 

Pracownik w zespole rozproszonym
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Praca zdalna daje też wiele możliwości dla osób, które miały już okazję  
świadczyć w ten sposób pracę lub dla tych członków zespołów, którzy charakteryzują 
się silnym zorientowaniem na cel i odznaczają się wysokim stopniem samoorganizacji. 
Do tych możliwości zaliczyć można: 

 } większą swobodę w wykonywaniu zadań i rozwiązywaniu problemów 
 } lepsze dopasowanie procesu pracy do własnych potrzeb i możliwości 
 } usunięcie dylematu emocjonalnego powstającego na linii: dbanie o pracę/dbanie  

o rodzinę
 } przełamywania własnych barier w realizacji zadań bez nadzoru i kontroli 
 } maksymalizację własnego potencjału.

Spójność to integracja (zespolenie) myśli, uczuć, zachowań 


