
Zarządzanie 
zespołem 
rozproszonym  

Budowa 
zespołu 
Przywództwo na odległość wiąże się z koniecznością 
sprawowania go w zróżnicowany sposób
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Pojęcie zarządzanie zespołem i pojęcie przywództwa często są stosowane wymiennie. 
Zdarza się, że stosuje się je nieadekwatnie lub nieodpowiednio. Do rozróżnienia obu 
pojęć warto posłużyć się poniższym rozgraniczeniem, które pokazuje kompetencje,  
czyli wiedzę, umiejętności i postawę, którą powinien prezentować szef:

Zarządzanie a Przywództwo 

Sfera zarządzania – 
obszary kompetencji

 } koordynowanie
 } planowanie
 } prognozowanie
 } opracowywanie budżetów
 } pozyskiwanie dostawców zasobów  

i usług
 } kierowanie
 } utrzymywanie urządzeń technicznych
 } rozwiązywanie problemów
 } wyznaczanie celów
 } działanie w sposób taktyczny
 } koncentrowanie się na działaniach 

operacyjnych
 } zapewnianie warunków sprzyjających 

udoskonaleniom
 } wykonywanie zadań w sposób  

prawidłowy
 } zwracanie uwagi na szczegóły
 } koncentrowanie się na procesach

Sfera przywództwa – 
obszary kompetencji

 } współpraca
 } stymulowanie rozwoju kompetencji 

zawodowych pracowników (coaching)
 } wytyczanie kierunków działania
 } komunikacja
 } budowanie zespołu
 } projektowanie zmiany
 } kreowanie wizji
 } udzielanie wsparcia
 } motywowanie
 } wytyczanie celów
 } działanie w sposób strategiczny
 } stymulowanie uzasadnionych zmian
 } wykonywanie zadań w sposób prawi-

dłowy
 } perspektywiczne myślenie i przedsta-

wianie koncepcji w szerokiej perspek-
tywie

 } koncentrowanie się na ludziach
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Zadania osoby prowadzącej zespół rozproszony uwzględniają kompetencje po obu 
stronach tabeli, co oznacza, że tradycyjnie rozumiane zarządzanie zespołem przez 
pryzmat  planowania, kierowania, egzekwowania nie jest już wystarczające, ponieważ  
w ludziach istnieje silna potrzeba integrowania, tworzenia klimatu współpracy  w oparciu 
o szybkie i nowoczesne technologie. 

Manager zespołu rozproszonego powinien mieć odpowiednią wiedzę związaną z: budo-
waniem relacji, komunikacją interpersonalną, procesami zachodzącymi w grupie, narzę-
dziami pracy i przede wszystkim z zarządzaniem ludźmi. Musi być osobą elastyczną, 
otwartą, skłonną do delegowania obowiązków i odpowiedzialności,  
nastawioną na relację oraz wspierającą rozwój pracowników. Najważniejsze, żeby 
obserwował przepływ informacji i procesy w grupie. Dzięki temu uda mu się dobrać 
najskuteczniejsze narzędzia do pracy.

Zarządzanie zespołem rozproszonym ułatwi wspólne ustalenie i spisanie 
zasad pracy. 

Reguły pracy mogą dotyczyć:

 } wyznaczonych terminów spotkań
 } stosowanych narzędzi oraz form komunikacji
 } godzin pracy
 } pełnionych ról.
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Technologia jest narzędziem pracy, a nie przeszkodą 
i argumentem dla usprawiedliwiania niepowodzeń

Po stronie pracodawcy, czyli pośrednio mnie jako menedżera, pozostaje zadbanie 
o sprzęt do pracy zdalnej i zapewnienie dostępu do dysków z danymi lub do danych 
dostępnych on – line (w chmurze). Istotny jest dostęp do narzędzi telekonferencyjnych 
i wideokonferencyjnych umożliwiający komunikację z zespołem oraz ustalenie stałej 
struktury spotkań on-line zespołu.

Dostęp do sprzętu i narzędzi jest podstawowym elementem tworzącym i spajającym 
zespół, a jednocześnie umożliwiającym wykonywanie zadań. Zadbaj jako menedżer o 
to, aby pracownicy mieli dostęp do: 

 } komputera
 } Internetu 
 } poczty elektronicznej 
 } zasobów sieciowych przedsiębiorstwa (strony wewnętrzne, sharepointy)
 } drukarki 
 } kopiarki 
 } skanera
 } telefonu.

Wyzwania w pracy z zespołami 
rozproszonymi
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Każdy pracownik w zespole rozproszonym jest inny. Jedni potrzebują uwagi 
ze strony przełożonego, a inni są całkowicie samodzielni. Najlepszą formą zadbania  
o potrzeby pracowników jest rozmowa. Jeśli zespół dotychczas pracował stacjonarnie, 
a następuje zmiana jego modelu na rozproszony, może pojawić się dyskomfort zwią-
zany z zapewnieniem sobie sprawnego wykonywania pracy, organizacją stanowiska 
domowego czy z utratą relacji istniejących w biurze. 

Rolą przełożonego jest zadanie pytania oto, czy u pracownika pojawiają się 
jakieś ograniczenia, np. techniczne, choćby zdalny dostęp do Internetu lub umiejętność 
korzystania z aplikacji i komunikatorów, oraz czy zauważa zupełnie nowe dla siebie 
wyzwania. Warto upewnić się, że dana osoba daje sobie radę ze zorganizowaniem 
stanowiska pracy w przestrzeni współdzielonej z domownikami, z egzekwowaniem 
swoich zadań i zorganizowaniem czasu w nowej sytuacji, pamiętając jednocześnie  
o uszanowaniu przestrzeni i prywatności tej osoby.

Gdyby w miejscu zamieszkania pracownik nie miał możliwości świadczenia pracy, 
pracodawca jest zobowiązany wskazać inne miejsce, w którym będzie to możliwe. 

Nie ma jednak sensu nasilać ingerencji w stosunku do kogoś, kto do tej pory takiej 
kontroli nie wymagał. Chyba, że w wywiadzie z pracownikiem zostaną ewidentnie wska-
zane trudności i jakiś specjalny sposób kontroli będzie wspólnie uzgodnionym narzę-
dziem poprawy efektywności tej osoby w nowych warunkach.  

Warunkiem koniecznym skutecznego przewodzenia jest zrozumienie 
sposobu myślenia ludzi, a nie tylko ich postępowania

Potrzeby pracownika
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Zgodnie z obowiązującą w Kodeksie Pracy literą prawa oraz przyjętymi w przedsiębior-
stwie zasadami pracownicy świadczący pracę na podstawie umowy o pracę są zobo-
wiązani do pełnienia pracy w wyznaczonych godzinach pracy, zgodnie z ustalonym 
porządkiem pracy u pracodawcy. 

Zobowiązuje to pracowników do wskazywania, kiedy rozpoczynają i kiedy 
kończą swoją pracę tak, aby możliwe było jej udokumentowanie, także 
celem naliczenia wynagrodzenia za czas pracy. 

Dobrą praktyka w tym zakresie jest ustalenie z pracownikami pracującymi zdalnie, 
w jakich godzinach będą rozpoczynać pracę i kończyć ją. Pracownik pracujący  
w systemie zdalnym może dla potwierdzenia obecności w pracy wysłać do przełożo-
nego lub innej wskazanej osoby wiadomość e – mail. W sytuacji, kiedy pracownik nie 
pracuje przy komputerze takie potwierdzenie może być dokonane telefonicznie, także 
poprzez wiadomość sms, komunikat w innej aplikacji (Messenger, WhatsApp etc.) 

Rolą przełożonego jest weryfikowanie obecności podwładnego i prowa-
dzenie jego rejestru czasu pracy zdalnej. 

W niektórych organizacjach, w których panuje duży stopień samodzielności pracow-
ników, ale także zaufania w relacji przełożony – podwładny stosuje się elektroniczną 
kartę czasu pracy – jako zbiorczy dokument wysyłany zwykle pod koniec miesiąca 
roboczego. 

W przedsiębiorstwach, w których nie ma konieczności pracy w ściśle określonych 
godzinach, pracownik świadczący pracę może za zgodą przełożonego pracować  
w godzinach, które ze względu na jego osobistą sytuację służą najlepszej efektywności 
pracy zdalnej np. od godz. 5.00 – 8.00, potem od godz. 10.00 – 15.00 lub w dowolnych 
innych konfiguracjach, na które pracodawca wyraża zgodę. 

Ewidencja i czas pracy
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Metody komunikacji powinny odpowiadać potrzebom osób 
wykonujących pracę, a nie upodobaniom przywódcy

Sposób kontrolowania i nadzorowania pracowników zależy od dwóch czynników – 
stopnia samodzielności pracownika oraz od sposobu i częstotliwości raportowania, 
który dotychczas był stosowany. 

Przed rozpoczęciem przez pracownika pracy zdalnej należy z nim ustalić sposób kontro-
lowania, a tym samym weryfikacji czy świadczy pracę, jakie zadania realizuje i jaki jest 
postęp w realizacji tych celów. 

Kontrolowanie pracy: 

pracodawca w każdej sytuacji może dokonać kontroli czy pracownik wykonuje pracę 
– poprzez wysłanie wiadomości e – mail, wykonanie połączenia telefonicznego czy 
wizytę osobistą w miejscu świadczenia pracy. 

Zlecanie zadań: 

Cele, które zespół rozproszony ma osiągnąć muszą zostać podzielone na zadania i na 
osoby. Zlecanie zadań powinno odbywać się w formie ustalonej z pracownikiem.
Jeśli ustalonym sposobem wskazywania zadań jest forma pisemna, pracownik musi 
otrzymać zlecenia zadania w postaci wiadomości e – mail lub wiadomości tekstowej – 
sms, Messenger, WhatsApp etc. 

Jeśli ustalone jest zlecanie zadań w formie ustnej, obowiązuje komunikacja telefo-
niczna. Przy czym ta forma zlecania będzie wymagała pamiętania przez przełożonego  
i podwładnego zadań, do ich późniejszego zaraportowania. 

Delegowanie, kontrola i nadzór
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Zatem w pracy zdalnej forma pisemna może okazać się skuteczniejsza, bowiem 
pracownik będzie miał jasno określone cele i zadania, i nie będzie wracał z pytaniami  
w tak dużej częstotliwości jak przy zlecaniu telefonicznym.  

W zakresie komunikacji stosujemy język prosty, znany w organizacji i zrozumiały  
w zespole. Stosujemy strukturę zlecania zadań opartą o delegowanie i techniki 
skutecznej komunikacji: aktywne słuchanie, parafrazę, podsumowywanie. 

Struktura zlecenia zadania: 

 } powiedz, jakie zadanie należy zrobić
 } wyznacz termin, określ wynik
 } ustal priorytety
 } wyraźnie rozgranicz zadania 
 } powiadom o innych częściach zadania (przy zadaniach wspólnych)
 } pozwól zadawać pytania o zadanie 
 } ustal kto i kiedy podejmuje decyzję i w jakim zakresie 
 } okres zakres odpowiedzialności pracownika w zadaniu 
 } sprawdź czy pracownik ma możliwości, zasoby i środki do realizacji zadania 
 } sprawdź motywację pracownika do realizacji zadania. 

Nadzór: 

Weryfikacja postępów pracy zespołu rozproszonego leży po stronie przełożonego. 
Warunkiem skutecznego nadzoru jest ustalenie z pracownikami i poinformowanie ich 
przed zadaniem, w jaki sposób będą monitorowane postępy pracy.  

Praca zdalna oparta jest o relacje z pracownikami, stąd potrzeba ustaleń w zakresie 
raportowania. 
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Najwygodniejszą formą jest stosowanie dziennych/tygodniowych/miesięcznych/rocz-
nych raportów w postaci określonej struktury. Nie wszystkie zadania są mierzalne  
i policzalne ilościowo. Część zadań jest dużych, rozłożonych w czasie i niemierzalnych 
lub niepoliczalnych. 

Raporty zatem mogą przybierać formę zwykłych maili z wyliczonymi zadaniami lub 
ich zakresem; formę dokumentów potwierdzających wykonanie pracy; formę raportów  
w plikach MS Excel lub raportowanie w specjalnie do tego przygotowanych aplikacjach 
do realizacji zadań. 

Należy pamiętać, że przejście z pracy biurowej na zdalną wiąże się z tym, że dotych-
czasowa forma raportowania może nie być skuteczna i może powodować dyskomfort 
i frustrację u pracowników. Jeśli dotychczas jako szef nie prowadziłem codziennych 
odpraw, pracownicy mogą czuć się zakłopotani koniecznością codziennego dokumen-
towania swojej pracy. Rodzi to także obawę rywalizacji/porównywania się z innymi. 
Zatem część pracowników może ulegać panice i wykonywać nadmiar zadań, a część 
osób może poczuć zbytnie rozluźnienie. Należy omówić te zagadnienia z zespołem  
i wskazać oczekiwania co do ich pracy. 

Wyzwaniem po stronie menedżera jest także konieczność czytania większej niż dotych-
czas ilości raportów, sprawozdań; co wiąże się z dodatkowym obowiązkiem wśród tych, 
które już istnieją. Dlatego najpierw trzeba wziąć pod uwagę to, z czego do tej pory rozli-
czaliśmy zespół w warunkach pracy biurowej, na jakiej podstawie i na jakim poziomie 
szczegółowości oraz co praca zdalna zmieniła – bo może należy nie zmieniać niczego. 
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Jednym z najważniejszych wyzwań w zakresie zarządzania zespołem rozproszonym 
jest umożliwienie pracownikom spotkania bezpośredniego. Kiedy pracownicy zespołu 
znają się w rzeczywistości, kiedy mieli okazję do zobaczenia się, poznania i rozmowy 
face to face wzrasta integracja z zespołem, relacje kierują się ku zacie-
śnianiu, a cele zespołu zaczynają się realizować sprawniej. Dlatego też osoba 
zarządzająca takimi podwładnymi powinna dążyć do organizacji jak najczęstszych 
spotkań bezpośrednich – z całym zespołem minimum raz do roku, a z podgrupami lub 
tylko z nim samym nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. 

W sytuacji, kiedy zespół dotychczas pracował w biurze, a na skutek podjętych decyzji 
rozpoczął pracę zdalną może ulegać tendencji przeciwnej. Praktyka zarządcza poka-
zuje, że część pracowników ulega demotywacji, rozproszeniu uwagi potrzebnej do 
realizacji zadań i poczuciu osamotnienia. 

W obu opisanych sytuacjach kluczowe jest zapewnienie ludziom kontaktu i umożli-
wienie spotkań – realnych lub wirtualnych, a więc prowadzenie rozmów video i tele-
konferencji dedykowanych dla członków zespołu – spotkań merytorycznych poświęco-
nych zadaniom jak i spotkań służących potrzebom integracji i zaspokojeniu relacyjnych 
potrzeb podwładnych. 

Zespól musi być w stanie pracować jako całość, a właściwa współpraca pomaga 
osiągnąć wspólne cele. To pozwala stworzyć wewnętrzne więzy grupowe, ogra-
nicza rywalizację i ułatwia każdemu pracownikowi odnalezienie swojego miejsca 
w zespole. Współudział w pracy zespołowej prowadzi do tego, że współpracownicy 
modyfikują swoje zachowanie w taki sposób, aby zyskać akceptację grupy, dlatego też  
współpraca wewnętrzna jest najwyższym priorytetem. 

Spotkanie bezpośrednie
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Realizacja zadań w systemie zdalnym, ale nie tylko, wiąże się z wspieraniem pracow-
ników w działaniach, które podejmują. Umocnieniem ich wiary w skuteczność, sukces 
oraz wartość dla firmy jest praktyka udzielania informacji zwrotnej. Jest to forma 
powiadomienia pracownika o tym, jak odebraliśmy jego zadanie – wskazanie, co było 
mocną stroną tego działania, a co należałoby zmienić, poprawić lub udoskonalić w tym 
konkretnym zadaniu teraz lub przy realizacji podobnych w przyszłości.  

Informacja zwrotna powinna być udzielana pracownikowi na bieżąco, w prostej formie, 
która pozwoli pracownikowi lepiej realizować zadania, ale też rozwijać się. Najprostszą 
i najskuteczniejszą formą udzielania informacji zwrotnej jest poniższy wzór: 

1. Omów zadanie, które było do wykonania
2. Powiedz, co zostało zrealizowane, a co nie 
3. Zauważ dobre efekty pracy pracownika
4. Wskaz to, co może zostać wykonane inaczej lub lepiej teraz lub następnym razem.

Dobra praktyka: 

 } Niezależnie od efektu doceń zaangażowanie i wysiłek 
 } Mów o zachowaniu i zadaniu, a nie o osobie pracownika 
 } Panuj nad emocjami 
 } Pozwól pracownikowi wypowiedzieć się na temat tego, jak on widzi realizację tego 

zadania. 

Trzeba zabiegać o informacje zwrotne z myślą o jak najlepszych rezultatach 
w osiąganiu celów oraz służeniu innym i sobie

Informacja zwrotna
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Lojalność i zaufanie to fundamenty pracy w zespole rozproszonym. Rolą menedżera 
jest zadbanie o zaufanie do podwładnych, na które składa się: 

 } Odpowiedzialność
 } Szacunek 
 } Spójność 
 } Nieocenianie osoby 
 } Zrozumienie. 

Okazywanie zaufania pracownikom i komunikowanie im tego wprost powoduje,  
że automatycznie rodzi się u nich zaangażowanie i lojalność. 

Lojalność i zaufanie


