
Zarządzanie 
zespołem 
rozproszonym  

Komunikacja 

Zmiana dynamiki w relacjach interpersonalnych 
w pracy zdalnej jest nieunikniona 
i następuje nawet wbrew woli przywódcy.
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Praca z zespołem rozproszonym to specyficzna forma realizacji celów operacyj-
nych. Aby było to możliwe należy zadbać o odpowiednie sposoby kontaktowania się  
z pracownikami. Istnieją dwa kanały za pośrednictwem których  możemy nawią-
zywać kontakt zarówno pisemny jak i słowny: 

 } kanał telefoniczny 
 } kanał elektroniczny (komputer).

Podczas nawiązywania kontaktu z pracownikami należy korzystać z obu tych form, 
aby zapewnić osiągniecie właściwego porozumienia. Warto uwzględnić przy tym, że 
komunikacja odbierana tylko za pomocą słuchu jest komunikacją najmniej skuteczną. 
Przekaz za pomocą słowa i obrazu  jest przekazem skuteczniejszym 
(bardziej angażującym). 

W zakresie komunikacji zarządzanie zespołem rozproszonym, generuje falę rozwoju 
narzędzi komunikacyjnych. Warto zdecydować się na kilka, z których będzie korzystać 
cały zespół, upewniając się wcześniej, że ich używanie jest możliwe i zrozumiałe dla 
wszystkich.

Wsparciem dla menedżerów w tym zakresie jest dział IT, który powinien dostarczyć 
wiedzy o możliwych narzędziach do komunikacji. 

Warto wybrać jedno lub dwa narzędzia do kontaktu. Zbyt duża ilość może spowodować 
paraliż pracy i poczucie osaczenia przez przełożonych i współpracowników. 

Kanały i narzędzia do komunikacji 
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Komunikacja synchroniczna to taka, w której nawiązujemy kontakt z drugą osobą – 
bezpośrednio lub pośrednio (za pomocą np. telefonu). Jej zasadniczym elementem  
i wyróżnikiem jest to, że wymaga udziału co najmniej dwóch osób, które się komuni-
kują i jest natychmiastowa. W pracy biurowej to sytuacja, w której ktoś przychodzi do 
naszego biura porozmawiać albo dzwoni do nas za pośrednictwem  telefonu. 
Zakłada ona natychmiastową reakcję odbiorcy na pojawiający się komunikat. 

Wyróżniamy następujące formy komunikacji synchronicznej, które możemy stosować 
w pracy z zespołem rozproszonym: 

Spotkania

W pracy zdalnej jest to forma, która jest stosowana najrzadziej, ale jednocześnie jest 
najbardziej oczekiwana przez pracowników.

Telefony 

Najczęściej wybierana forma tzw. szybkiego kontaktu z pracownikiem – kiedy chcemy 
coś ustalić, potrzebujemy o coś zapytać lub preferujemy rozmowę zamiast form pisem-
nych. Komunikacja ta zakłada konwersację dwóch osób. 
 

Komunikacja synchroniczna 
(spotkania, telefony, telekonferencje, 

videokonferencje, czaty)
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Telekonferencje i videokonferencje

Są to formy, które  mocniej niż telefon angażują pracowników, bo wymagają ich obec-
ności przed komputerem lub telefonem. Telekonferencje  zakładają tylko fonię, a więc 
dają możliwość  jednoczesnego porozmawiania z większą ilością osób. Osoby te słyszą 
się nawzajem, co daje efekt uczestniczenia w spotkaniu głosowym, ale bez wizji. Ta 
forma wymaga, aby firma posiadał dostęp do systemu konferencji głosowej (sieć tele-
foniczna). Pracownicy zdzwaniają się o ustalonej porze na wskazany numer telefonu  
i osoba moderująca spotkanie (najczęściej szef) łączy wszystkie połączenia i moderuje. 
Dobrą praktyką jest rozpoczynanie swojej wypowiedzi od podania imienia i nazwiska 
ewentualnie stanowiska służbowego, aby wszyscy uczestniczący wiedzieli, kto  
w danym momencie mówi. 

Videokonferencje to odmiana telekonferencji z zachowaniem przekazu wizyjnego. 
Zasada połączenia i prowadzenia videokonferencji jest taka sama jak w przypadku 
telekonferencji, jednakże na poziomie narzędzi wymaga ona, aby wszyscy uczestnicy 
spotkania mieli zapewniony dostęp do kamery. Zwykle videokonferencje prowadzone 
są przy użyciu oprogramowania do prowadzenia tego rodzaju spotkań. 

Czaty

Czaty są formą kontaktu, które wymagają obecności osób w jednym czasie, aby 
możliwe było nawiązywanie porozumienia. Korzystanie z czata wymaga oprogramo-
wania do jego prowadzenia, do którego dostęp mają wszyscy pracownicy z zespołu. 
Czat zakłada formę pisemną, w trakcie której konwersacje następują jedna po drugiej 
z automatycznym oznaczeniem autora danej wypowiedzi tak, aby wszyscy uczestnicy 
spotkania mogli się zorientować, kto w danym momencie mówi. 



5

Komunikacja asynchroniczna to taka, w której nawiązujemy kontakt z drugą osobą 
– pośrednio, za pomocą urządzeń i przesyłamy jej komunikaty, na które odbiorca  
w dowolnym, zależnym od niego, momencie może zareagować. 

Jej zasadniczym elementem i wyróżnikiem jest to, że nie wymaga jednoczesnego 
udziału innych osób i nie zakłada natychmiastowości. 

To taka sytuacja, kiedy otrzymujemy wiadomość e – mail, mamy udostępniony przez 
kogoś plik w miejscu dostępowym np. w chmurze czy na wspólnej platformie. 

Komunikacja asynchroniczna zakłada, że to odbiorca decyduje, kiedy zareaguje na 
otrzymany komunikat. 

Ten model komunikacji spisuje się doskonale, ponieważ:
 } pozwala zespołowi pracować w blokach niczym niezakłóconego czasu
 } gwarantuje zapis wszystkiego, co zostało powiedziane i udostępnione, podczas gdy 

komunikacja synchroniczna nie zawsze jest rejestrowana (a nawet jeśli - notatki 
mogą być subiektywne lub niekompletne)

 } daje szansę pomyśleć przed udzieleniem odpowiedzi (szybka odpowiedź nie zawsze 
jest najlepsza). 

Wyróżniamy następujące formy komunikacji synchronicznej, które możemy stosować 
w pracy z zespołem rozproszonym: 

Komunikacja asynchroniczna
(dokumenty on-line, pliki 

współdzielone, systemy pracy, 
poczta e–mail, komunikatory)
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Poczta e – mail

Najpopularniejsza i najbardziej dostępna forma współpracy. Za pośrednictwem poczty 
elektronicznej gwarantujemy sobie szybki przesył wiadomości i dokumentów do pozo-
stałych osób. Wymaga posiadania dostępu do komputera lub telefonu komórkowego 
oraz oprogramowania do przesyłu i odczytu wiadomości e – mail lub dostępu do plat-
formy/strony internetowej za pomocą której możemy połączyć się z serwerem i spraw-
dzić zawartość własnej imiennej skrzynki pocztowej. 

Dokumenty on-line

Dzięki poczcie elektronicznej mamy możliwość przesyłania nie tylko wiadomości  
i komunikatów, ale także dokumentów. Wirtualne pisma, czyli dokumenty on – line to też 
forma komunikacji w której pracodawca obwieszcza lub zawiadamia o czymś pracow-
ników. Dokument taki jest wysyłany pocztą elektroniczną lub zapisywany na stronie 
internetowej, do której pracownik ma dostęp jako dokument wirtualny. 

Pliki współdzielone

Dokumenty wirtualne nie muszą mieć tylko formy „do odczytu” Możemy mieć także 
dostęp do plików, które możemy edytować, zmieniać i zapisywać w nowej postaci. 
Umożliwia to logowanie do platformy elektronicznej, strony www lub punktu dostępu  
w tzw. chmurze. 
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Systemy pracy

Niektóre przedsiębiorstwa umożliwiają pracownikom pracę na specjalnie przygotowa-
nych systemach/platformach pracy, w ramach których możliwe jest prowadzenie więk-
szości lub nawet wszystkich wyżej omówionych form komunikacji asynchronicznej  
i synchronicznej. Platformy te pozwalają na prowadzenie korespondencji e – mail, 
konferencji, czatów, kalendarza i współdzielenie go oraz na zlecanie zadań do realizacji. 
Dają też możliwość śledzenia właścicieli poszczególnych zadań oraz stopnia jego reali-
zacji. 

Komunikatory

Wiele programów pocztowych czy systemów pracy umożliwia pracownikom tzw. 
szybką konwersację. Niektóre firmy decydują się także na zakup dodatkowego opro-
gramowania umożliwiającego rozmowy pisemne. Dzięki komunikatorom bez zbędnego 
zakłócania procesu pracy innym osobom, możemy uzyskać odpowiedź na pytania lub 
po prostu budować relacje. 
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Umiejętność prowadzenia spotkań łączy w sobie wiele kompetencji: wyznaczanie zadań, 
kontrolę ich realizacji, asertywność, komunikację, prezentację, współpracę w zespole.

Przygotowując spotkanie należy ustalić:

 } temat spotkania
 } oczekiwany efekt, to czym powinno się zakończyć (np. wypracowanie standardu 

współpracy, lista działań, pomysły na realizację zadań, rozwiązanie konkretnego 
problemu)

 } kto i dlaczego powinien w nim uczestniczyć, czy ta obecność jest konieczna, jaka 
będzie rola poszczególnych osób w spotkaniu (np. obserwator, współprowadzący, 
moderator dyskusji, wsparcie techniczne, prezentacja konkretnych danych)

 } kto i co powinien zrobić przed spotkaniem (np. zarezerwować salę, wysłać zapro-
szenia do uczestników, przygotować prezentację, wydrukować materiały, sprawdzić 
jak działa rzutnik, zadbać o materiały)

 } datę i miejsce
 } harmonogram/agendę spotkania uwzględniający przerwy
 } sposób pracy na spotkaniu (czy będzie to spotkanie czysto informacyjne, czy 

może dyskusja, debata).

Efektywne spotkania on-line 
(kiedy, jak, z kim, kogo zaprosić, 

weryfikacja uczestników i ustaleń)
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Przygotowanie zaproszenia dla uczestników i rozesłanie go, potwierdzenie ich obec-
ności, zwykle należy do szefa, chyba, że jest do tego wyznaczona osoba. Zaproszenie 
zawierać powinno tytuł, temat i cel spotkania, jego czas, miejsce i organizatora, harmo-
nogram oraz krótką informację odnośnie oczekiwań. Jeśli dany uczestnik ma pełnić 
jakąś specyficzną rolę bądź przygotować coś (opinię, prezentację, podsumowanie 
danych) powinien znaleźć taką informację w zaproszeniu.
Zaproszenia powinny być wysłane uczestnikom z odpowiednim wyprzedzeniem 
czasowym, dobrą praktyką jest również prośba o potwierdzenie obecności.

Standardowo spotkanie składa się z następujących części:

 } powitanie
 } wprowadzenie (temat, cel, oczekiwania, harmonogram, uczestnicy i ich role)
 } część właściwa (prezentacja, dyskusja – w zależności od rodzaju spotkania)
 } podsumowanie efektów spotkania, zebranie wniosków, czas na pytania
 } podziękowanie i zakończenie.

Po spotkaniu dobrą praktyką jest przedstawić uczestnikom podsumowanie i efekty (np. 
w formie notatki lub prezentacji wysłanej drogą elektroniczną).

Skuteczne przekazywanie komunikatu: 

Skuteczną metodą jest 3xP :

 } powiedz o czym chcesz powiedzieć
 } powiedz to
 } podsumuj, powiedz co zostało powiedziane.


