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WSTĘP 

W tym skrypcie możesz się spotkać z różnymi oznaczeniami. Abyś czuł/a się swobodnie 

poruszając się między rozdziałami spieszymy z pomocą! Poniżej znajdziesz legendę, dzięki 

której będziesz wiedział co dany symbol oznacza. 

 

Gdy zauważysz zielony medal z kciukiem do góry, oznacza to, że jest to 

opcja, którą polecamy najbardziej ze wszystkich wymienionych. Oczywiście 

jest to nasza subiektywna opinia i możesz spróbować wszystkich metod, opcji 

i platform – ponieważ w zależności od potrzeb  

Twoim numerem 1 może się okazać zupełnie inna pozycja. 

 

 

Gdy zauważysz palca wskazującego podniesionego do góry z zawiązaną 

kokardką na nim, oznacza to, że informacje zawarte w ramce są naprawdę 

konieczne do zapamiętania. Zwróć na nieuwagę podczas studiowania całej 

lektury, ponieważ mogą się okazać niezbędne w przyszłej pracy zdalnej.  

 

 

Gdy natomiast zauważysz żarówkę – zatrzymaj się! Przy niej znajduję się 

zadanie do wykonania. Zadania możesz wykonywać samodzielnie lub  

w parach i grupach. Staraj się wykonywać je starannie i z należytym 

skupieniem, wtedy na pewno zauważysz efekty swojej ciężkiej pracy włożonej 

w przygotowanie się do pracy zdalnej. 

 

 

 

Powodzenia! 

Życzą Autorzy 
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Psychologiczne aspekty pracy zdalnej 

Praca zdalna jeszcze niedawno była marzeniem wielu osób. Ach, jakby to było pięknie 

– fantazjowaliśmy - pracować w zaciszu własnego domu, z dala od czujnego oka szefa, 

z mruczącym kotem na kolanach, popijając ulubioną kawę z ulubionego kubka.  

I nagle zupełne niespodziewanie na skutek pandemii, praca online stała się 

koniecznością, wystawiając na próbę wzajemne zaufanie na linii pracownik-szef, zmuszając 

przedsiębiorstwa do przeorganizowania pracy i elastycznego podejścia do zasad, które 

dotychczas wydawały się sztywne i nienaruszalne.  

Jedne firmy poradziły sobie z tym świetnie, wprowadzając zdalną pracę, inne 

poprzestały na trybie awaryjnym, licząc, że to krótki czas, który należy przetrwać. Czym 

różnią się te oba tryby? Niemal wszystkim! 

 

Tryb awaryjny: 

• Pracuję zdalnie, bo muszę 

• Pracuję w chaosie organizacyjnym i komunikacyjnym 

• Pracuję w atmosferze niepewności 

• Pracuję w obniżonej produktywności 

• Pracuję pod sztuczną i nachalną metodą kontroli mojej pracy 

 

 

Tryb zdalny: 

 

• Pracuję zdalnie, bo chcę/mogę 

• Pracuję w zorganizowanej i przygotowanej przestrzeni 

• Pracuję w atmosferze zaufania i spokoju 

• Pracuje w wysokim komforcie psychicznym co ma wpływ na wysoką produktywność 

• Pracuję stosując opracowany system komunikacji 

• Pracuję z dużą kulturą opartą na zaufaniu, odpowiedzialności i sumienności 

 

Niestety przedłużający się lockdown pokazuje, że tryb awaryjny nie zdaje egzaminu, 

a praca zdalna musi stać się nową rzeczywistością - efektywnym sposobem wykonywania 



zadań i funkcjonowania firmy. To wymaga otwarcia się i zaakceptowania nowych 

standardów. Dziś dziecko, które przeszkadza w rozmowie z klientem nie jest dowodem na 

brak profesjonalizmu, ani wyrazem lekceważącego stosunku do pracy – to nowy aspekt życia 

zawodowego, które miksuje się z życiem rodzinnym, odsłaniając zupełnie nową pespektywę. 

Nowe realia zawodowe zmuszają nas do jednoczesnego łączenia ról – praca wkracza  

w przestrzeń domową i odwrotnie – nasza rodzina mniej lub bardziej wpływa na naszą pracę. 

Rodzące się napięcia niejednokrotnie spowodowane tym, że przenosząc pracę do domu, wciąż 

mamy w głowie normy i standardy biurowe, co w warunkach rodzinnych bywa niewykonalne 

i rodzi frustrację.  

W efekcie obniża się satysfakcja zarówno z życia zawodowego, jak i rodzinnego. Aby 

umiejętnie pogodzić życie osobiste oraz pracę zawodową, najpierw warto przeanalizować 

plusy i minusy pracy zdalnej. Dzięki świadomości wad i zalet trybu online będziemy lepiej 

wykorzystywać plusy i tak minimalizować straty, aby nie odbijało się to na naszym życiu 

zawodowym i osobistym.  

Przyjrzyjmy się dobrym i słabym stronom pracy zdalnej: 

Dobre strony pracy zdalnej: 

swoboda działania niezależność – wykonuję zadania bez bezpośredniego nadzoru 

kierownictwa. 

poczucie wolności – stosując polecenia przełożonego, mam pewną swobodę 

działania. Nie muszę pracować w ściśle określonych ramach czasowych. 

mniejsze narażenie na stres – brak bezpośredniego kontaktu i dom zwiększa moje 

poczucie bezpieczeństwa. 

większy komfort fizyczny i psychiczny – pracuję w wygodnej dla mnie pozycji, 

w przestrzeni, która jest moja i przeze mnie zaaranżowana, w stroju, w którym czuję 

się komfortowo. 

brak rozpraszaczy biurowych – wykonując pracę w domu, nie przeszkadzają mi 

rozmowy z kolegami z pracy, hałas telefonów czy dźwięki stukania w klawiaturę 

przez kilkanaście osób jednocześnie. 

 



Słabe strony pracy zdalnej: 

słaby rozwój kompetencji społecznych – brakuje mi kontaktu 

ze współpracownikami. 

domowe rozpraszacze – chęć posprzątania mieszkania, konieczność ugotowania 

obiadu czy hałasujący członkowie rodziny (dzieci, zwierzęta) burzą koncentrację. 

trudność planowania i organizacji czasu – nie potrafię tak zorganizować pracy 

własnej, by uporać się ze wszystkimi zadaniami na czas bez niepotrzebnego 

odwlekania w czasie. 

problem z oddzieleniem życia prywatnego od pracy – podczas pracy z domu 

zaciera się granica między życiem zawodowym a rodzinnym. Brak rozgraniczenia 

praca-dom sprawia, że jestem ciągle w domu i ciągle w pracy. 

problem z organizacją domowego biura – potrzebuję wygodnego dobrze 

zorganizowanego miejsca do pracy, a w domu nie mam do tego warunków. 

brak motywacji do pracy– brak nadzoru przełożonego, brak ram czasowych, brak 

chęci do zmiany wyglądu (np. przebranie z piżam) sprawia, że trudno mi się 

zmobilizować. 

Aby praca zdalna przynosiła nam satysfakcję i okazała się efektywna, należy się do 

niej przygotować także mentalnie. W pracy online odpowiedzialność przenosi się na nas 

samych – to czas, kiedy przywilej większej wolności należy zrównoważyć poczuciem 

obowiązku i samodyscypliną. Tylko w ten sposób możemy zbudować pomost zaufania 

pomiędzy sobą a przełożonym. Diagnozując własne ograniczenia – czy dotyczy to organizacji 

pracy, ustalania priorytetów, zarządzania czasem, a może codziennych nawyków, dowiemy 

się, na co zwrócić szczególną uwagę, aby jak najlepiej przystosować się do trybu home office. 

Doceniając więc plusy i korzystając z dobrodziejstwa pracy online, warto wykorzystać ten 

czas również na rozwój w obszarach, które tego wymagają. W ten sposób mamy szansę 

osiągnąć balans pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym, pracą a wypoczynkiem.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypisz plusy, dla których chcesz pracować zdalnie 
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Przestrzeń w miejscu pracy 

Zdalna praca to nie hulaj dusza – to praca na dwóch stanowiskach. Decydując się na 

home office, właśnie stajesz się także swoim własnym szefem. Musisz zarządzać 

efektywnością, potencjałem, realizowaniem celów i jeszcze osobiście się motywować! 

Dlatego do pracy zdalnej wcale nie wystarczy jedynie komputer, telefon i łącze internetowe. 

Ważne są też Twoje zasoby i przestrzeń, w jakiej będziesz codziennie wykonywać swoje 

zadania oraz wypracować nawyki, których trzeba się trzymać – dotyczą one określonych pór 

wstawania, kolejności wykonywania zadań, przerw i całego planu dnia, a nawet tygodnia 

pracy. Zacznijmy od wyznaczenia miejsca pracy – które miejsce w domu wybrać do pracy? 

USYTUOWANIE STANOWISKA PRACY 

Na co należy zwrócić uwagę, urządzając domowe biuro w pokoju o innej funkcji? 

 

Stanowisko pracy w salonie 

Pokój dzienny to zazwyczaj największe pomieszczenie w mieszkaniu. Z tego względu 

wiele osób postanawia urządzić swój kącik komputerowy właśnie tam. W salonie  

z reguły dużo się dzieje, jest to centrum całego mieszkania.  

Dodatkowo, często w salonie znajduje się telewizor, który może rozpraszać. 

Stanowisko pracy w sypialni 

To tutaj najczęściej postanawiamy zaaranżować nasze domowe biuro. Jeśli mamy 

możliwość oddzielenia go regałem lub parawanem od łóżka, jesteśmy szczęściarzami. 

To dobre miejsce na ustawienie biurka, ponieważ zwykle panuje tam cisza i spokój. 

Niektórym osobom może przeszkadzać dwufunkcyjność sypialni, która powinna być 

oazą spokoju i odprężenia, zaś obecność łóżka dekoncentruje i nakłania do drzemki.  

Stanowisko pracy w przedpokoju 

Czasem w przedpokoju pojawiają się wnęki, które są na tyle duże, że bez problemu   

zmieści się w nich biurko.  



Największą wadą zaaranżowania mini gabinetu właśnie w tej części domu jest brak 

oświetlenia dziennego oraz to, że w korytarzu znajduje się ciąg komunikacyjny.  

DOBÓR ODPOWIEDNICH MEBLI 

Odpowiedniej wielkości biurko 

Wybierzmy biurko o dużym blacie 120-160 x 70-80. Jego standardowa wysokość 

powinna wynosić ok 73-75 cm. Zwróćmy uwagę również na miejsce do przechowywania 

tj. szuflady, szafki i półki. 

Wygodny fotel/krzesło 

W tej kwestii powinniśmy postawić przede wszystkim na wygodę i komfort korzystania. 

Standardowe krzesło ma regulację wysokości 38-55cm (siedząc na nim, nogi powinny 

ugiąć się pod kątem 90 st.). Krzesło powinno się również odchylać i posiadać podłokietniki. 

Komputer 

Na biurku musi znaleźć się miejsce na komputer/laptop. Odległość naszego 

wzroku od ekranu powinna wynosić ok. 70cm. Jeśli zależy nam na mobilności 

i pracujemy na laptopie, warto zaopatrzyć się w stację dokującą, dzięki której 

połączymy się z monitorem, klawiaturą i myszką. Używając laptopa, warto zaopatrzyć się 

w specjalną podkładkę. Nasz kręgosłup będzie nam za to wdzięczny. 

 

Napisz które miejsce w domu wybrałbyś na swoje biuro podaj plusy i minusy 
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DOBÓR PRZYBORÓW BIUROWYCH 

Warto też poświęcić czas na zorganizowanie przybornika tak, aby wszystkie przedmioty 

potrzebne do pracy znajdowały się w jednym miejscu, np.: 

• dokumenty, 

• drukarka,  

• segregatory,  

• koszulki, 

• teczki, 

• skoroszyty, 

• żółte karteczki, 

• notatnik, 

• gumka do ścierania, 

• linijka, 

• kolorowe zakreślacze, 

• podręczny śmietnik, 

 

Dobrze wyposażone miejsce pracy sprzyja wypracowaniu nawyku rozpoczynania 

zawodowych zadań o określonej porze. Nie snujemy się wówczas po domu, szukając miejsca, 

gdzie możemy przycupnąć z laptopem, nie szukamy potrzebnych nam przedmiotów, tylko – 

zupełnie jak w biurze – parzymy kawę, włączamy zasilanie i możemy zaczynać.  

 

 

 

Przestrzeń domowego biura warto wyposażyć w: 

• szuflady 

• szafki, półki 

• organizer na przybory tj. długopisy, ołówki 

• pudła na dokumenty 



• tacki na listy - organizer na dokumenty bieżące 

Nie zapominaj też o czyszczeniu i konserwacji sprzętu biurowego i zaopatrz się w: 

• ściereczki z płynem dezynfekującym 

• sprężone powietrze do czyszczenia klawiatury komputera 

• ściereczkę z mikrofibry i środek do czyszczenia ekranów LCD 

 

Choć porządek na stanowisku pracy może się wydawać fanaberią perfekcyjnej 

osobowości, pamiętaj, że chaos na zewnątrz często jest świadectwem wewnętrznego 

bałaganu.  

 

Dlaczego warto zadbać o czyste stanowisko pracy? 

 

zwiększasz efektywność pracy- porządek pozwala szybciej dotrzeć do 

interesujących nas informacji oraz błyskawicznie skorzystać z niezbędnych 

nam narzędzi i akcesoriów. 

porządek w dokumentach jest szczególnie ważny, gdy zajmujesz się 

wrażliwą dokumentacją, której zagubienie mogłoby narazić na kłopoty Ciebie 

lub nawet całą firmę. 

higiena i zdrowie - warto też wiedzieć, że sprzęty biurowe, takie jak choćby 

klawiatura czy myszka są często siedliskiem olbrzymiej ilości drobnoustrojów. 

Oczywiście nie znaczy to, że od razu zachorujemy. Jednak im rzadziej czyścisz 

tego typu sprzęty, tym istnieje większe ryzyko infekcji. 

pozytywny wizerunek - jeśli nie przekonują Cię argumenty związane ze 

zdrowiem, to warto zastanowić się, jak nasze miejsce pracy jest postrzegane 

przez nasze dzieci, partnerów i przełożonych.  

Jak utrzymać porządek na biurku? 

Przede wszystkim zaopatrz się w odpowiednie akcesoria pomagające w przechowywaniu 

i segregowaniu rzeczy oraz archiwizacji dokumentów. Zrób selekcję i ustal, czego naprawdę 

potrzebujesz, a co wykorzystujesz sporadycznie. Wówczas warto to schować i pod ręką 



zostawić tylko te przybory, których używasz na co dzień.  I ostatnie - dbaj o to, aby regularnie 

wynosić brudne naczynia.  

 

 

 



 
 

 



 
 

Organizacja czasu pracy przy pomocy kalendarza – Kalendarz Google 

Kalendarz Google – jako najprostsza organizacja spotkań 

Kalendarz Google to jedna z podstawowych aplikacji oferowanych przez 

przeglądarkę Google Chrome. Aby móc korzystać z rozwiązania, w pierwszej 

kolejności zakładasz konto w usłudze pocztowej Google – Gmail. Mając konto, 

otrzymujesz dostęp do wszystkich aplikacji i usług oferowanych przez Google. 

Kalendarz Google – Jak korzystać? 

Aby wejść w Kalendarz Google, na początku musisz zalogować się do swojego konta 

Gmail. Jako zalogowany użytkownik możesz z poziomu samej wyszukiwarki wejść  

w Kalendarz Google. Możesz też to zrobić poprzez Gmail. Zakładając, że jesteś zalogowany, 

wystarczy, że klikniesz w znaczek kwadracików w prawym górnym rogu ekranu i wybierzesz 

Kalendarz Google. 

 

Widok miejsca wyboru kalendarza Google z widgetu znajdującego się w wyszukiwarce 

Google 

 

Aby dostać się do Kalendarza Google, wystarczy wybrać aplikację z górnego paska. 

Po kliknięciu, zostajesz przeniesiony na swój Kalendarz Google. 

https://www.google.com/calendar/render?tab=wc&pli=1#g
https://www.google.com/calendar/render?tab=wc&pli=1#g


 

Widok okna kalendarza Google w przeglądarce internetowej 

 

Najważniejszą funkcją Kalendarza Google jest oczywiście zarządzanie 

czasem. Możesz dodawać wydarzenia, edytować je, a nawet zapraszać do nich 

współpracowników! Co więcej, w ramach jednego konta możesz utworzyć sobie parę 

kalendarzy (np. Dział IT, Dział Marketing, Dział Administracji) i nadać odpowiednie 

uprawnienia dostępu dla pracowników. Powiedzmy, że chcesz zorganizować szkolenie  

z archiwizacji dokumentów. 

1. Najpierw tworzysz wydarzenie. W tym celu wybierasz datę i godzinę, na którą 

chcesz zebrać pracowników, a przy okazji zasugerować im, ile będzie trwało 

szkolenie. W tym wypadku to będzie np. Środa, godzina od 12:00 do 15:00. Klikasz 

w godzinę rozpoczęcia i przesuwasz do optymalnej pory. 

2. Wyskoczyło okno z informacją o podaniu nazwy wydarzenia. W tym 

wypadku wpisujesz np. Szkolenie z archiwizacji dokumentów. Po uzupełnieniu 

pola możesz stworzyć wydarzenie lub je edytować. Jeśli chcesz dokładniej je 

opisać, klikasz Edytuj Wydarzenie. 



 

Widok okna kalendarza Google w przeglądarce internetowej podczas dodawania wydarzenia 

 

Powiadomienia i zapraszanie współpracowników – proste jak nigdzie. 

W tym panelu możesz zmienić datę/godzinę wydarzenia, a nawet ustawić, aby było 

cykliczne, czyli organizowane np. co tydzień, o tej samej porze. Następnie możesz dodać 

dokładny opis (np. miejsca lub nazwisko szkoleniowca). Szczególnie ciekawą funkcją są 

tzw. Powiadomienia. Ich celem jest przypomnieć wcześniej zaproszonym pracownikom  

o szkoleniu. Powiedzmy, że chcesz, aby dzień przed szkoleniem Kalendarz Google 

przypomniał Ci o nim. Domyślnie ustawiony jest typ powiadomienia POP i 30 min przed 

wydarzeniem. Możesz jednak przestawić go na Email, dzięki czemu dostaniesz 

przypomnienie na skrzynkę mailową. Do tego zmieniasz np. na 24 godziny lub 2 dni  

i gotowe. W razie konieczności możesz ustawić oczywiście więcej powiadomień, 

klikając Dodaj powiadomienie. 

W przypadku szkolenia, dobrze mieć pewność, kogo się zaprasza, kto przyjął zaproszenie  

a kto z jakiś powodów je odrzucił. Kalendarz Google daje możliwość zapraszania 

pracowników a ponadto zbierania informacji zwrotnej, kto i w jaki sposób 

ustosunkował się do uczestnictwa w szkoleniu. 

https://www.google.com/calendar/render?tab=wc&pli=1#g


Widok okna kalendarza Google w przeglądarce internetowej podczas dodawania powiadomień 

do wydarzenia 

 

Istotne ułatwienie, które oferuje Kalendarz Google polega na możliwości udostępnienia 

kalendarzy nawet tym osobom, które nie mają konta w Google lub są spoza firmy. Jedyne, co 

trzeba zrobić to wejść po lewej stronie ekranu w wybrany Kalendarz Google  

i kliknąć Ustawienia. Następne zjeżdżasz na dół strony i klikasz niebieski znaczek „HTML”. 

Pojawi Ci się POP z linkiem do Twojego Kalendarza, który wystarczy pokazać osobie 

spoza firmy lub po prostu wysłać go w treści maila. I gotowe. 

Synchronizacja z Androidem Kalendarza Google 

Jedną z podstawowych zalet Kalendarza Google jest możliwość synchronizacji 

z aplikacją mobilną. Oznacza to, że te same treści, co w Kalendarzu Google na Twoim 

komputerze służbowym, znajdą się automatycznie na Twoim smartfonie. Korzyści są 

bardzo duże, np. w przypadku handlowców, którzy dużo czasu spędzają w terenie, owszem, 

do wprowadzania danych klientów posługują się komputerem stacjonarnym lub laptopem, 

jednak większość swojego czasu spędzają z telefonem. Synchronizacja to z kolei 

gwarancja, że będziesz zawsze na bieżąco z wydarzeniami, które umieścisz  

w kalendarzu.  

Jak to zrobić? 



 

Przykładowy widok ekranu urządzenia mobilnego podczas synchronizacji kalendarza Google 

1. Aby zsynchronizować Google Kalendarz z androidem, trzeba wejść w ustawienia. 

2. Następnie Konta i Synchronizacja 

3. A na końcu zaznaczasz Auto-synchronizacja. 

W ten sposób ustawiłeś usługę Kalendarz Google tak, że za każdym razem, gdy zostaną 

wprowadzone w nim zmiany, automatycznie pojawią się na wszystkich podpiętych do 

konta urządzeniach. 

Jak sam widzisz, aplikacja Kalendarz Google może być nie lada ułatwieniem w Twojej 

codziennej pracy. Odpowiednio skonfigurowany zaoszczędzi Ci czas, a przede wszystkim 

znacznie wpłynie na efektywność Twoich działań. 

Kiedy już wiesz, jak zarządzać podstawowymi funkcjami Kalendarza Google zapraszam Cię 

na poznanie wskazówek, które ułatwią Ci organizację własnych działań podczas pracy 

zdalnej. Oto kilka z nich: 

1. Zainstaluj kalendarz wszędzie, gdzie się da 

Podstawową zasadą przy korzystaniu z narzędzi takich, jak Kalendarz Google, jest zawsze 

ułatwienie sobie do nich dostępu. Czyli w tym wypadku - zainstalowanie go wszędzie, gdzie 

się da. Tu znajdziesz linki do pobrania Kalendarza Google na różne platformy: 

1. iOS - https://apps.apple.com/us/app/google-calendar-time-planner/id909319292 

2. Android - 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.calendar&hl=pl 

3. Mac 

4. Windows 

https://apps.apple.com/us/app/google-calendar-time-planner/id909319292
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.calendar&hl=pl


 

2. Dodaj święta państwowe / religijne / inne 

Zdarzyło ci się odbić od zamkniętego sklepu w Zielone Świątki? Zastanawiasz się, którego 

tym razem przypada Wielkanoc? Odpowiedzi na te pytania ułatwią ci "Pomocne kalendarze" 

Google. Pomocne kalendarze znajdziesz klikając w ikonę trybiku w prawym górnym rogu,  

a następnie z menu po lewej wybierając opcję "Dodaj Kalendarz". Są tam między innymi 

święta religijne, dni wolne w konkretnym kraju, a także wydarzenia sportowe i fazy księżyca. 

 

Widok okna kalendarza Google w przeglądarce internetowe podczas personalizowania ustawień 

 



3. Stwórz kalendarze na różne okoliczności 

Jeśli chcesz naprawdę mieć czas pod kontrolą, najlepiej, jeśli rozdzielisz poszczególne 

elementy swojego życia na osobne kalendarze. Może zdarzyć się tak, że będziesz chciał 

udostępnić komuś np. swoje biznesowe spotkania, a niekoniecznie już zaplanowaną wizytę  

u dentysty, prawda? 

Nowy kalendarz dodajesz w tym samym miejscu, w którym znajdziesz "Pomocne kalendarze 

od Google" 

4. Usuń lub pokazuj weekendy 

Jeśli używasz kalendarza Google wyłącznie do pracy, możesz usunąć weekendy by zrobić 

więcej miejsca na pozostałe dni tygodnia. Opcję "Pokazuj weekendy" znajdziesz  

w ustawieniach, w zakładce "Opcje widoku". W tym samym miejscu możesz ustawić, czy 

tydzień zaczyna się w poniedziałek, a także ile dni powinno być widoczne. 

Widok okna kalendarza Google w przeglądarce internetowe podczas personalizowania 

ustawień 

5. Pozwól Google dodawać wydarzenia za Ciebie 

Wśród ułatwiających życie opcji znajdziesz także automatyczne dodawanie eventów do 

kalendarza przez Google. Jeśli korzystasz z Gmaila i właśnie na niego przychodzą ci różnego 

rodzaju potwierdzenia, Google Calendar wyłowi je z gąszczu innych maili i automatycznie 



doda do kalendarza. Opcję tę znajdziesz w ogólnych ustawieniach, na karcie "Wydarzenia  

z Gmaila". 

• Zintegruj kalendarz Google z innymi narzędziami, z których korzystasz 

Automatyzacje i integracje to chleb powszedni w pracy zdalnej! Dlatego zawsze szukaj 

sposobu, jak połączyć ze sobą narzędzia, których używasz. 

Kalendarz Google połączyć możesz między innymi z: 

• Aplikacjami do zadań, jak Nozbe, Todoist czy Clickup; 

• Narzędziami do telekonferencji, jak Zoom czy Google Meet; 

• Narzędziami do komunikacji, jak Slack; 

 

 

Podsumowując: jakie są plusy pracy zdalnej z wykorzystaniem kalendarza Google? 

Możesz zaplanować swój plan dnia i oznaczyć wszystkie ważne dla Ciebie 

wydarzenia w tygodniu w pracy stwarzając również listę zadań na dany 

dzień/tydzień/miesiąc. 

Możesz dodać kalendarze innych pracowników i szefa, aby łatwiej było wam 

ustalić wspólne terminy i daty spotkań. – korzystając z opcji „Znajdź czas” – 

WARUNEK-wszyscy zainteresowani musza mieć zaktualizowane swoje plany  

w swoich kalendarzach.  

https://nozbe.com/?a=ndolzycka
https://todoist.com/r/natalia_dolzycka_qbqsqa
https://clickup.com/?fp_ref=gqi36


Możesz planując spotkanie dodać do wydarzenia w kalendarzu od razu link do 

połączenia się bezpośrednio w dniu spotkania na platformie obsługującej video 

rozmowy np. Google Meet, Skype, Zoom, Teams. 

Możesz dodać załącznik do wydarzenia, który zostanie rozesłany wraz  

z powiadomieniem o założeniu nowego eventu. Możesz go przesłać albo podpiąć 

bezpośrednio z twojego Dysku Google. 

Możesz zsynchronizować swój kalendarz z telefonem i innymi urządzeniami 

mobilnymi, aby być zawsze na bieżąco ze swoją organizacją poza domem. 

Zastanów się i zapisz poniżej w jaki sposób Kalendarz Google może pomóc  

w Twojej pracy? 

…………………………………………………………………………………..

………..……...………………………………………………………………….

……………………………..……………………………………………………

………………………….………………..………………………………………

………………………………….……………………..…………………………

………………………………………….…………………………..…………… 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

Praca z domu vs rodzina jak to pogodzić? 

Wielu pracowników stanęło przed koniecznością pracy zdalnej i wielu zwyczajnie boi 

się, że przy dzieciach, zwierzętach lub podopiecznych to niemożliwe.  

Przede wszystkim potrzebujemy pozytywnego nastawienia, już samo założenie, że nie da się 

pracować będąc w domu z dziećmi nastawia negatywnie. Zamiast wyobrażać sobie najgorszy 

scenariusz, warto przejąć inicjatywę i kreatywnie podejść do nowej sytuacji. Zacząć trzeba od 

dokładnego przygotowania się do tego - rzeczywiście niełatwego zadania. Jest to trudne, ale 

możliwe. 

Podstawowym warunkiem jak pogodzić pracę w domu jest rozmowa z domownikami  

i przedstawienie na czym polega praca oraz jasno ustalić warunki jakie będą towarzyszyły 

wam codziennie. Praca zdalna wymaga dużej samodyscypliny, bo w domu bardzo łatwo 

zatracić granice, kiedy się pracuje, a kiedy wykonuje się obowiązki domowe: gotuje obiad, 

robi dzieciom kanapki, nastawia pranie, bawi z psem itd. W domu bardzo dużo rzeczy nas 

rozprasza, teraz szczególnie, bo dzieci też są w domu i dodatkowo nie można swobodnie 

wychodzić, więc całe życie zawodowe ludzie przenieśli do Internetu, a życie rodzinne toczy 

się w domach. 

Rodzice, którzy zaczynają pracę w domu, zaburzają ten rytm. Warto zawrzeć jakąś umowę. 

Wstępem jest słuchanie, którego celem jest wzajemne zrozumienie i wspólne poszukiwanie 

rozwiązań akceptowanych przez obie strony, w tym wypadku przez rodziców i dzieci. Czas, 

który każdego poranka przeznaczaliśmy na dojazd do pracy, przeznaczmy na słuchanie 

naszych dzieci. Zapytajmy je, jak chciałyby spędzić dzień po pracy. Na pewno odpowiedzą, 

że z nami, na zabawach, grach czy spacerach. Pozwólmy im na wyrażenie emocji i zapiszmy 

ich pomysły i prośby. Możemy je następnie głośno przeczytać i wspólnie zaznaczyć, te 

najważniejsze i te mniej ważne. 

W drugim kroku warto opowiedzieć, jakie ważne zadania czekają nas tego dnia – praca przy 

komputerze, rozmowa przez telefon czy przez kamerę – w tym czasie nie możesz wchodzić 

do pokoju, w którym pracuję. Im bardziej szczegółowo opowiemy dzieciom o naszych 

zadaniach, im lepiej wyjaśnimy co i dlaczego chcemy robić, a może nawet pokażemy  

i pozwolimy dzieciom spróbować zrobić to, co jest możliwe, tym łatwiej będzie dzieciom 



zrozumieć, na czym polega nasza praca i waga naszych zadań zawodowych. Tłumaczmy im 

też koniecznie jak i dlaczego to, co robimy jest ważne dla nas i naszej rodziny. 

Jakie są plusy pracy zdalnej dla całej rodziny: 

oszczędność czasu i pieniędzy– pracownik nie musi poświęcać czasu i pieniędzy na 

dojazdy do i z pracy 

więcej czasu dla rodziny – konieczność opieki nad członkiem rodziny, np. 

dzieckiem lub osobą niepełnosprawną, praca zdalna umożliwia Twoją obecność 

ułatwienie w przypadku problemów zdrowotnych – to szansa dla osób, które 

często chorują lub cierpią na przewlekłe schorzenia lub mają problem  

z przemieszczaniem się 

ułatwienie w przypadku problemów zdrowotnych dzieci –umożliwia opiekę nad 

chorym dzieckiem jednocześnie nie rezygnując z pracy, nie zawalamy terminów i nie 

rezygnujemy z samorozwoju 

praca z każdego miejsca na ziemi – pracę zdalną można wykonywać w domu lub  

z dowolnego miejsca na świecie 

 

Jak się nie rozpraszać, pracując w domu 

Trzeba wyeliminować to, co rozprasza. Po prostu. Nie ma nastawiania pralki, gotowania zupy 

albo szybkich porządków. Tutaj nie ma kompromisów, że może jednak, skoro pracujesz 

w domu, to coś w tym domu zrobisz. Inaczej praca będzie od rana do wieczora, ucierpi na 

tym rodzina i praca, bo nie będziemy skupieni, a będąc zdekoncentrowanym, trudno o dobre 

wykonywanie obowiązków. Każdy z nas jest inny, każdy ma inne wartości i cele. Jeśli 

chcemy, aby nasza kariera się rozwijała, a rodzina nie odczuła negatywnych skutków, po 

pierwsze wybierzmy priorytet: praca czy rodzina? Po drugie celebrujmy każdą chwilę, praca 

nie jest złem koniecznym, a naszą drogą do lepszego życia. Patrzmy zawsze pozytywnie  

i cieszmy się każdą chwilą. Nawet kiedy są gorsze momenty – te lepsze zawsze je zniwelują. 



W okresie pandemii, kiedy to wielu ludzi przeniosło się z pracą do domu, gdzie prowadzą 

swoje biura, dzień pracy zmienił się znacznie, szczególnie dla osób, które wcześniej nie 

pracowały zdalnie. Praca zdalna to coś, o czym wielu z nas myślało i do czego dążyło, a teraz 

jak pojawiła się taka możliwość, to pojawiły się również problemy. Jak to wszystko ogarnąć, 

żeby praca została wykonana i życie rodzinne na tym nie ucierpiało. Odpowiedzią na te 

rozterki niech będzie analiza dnia i porady jak pogodzić realizację zadań z obowiązkami 

domowymi. 

 

Jakie wprowadzić zasady, kiedy w domu są dzieci: 

• poinformuj dzieci w jakich godzinach pracujesz co za tym idzie jesteś niedostępna 

• stwórz i wywieś w widocznym miejscu plan dnia 

• stwórz informator na drzwi do pokoju, w którym pracujesz z jasnym komunikatem: np. 

nie wchodzić, cisza, nie przeszkadzać ważna konferencja online itp. 

• przygotuj dla dzieci zabawy, żeby mogły zająć się same sobą 

• w czasie ustalonej przerwy odpocznij nie zajmuj się domowymi obowiązkami 

Jakie wprowadzić zasady, kiedy w domu są zwierzęta: 

• stwórz plan dnia 

• wprowadź stałe godziny spacerów 

• wprowadź stałe godziny karmienia 

• zaopatrz się w zabawki którymi zwierzę się zajmie (np. mata węchowa dla psa) 

• pracuj w oddzielnym pomieszczeniu 

Jakie wprowadzić zasady, kiedy w domu jest osoba od nas zależna: 

• poinformuj podopiecznego jakich godzinach pracujesz 

• stwórz i przedstaw podopiecznemu plan dnia 

• wprowadź możliwe dla podopiecznego zainteresowania (szydełkowanie, krzyżówki) 

• wprowadź stałe godziny karmienia 

• pracuj w oddzielnym pomieszczeniu 

 



Jakie zasady wybierasz w swoim domu? 

…………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………… 

…….……………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………… 

 

 

Praca i rodzina? To może funkcjonować! 

Kto, podlega w pracy presji, powinien poszukać jakiejś możliwości rozładowania stresu. 

Pomocne mogłoby okazać się uprawianie sportu. W ten sposób partnerowi pozostającemu  

w domu zostaną oszczędzone ewentualne wybuchy agresji. Wymagająca i czasochłonna praca 

może znacząco uprzykrzyć życie w związku, nie musi jednak doprowadzić do jego rozpadu. 

Jeśli oboje partnerzy wykażą się zrozumieniem i cierpliwością, z pewnością uda im się 

przetrwać trudny czas. Planowanie i odpowiednia organizacja dnia są podstawą w godzeniu 

życia prywatnego i zawodowego. Jeśli pracujesz zawsze w tych samych godzinach wolne 

popołudnia oraz weekendy możesz wykorzystać na spędzenie ich z rodziną oraz spotkania ze 

znajomymi. Jednak w sytuacji, gdy pracujesz zmianowo, również w soboty i niedziele – 

odpowiednio wcześniej zaplanuj dni wolne od pracy. Notuj informacje o ważnych 

spotkaniach oraz datach, spisuj listy zakupów, wydarzeń itp., by o niczym nie zapomnieć.



 
 



 
 

 

Planowanie – hierarchia zadań, checklisty 

Nowy dzień zaczynamy już wieczorem poprzedniego dnia, chodzi tutaj o planowanie. 

Wieczorem, zanim udamy się do łóżek, sprawdzamy listę zadań i ewentualnie poprawiamy 

rzeczy do wykonania na następny dzień. Planowanie zadań to jedna z ważniejszych czynności 

wykonywanych w celu poprawy naszej produktywności. Mając ułożony plan na dany dzień, 

tydzień, czy nawet miesiąc, wiemy, co jest do zrobienia i ile czasu nam to zajmie. 

Przychodzące zadania dopasowujemy do naszego planu, przydzielając im odpowiedni czas  

i datę wykonania tak, aby nie zaburzyło to naszego dnia. Układając plan, musimy pamiętać  

o nagłych zdarzeniach, dlatego nie może być zbyt napięty, zostawiamy trochę miejsca na 

różnego rodzaju okoliczności, zdarzenia przychodzące. Mając gotową listę, możemy od razu 

zabrać się do pracy i nie tracić czasu na planowanie o poranku. Kiedy zaczyna się praca  

w domu? Jak długo wykonujemy zadania? Gdzie pracujemy? Co na to rodzina? Pytań jest 

mnóstwo, bo pojawia się coraz więcej problemów, a prace trzeba wykonać. 

Nie musisz być pracoholikiem, aby osiągać sukcesy zawodowe. Nie musisz także rezygnować 

ze spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi. O efektywności często decyduje ciężka praca  

i talent, ale duże znaczenie mają również umiejętności organizacyjne.   Łączenie życia 

osobistego (rodzinnego, towarzyskiego) i zawodowego wymaga wysiłku, ale przy 

odpowiedniej organizacji jest to możliwe. Aby rozwijać się w różnych sferach i czerpać 

satysfakcję ze swojej codzienności:  

• Planuj 

Zapisywanie godzin spotkań, a także tworzenie list i harmonogramów  

z zadaniami na poszczególne dni i tygodnie – to działania, które usprawniają 

pracę. Dzięki nim zyskuje się także dodatkową motywację.  

• Uwzględnij swoją efektywność o różnych porach 

Określ, czy Twoja wydajność jest najwyższa np. rano, wieczorem czy w nocy. Mając taką 

wiedzę, możesz mądrze wykorzystać czas, jakim dysponujesz.   

 



• Ustal hierarchię  

Aby działać skutecznie, warto dzielić zadania na ważne i mniej ważne. Najistotniejsze 

najlepiej wykonać jako pierwsze. W razie opóźnienia kolejne można przesunąć np. na 

następny dzień. Na początku pracy zdolność koncentracji jest wysoka i maleje z upływem 

czasu.  

• Koncentruj się na tym, co robisz 

Aby dzień upływał w odpowiednim rytmie, unikaj tego, co Cię rozprasza. Prywatne telefony  

i przeglądanie stron internetowych lepiej odłożyć na później. Wykonywanie kilku zajęć 

jednocześnie również nie sprzyja efektywności.   

• Deleguj obowiązki 

Czasami trudno samodzielnie poradzić sobie z natłokiem zajęć. Powierzaj zadania innym 

osobom – zarówno w życiu służbowym, jak i prywatnym. 

• Zadbaj o swój komfort 

Wygodne, jasne biuro i uporządkowana przestrzeń do pracy– stwórz optymalne warunki do 

działania.    

• Znajdź czas na odpoczynek 

Planując dzień, warto pamiętać o wypoczynku. Gra w tenisa, wieczorna lektura na kanapie, 

gorąca kąpiel itp. – przekonaj się, co Cię odpręża i nie rezygnuj z tego.     

Harmonia między pracą i rodziną to dla wielu ludzi synonim szczęśliwego i spełnionego 

życia. Te dwa elementy bywają jednak wyjątkowo trudne do pogodzenia. Stres i przeciążenie 

w życiu zawodowym mogą skutecznie zatruć harmonię życia rodzinnego. Co robić, by tego 

uniknąć: 

• trzymać się umówionych godzin 

• zamknąć laptopa - odstawić go  

• odinstalowanie poczty służbowej w telefonie 

• wyciszyć telefon służbowy 



• Nie odbierać e-maili po pracy 

• kiedy spędzasz czas z mężem, dziećmi, nie zajmuj się pracą  

Zarówno przy większych czy ważnych, np. świątecznych zakupach robimy sobie listę tego, co 

zamierzamy kupić, jak jedziemy na wakacje, to przed pakowaniem spisujemy na kartce to, co 

zamierzamy ze sobą zabrać– nie chcemy o niczym zapomnieć wykorzystajmy tą formę zapisu 

i stwórzmy listę obowiązków do wykonania. 

 

 

Cechy listy kontrolnej  

Lista kontrolna to metoda polegająca na sprowadzeniu wiedzy do poziomu prostych 

stwierdzeń i opatrzenie ich możliwością odznaczenia. 

Można sobie wyobrazić zastosowanie takiej listy do wielu celów: 

• do opisania pewnego algorytmu działania – na przykład czynności do zrobienia 

podczas pracy 

• do zapisania rzeczy, o których nie można zapomnieć, jeśli coś ma się udać 



• do komunikowania co jest ważne – na przykład lista stosowana w kontroli 

wykonanych działań 

• do budowania procedur – na przykład procedura rzeczy do sprawdzenia, gdy nie 

słychać cię w Zoomie. 

  



 

  



Przepływ dokumentów elektronicznych i praca w chmurze (Dropbox, dysk Google) 

Przechowywanie danych w chmurze ma wiele zalet, dlatego jest coraz chętniej wybierane 

zarówno przez osoby prywatne, jak i firmy. Chmura internetowa zapewnia właściwie 

nieograniczoną przestrzeń na pliki (choć to pojęcie względne), pozwala mieć je pod ręką na 

każdym urządzeniu (i w każdym miejscu), a także ułatwia dzielenie się nimi z innymi. 

Który program do przechowywania danych w chmurze jest najlepszy? 

Poniżej zestawiliśmy nasze TOP 3: 

Google Drive / 

Google Cloud Storage

 

iCloud 

 

Dropbox 

 

Dla osób prywatnych oferta jest 

prosta – do 15 GB usługa jest 

darmowa, a jeżeli potrzeba „coś 

więcej”, wówczas do dyspozycji 

są trzy pakiety Google One: 

100GB za 8,99zł/ mies., 200GB 

za 13,99zł /mies. lub 2TB za 

46,99zł/mies.  

iCloud jest chmurą internetową 

dla użytkowników urządzeń 

Apple, ale można z niej 

korzystać też w systemach 

Windows.  

W ofercie dla osób prywatnych 

ma dwa pakiety: Plus Dropbox 

Basic pozwala na przechowanie 

do 2GB danych + historie 

przechowywania danych do 30 

dni. 

W Google Cloud – chmurze 

dla firm – opłata jest naliczana 

od ilości osób oraz ilości 

miejsca jakie jest 

wykorzystywane. Koszt – 8$ za 

użytkownika miesięcznie + 1$ za 

każde 25GB powierzchni. W 

pakiecie mamy dostęp do 

narzędzi Google (takich jak 

dokumenty, arkusze 

kalkulacyjne czy prezentacje) 

oraz pomoc techniczną 24/7 

Zarówno osoby prywatne, 

jak i firmy mogą wykupić 

jeden z 3 płatnych pakietów 

by przechowywać swoje pliki 

w chmurze: 50GB za 3,99zł/ 

mies., 200GB za 11,99zł/ mies. 

i 2TB za 39,99zł/ mies. 

Ostatnie dwa pakiety można 

współdzielić z 5 innymi 

osobami. 

Dla firm DropBox ma bogatszą 

ofertę. Również proponuje im 

dwa plany taryfowe, ale 

jednocześnie daje znacznie 

więcej narzędzi. W pakiecie 

Standard mamy 5TB, 180 dni 

przechowywania historii plików, 

przesyłanie plików do 2GB oraz 

narzędzia do zarządzania 

zespołem, w cenie 10€ za 

użytkownika miesięcznie.  



Darmowe konto: TAK (do 15 

GB) 

Darmowe konto: TAK, do 5GB Darmowe konto: TAK, Dropbox 

Basic pozwala na przechowanie 

do 2GB danych. 

Darmowe testowanie usługi: 30 

dni 

Darmowe testowanie usługi: 30 

dni 

Darmowe testowanie usługi: 14 

dni osoby prywatne (oprócz 

pakietu PLUS), 30 dni firmy 

Cena najtańszych opcji dla osób 

indywidualnych: darmowa 

Cena najtańszych opcji dla 

osób indywidualnych: 

darmowa 

Cena najtańszych opcji dla osób 

indywidualnych: 9,99€ = ok. 43zł 

/ miesięcznie 

Cena najtańszej opcji dla firm: 

8$/ (ok. 24zł) /użytkownik / 

mies. + 1$ (ok. 4zł) za 25GB 

dysku 

Cena najtańszej opcji dla firm: 

3,99zł / mies. 

Cena najtańszej opcji dla firm: 

10€ / użytkownika = ok. 43zł / 

miesięcznie 

Pojemność dysku: 15GB – ∞ Pojemność dysku:  5GB – 2TB Pojemność dysku: 2TB – ∞ 

Dostęp do plików: Z dowolnego 

urządzenia – aplikacja / www 

Dostęp do plików: Z 

dowolnego urządzenia – 

aplikacja / www 

Dostęp do plików: Z dowolnego 

urządzenia – aplikacja / www 

Możliwość dzielenia się plikami: 

TAK 

Możliwość dzielenia się 

plikami: TAK (w pakietach 

200 GB i 2 TB) 

Możliwość dzielenia się plikami: 

TAK 

Kopie zapasowe danych 

przechowywanych w chmurze: 

TAK 

Kopie zapasowe danych 

przechowywanych w chmurze: 

TAK 

Kopie zapasowe danych 

przechowywanych w chmurze: 

TAK 

 

Jakie plusy i jakie minusy ma korzystanie z chmury podczas pracy zdalnej? 

W większości przypadków jest to 

darmowa opcja przechowywania 

danych w sieci, do których masz 

dostęp wszędzie, gdzie masz 

Internet. 

 

Mimo darmowego konta jest 

ograniczona pojemność danej chmury 

– w zależności od pakietu – w opcja 

darmowych te pojemności nie są zbyt 

duże. 

 

Widzisz w chmurze informacje kto 

ostatni edytował plik oraz o której 

godzinie. 

Edytować jeden plik może w danym 

momencie tylko jedna osoba. 



Możesz korzystać z chmury  

w przeglądarce lub ściągnąć 

aplikację na komputer lub inne 

urządzenie mobilne i mieć w ciągły 

sposób dostęp do plików 

 

Jeśli zabraknie Ci miejsca  

„w chmurze”, to korzystając  

z aplikacji na komputerze tylko Ty 

będziesz widział swoje pliki bez 

innych użytkowników lub w ogóle się 

nie zapiszą. 

 

Możesz udostępniać chmurę między 

kilku użytkowników bez 

konieczności przesyłania w e-mailu 

załączników lub ściągania plików na 

pendrive. 

Nie ma informacji, że w danym 

momencie ktoś plik edytuje – trzeba 

ustalić wcześniej między sobą, żeby 

nikt w między czasie w edytował 

danego pliku. 

 

Korzystając z zasobów chmury nie 

wykorzystujesz miejsca na dysku 

twardym, ponieważ używasz 

dostępnej pamięci na platformie 

danego operatora. 

Niestety za każdym razem wraz  

z utworzeniem nowej gałęzi w sieci, 

administrator musi odpowiednio 

udostępnić Tobie folder. 

 

 

Przeanalizuj powyższe propozycje dysków sieciowych oraz wybierz 

optymalny dysk dla Ciebie i Twoich współpracowników. Napisz poniżej, na 

które opcje najbardziej zwracałaś/eś uwagę podczas wyboru. 

…………………………………………………………………………………

…………………...………………………………………….…………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Logo przykładowych dysków sieciowych 



 
 

 

 



 
 

 

Komunikacja między współpracownikami podczas pracy zdalnej 

Dobra komunikacja w firmie to podstawa jej skutecznego funkcjonowania. Kontakt między 

przełożonym i podwładnymi, jak i wśród współpracowników, jest łatwy, kiedy wszyscy 

znajdują się w jednym miejscu. Jednak co w sytuacji, gdy nagle część bądź cały zespół 

zostaje przeniesiony do Home Office? 

 

1. A ty jakbyś odpowiedział na powyższe pytanie?  

2. Zanim przejdziesz do dalszej lektury, wymień czynniki, które Twoim 

zdaniem mają pozytywny i negatywny wpływ na komunikację podczas 

pracy zdalnej między pracownikami. 

………………………………………………………………………………….

……….…………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………

……………………….…………………………………………………………

……………………………….……………………………….…………………

………………………………………………………………………………….. 

Pracodawca ma do dyspozycji kilka rozwiązań. Przede wszystkim musi zadbać o właściwe 

kanały komunikacyjne. Po pierwsze, dobrać narzędzia do rozmów i po drugie, poinstruować 

podwładnych, jak i kiedy mają z nich korzystać.  



Poniżej znajdziecie zestawienie opis najpopularniejszych platform do komunikacji 

pracowników oraz organizacji pracy wspólnej, natomiast w następnym dziale znajdziecie 

szczegóły dotyczące komunikatorów służących do video rozmów i połączeń telefonicznych.  

 

Jakie mamy obecnie najpopularniejsze narzędzia komunikacji podczas Home Office? 

Służbowy e-mail 

Ciągłość pracy, mimo pracy 

zdalnej utrzymujemy stały kontakt 

z klientami. 

 

Trzeba pamiętać o szyfrowaniu 

wiadomości  

z danymi wrażliwymi, poufnymi  

i dokładnym sprawdzaniu adresata. 

Wymieniasz się w celach 

służbowych korespondencją 

między kierownictwem  

i pracownikami. 

 

Brak prądu lub Internetu 

uniemożliwia korzystanie z poczty. 

Masz możliwość dodania 

załącznika lub folderu 

skompresowanego. 

 

Należy nie otwierać podejrzanych 

maili,  

w szczególności załączników, jeśli 

nie oczekiwałeś/aś na taki załącznik. 

 

Możesz tworzyć oznaczenia i 

kategorie, jeśli chodzi o 

priorytetowość wiadomości i 

ważność 

Nie masz pewność czy Twoja 

wiadomość  

e-mail została przeczytana przez 

adresata. 

 

E-mail służbowy ma swoje zalety, jednak podczas codziennej pracy często zachodzi potrzeba 

krótkiej wymiany zdań między współpracownikami – wysyłanie kolejnych wiadomości na 

skrzynkę jest zbyt czasochłonne. Dlatego przydatny bywa 

również komunikator typu hangout lub o funkcjach dostosowanych do szczególnych 

potrzeb firmy. Warto, by komunikator online umożliwiał rozmowy indywidualne, jak  

i tworzenie grup. Należy zwrócić uwagę, czy można go zainstalować na urządzeniach  

z różnymi systemami operacyjnymi. 

Z uwagi na konieczność nieco bardziej uważnej kontroli w pracy zdalnej i zastosowania 

specyficznych technik zarządzania zespołem online, warto też postawić na platformę 

https://www.praca.pl/poradniki/rynek-pracy/kontrola-pracownikow-podczas-pracy-zdalnej_pr-4690.html


umożliwiającą dzielenie się efektami pracy – tak, by każdy członek zespołu, a także 

przełożony wiedział, który element projektu został wykonany i w jaki sposób. 

 

 

Narzędzia do zarządzania projektami (Asana, Trello, Nozbe, Slack) 

 

Są proste w obsłudze i przyjazne dla 

użytkownika. intuicyjne, 

posiadające klasyczny interfejs, 

ładny i przejrzysty wygląd. 

 

Wersje bezpłatne są często 

ograniczone do 15 członków. 

Istnieje możliwość synchronizacji 

aplikacji, które można dodać  

i w ramach nich omawiać treści  

i załączniki  

Konieczność ciągłego śledzenia 

wątków. Przy braku stałego 

monitorowania konwersacji 

wcześniejsze wątki mogą szybko 

przepaść.  

 

Każdy z działów może posiadać 

odrębny kanał i wątek chatu, co 

znacznie porządkuje pracę 

zespołów. 

 

Możliwość tworzenia wielu wątków 

na raz powoduje trudności  

w uporządkowaniu pracy. Nie 

nadążasz przetworzyć każdej 

informacji. 

 

Istnieją osobne checklisty i podczas 

pracy zdalnej możemy monitorować 

postępy  

i opóźnienia. 

Korzystanie z nowej platformy, 

zawsze sprawia opór przed 

nieznanym, co powoduje często 

niechęć do zmian.  

 

Asana 

Narzędzie do zarządzania projektami i planem zadań z bogatą funkcjonalnością. W Asanie 

możesz stworzyć zespoły, które będą widzieć wspólne zadania z przypisanymi do nich 

opiekunami. Możesz tworzyć projekt, a w obrębie projektu delegować drobniejsze zadania. 

A wszystko w dowolnym, wygodnym dla Ciebie widoku kalendarza lub listy. Narzędzie jest 

bardzo rozbudowane. Mały zespół skorzysta z niego bezpłatnie, dla zespołów większych niż 

15 osób niezbędne jest opłacenie narzędzia. Dodatkowo oczywiście płatne pakiety mają 

rozbudowaną funkcjonalność. 



 

Przykładowy widok okna w komunikatorze Asanna 

 

Lubiane przez wielu narzędzie do planowania projektów i zadań. Trello będzie dobre dla 

osób, które lubią wypracowywać własny styl planowania i organizowania pracy. Do 

dyspozycji mamy tablice, a na tablicach karty, które swobodnie można przesunąć. 



Na kartach Trello możemy notować treści zadań, daty, checklisty, dodawać notatki, linki 

itp. Jak wykorzystamy Trello zależy tylko od potrzeb i kreatywności. Trello sprawdzi się 

takżejako narzędzie uzupełniające, np. do zbierania w jednym miejscu wszystkich spraw  

i informacji związanych z konkretnym projektem. 

Przykładowy widok okna w komunikatorze Trello 

 

 

Nozbe  

Znaczna część użytkowników chwali Nozbe za minimalistyczny wygląd i prostotę 

działania – jest to pozornie proste narzędzie, które jednak zgłębia spore możliwości. Należy 

również wspomnieć, że Nozbe działa na zasadach GettingThingsDone – czyli metodzie, 

polegającej z założenia na zwolnieniu z pamiętania o wszystkich zobowiązaniach i planach, 

jednocześnie umożliwiając zwiększenie produktywności w pracy i życiu prywatnym. Według 

twórcy, kluczowymi elementami w zarządzaniu czasem i zadaniami są kontrola  

i perspektywa. Kontrolę nad zadaniami zapewni proces metody GTD, a perspektywa 

https://nozbe.com/pl/?a=nozbe1month
https://nozbe.com/pl/?a=nozbe1month
https://witalni.pl/pojecie/getting-things-done/


pozwala na ujęcie bieżących zadań w kontekście sześciu poziomów: bieżące zadania, bieżące 

projekty, obszary odpowiedzialności, cele roczne, wizja na 5 lat oraz całe życie. 

Pracując we współpracy z innymi członkami zespołu, możemy delegować zadania między 

sobą oraz komunikować się i ustalać szczegóły, czy też proponować zmiany  

w projekcie/zadaniu poprzez komentarze, co rzeczywiście może lepiej funkcjonować niż 

poczta e-mail. Cała metoda zarządzania zadaniami w Nozbe, znów nawiązując do metody 

GTD, polega na tworzeniu i kolekcjonowaniu zadań, analizowaniu i planowaniu, 

okresowym przeglądzie – bo być może za parę dni dodane zadanie okaże się nieaktualne 

i będzie trzeba je usunąć lub zmienić jego termin bądź przenieść do innego projektu na 

dalszy plan oraz co najważniejsze, pomaga skupić się na realizacji zadań w zakładce 

priorytety. Aplikacja Nozbe spełnia swoje zadanie, wspomagając produktywność jednej 

osoby, ale również dużych zespołów projektowych, by wszyscy w prosty sposób mieli 

możliwość klarownego rozplanowania, rozpisania i osiągania wyznaczonych celów, 

doprowadzając projekty do końca bądź realizując konkretne zadania. 

Przykładowy widok okna w komunikatorze Nozbe 

 

https://nozbe.com/pl/?a=nozbe1month
https://nozbe.com/pl/?a=nozbe1month


Slack  

Popularny komunikator, szczególnie uwielbiany przez zdalne zespoły. Umożliwia 

komunikację zarówno z poszczególnymi członkami zespołu, jak i w grupie. Slack daje 

przestrzeń do dzielenia się pomysłami na bieżąco, jest jak newsfeed. Co może być 

problematyczne, ale wystarczy odpowiednio skonfigurować powiadomienia. To nie tylko 

zwykły komunikator, ale jednocześnie kanał do omawiania i zarządzania projektami. 

 

Przykładowy widok okna w komunikatorze Slack 

 

 

Messenger  

Program ten początkowo był częścią Facebooka, ale potem został wydzielony  

i obecnie stanowi samodzielny produkt (choć od niedawna obydwa wykorzystują to samo 

konto). Jego podstawowa funkcjonalność jest bardzo zbliżona do platformy Microsoftu – 

możemy rozmawiać tekstowo (z pojedynczymi osobami lub grupami), a także prowadzić 

rozmowy i konferencje w formie audio lub wideo. Zaletą aplikacji jest fakt, że może 

ułatwić nie tylko komunikację nie tylko wewnątrz zespołu, ale też poza nim (wiele firm  

i podmiotów posiada konto na Facebooku, które automatycznie oferuje też dostęp do 

omawianej Messengera). Program jest darmowy. 



Problematyczne jest jednak ułożenie jakichkolwiek wątków ponieważ wymusza to na 

użytkowniku stwarzania nowego pokoju z nowymi pracownikami. Nie ma również tutaj 

możliwościodhaczania zadań i priorytetowości. W komunikatorze można się oznaczać oraz 

przesyłać załączniki, zdjęcia i video. Jednak z perspektywy organizacji poszczególnych zadań 

Messenger powinien być traktowany i używany w trochę „luźniejszy” sposób, do rozmów 

bieżących i nie posiadających bardzo dużej ważności ponieważ bez kategorii, brak ciąglego 

monitorowania rozmowy spowouje, że bardzo szybko mogą wyjść nieporozumienia 

komunikacji 

 

 

Przykładowy widok okna w komunikatorze Messenger 

 

 

 

 



1. Zastanów się która platforma najbardziej odpowiada Twoim 

 preferencjom, a która najmniej?  

2. Które z opcji byś na pewno wykorzystał/a podczas pracy z zespołem  

 w trybie zdalnym? 

 

 …….……………………………………………………………………………..

 ……………..……………………………………….……………………………

 …………………….……………………………………………………………..

 ……………….……….…….……………………………………………………

 ………………………………..……..……………………….………….……….

 ………………………………………...………………………………………… 

Podsumowując: 

Co zapewnia Ci korzystanie z narzędzi komunikacyjnych w pracy zdalnej? Spójrz na prosta 

tabelkę aby uświadomonić sobie te wszystkie korzyści, a to tylko niektóre z nich – zebrane 

w jednym miejscu! 

E-mail: 

Narzędzia do 

zarządzania 

projektami (Asana, 

Nozbe, Trello): 

Komunikatory 

(Messenger, Slack, 

Asana): 

Rozmowa 

telefoniczna/ 

wideo 

konferencja: 

➢ wysyłka 

materiałów 
➢ delegowanie zadań 

➢ szybkie informacje 

przesyłanie 

upadate’u 

➢ wstępna 

rozmowa np.  

z klientem,  

➢ przekazanie 

wiadomości 

ustalonych 

podczas spotkań, 

➢ tworzenie projektów 

➢ potwierdzenie 

otrzymania 

dokumentów 

➢ planowanie 

działań 

➢ aktualizacja 

planów 
➢ planowanie działań 

➢ bieżące wsparcie w 

nagłych wypadkach 

➢ cotygodniowe 

podsumowani

a realizacji 

celów 

➢ ciekawe linki, 

wiadomości do 

zapisania „na 

później” 

➢ dodawanie 

załączników 

wewnętrzne 

rozmowy 

➢ szybkie informacje 
➢ burze 

mózgów 

 
➢ aktualizacja statusu 

działań 
 

➢ sytuacje 

kryzysowe 



DOBRA PRAKTYKA KOMUNIKACJI W PRACY ZDALNEJ 

 

Dane zebrane i przedstawione na potrzeby raportu FUTURE BUSINESS INSTITUTE, 

2020 r. 

1. Ustalcie strukturę codziennych odpraw 

Podczas pracy zdalnej ważne jest, aby przestrzegać wcześniej ustalonych zasad i szanować 

swój wzajemny czas. 

Określcie dokładnie: 

a) dni, w których pozwalacie sobie na kontakt, 

b) godziny pracy, 

c) preferowane platformy komunikacji. 

2. Zapewnijcie kilka różnych opcji technologii komunikacyjnej – wybierzcie wspólnie, gdzie 

i w jaki sposób będzie się komunikować, nie wybierajcie kilku komunikatorów tylko ustalcie 

swoje potrzeby i opcje jakie są Wam potrzebne. Każdy  

z pracowników powinien dostosować się do nowej płaszczyzny komunikatów. 

3. Ustalcie „zasady zaangażowania” – praca zdalna staje się bardziej wydajna  

i satysfakcjonująca, gdy szefowie lub menagerowie ustalają oczekiwania dotyczące 

częstotliwości, środków i idealnego czasu komunikacji i rozliczania się ze swoich 

obowiązków dla swoich zespołów. 



4. Zapewnijcie sobie możliwości zdalnej interakcji społecznej - Najłatwiejszym sposobem na 

nawiązanie podstawowej interakcji społecznej jest pozostawienie czasu na początku spotkań 

zespołu tylko na przedmioty niezwiązane z pracą. Inne opcje obejmują np. wirtualne imprezy 

biurowe, tworzące przestrzeń do społecznego zaangażowania pracowników. Wydarzenia 

wirtualne pomagają zmniejszyć poczucie izolacji, promując poczucie przynależności. 

5. Wspierajcie się emocjonalnie – każdy przechodzi ten czas na swój sposób, reagujcie na 

swoje potrzeby emocjonalne i pomagajcie sobie wsparciem i rozmową. 

Jakie elementy należy w uwzględnić w komunikacji zdalnej? 

➢ kto – czy jasno określasz to kto jest właściwym odbiorcą danej wiadomości? 

➢ co – opis zadania – powinno zostać wykonane? (pamiętaj podczas komunikacji w pracy 

zdalnej nie ma miejsca na domysły), 

➢ dlaczego – jeśli określasz priorytet zadania, dlaczego ma ono zostać wykonane wtedy  

i wtedy, jaka jest ważność tego zadania / informacji, co się wydarzy, jeśli nie zostanie 

wykonana? 

➢ jak – określ sposób wykonania zadania / opisz kroki, które powinny zostać wykonane 

 

 

 

 

 



1. Spisz 10 zasad, które uważasz, że powinny być przestrzegane podczas 

pracy zdalnej Twojej i zespołu, z którym pracujesz – uzasadnij swój wybór. 
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Obsługa klienta online na najwyższym poziomie 

Pandemia koronawirusa to wyzwanie dla wszystkich. Sytuacja wymogła na większości 

biznesów natychmiastowe przejście na pracę zdalną. To jasne, że duża część firm nie była  

i nie jest na to przygotowana. Bardzo narażone na kryzys są firmy, które muszą zachować 

ciągłość i wysoką jakość obsługi klienta. Jak zatem ma wyglądać praca zdalna w obsłudze 

klienta. Niektóre firmy jako plan awaryjny rozważają outsourcing1 części lub całości swoich 

operacji w call center. Ta strategia stanowi pewne wyzwanie.  

• Po pierwsze, zewnętrzne centra obsługi telefonicznej są również narażone na 

zamknięcie.  

• Po drugie, oznacza to, że istniejący pracownicy biura obsługi klienta tracą kontakt ze 

swoimi normalnym zadaniami i klientami.  

• Po trzecie, nagle przeprowadzony outsourcing oznacza utratę lub obniżenie kontroli 

operacyjnej i tym samym spadek jakości obsługi klienta. 

Nie stawiaj swojej firmy w sytuacji personel vs klient. Musisz zadbać o wszystkich. 

Zdrowie i dobre samopoczucie personelu Twojego biura obsługi klienta powinno być 

kluczowe. To oni są gwarantem zachowania ciągłości obsługi. Wiadomo, że tradycyjne 

centrum kontaktowe/biuro jest dużym zgromadzeniem ludzi – środowiskiem, które 

przyczynia się do rozprzestrzeniania wirusa, dlatego, to oczywiste, że Twoi pracownicy 

muszą pracować zdalnie – w rozproszeniu. W tej sytuacji przeniesienie własnych 

pracowników ze scentralizowanego środowiska biurowego do środowiska pracy zdalnej  

i zachowanie ciągłości wydaje się logicznym i dobrym rozwiązaniem. Twoje istniejące 

rozwiązanie pracy biura będzie w stanie obsłużyć taki rodzaj pracy dzięki najszybszemu  

(i najtańszemu) rozwiązaniu w tej sytuacji jest to przeniesienie systemu do chmury. Ogólnie 

rzecz biorąc, migracja do chmury, niezależnie od sytuacji związanej z koronawirusem, 

przekłada się nie tylko na oszczędności kosztów i lepszą obsługę klienta, ale również 

elastyczność i łatwość aktualizacji w razie potrzeby, co jest niezwykle ważne w czasach 

biznesowej niepewności. W obsłudze klienta, także i w obecnej sytuacji, najistotniejsze jest 

jak najszybsze i najskuteczniejsze rozwiązywanie problemów, z którymi przychodzą do nas 

klienci. Chodzi tu o każdą aktywność – zarówno klientów, jak i pracowników – począwszy od 

liczby połączeń przychodzących i wychodzących, poprzez czas pracy i ustalanie przerw 

 
1Outsourcing – wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych realizowanych przez nie 

samodzielnie funkcji i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom 



pracowników, danych z zamówień, skryptów i formularzy, kończąc na efekcie 

przeprowadzonych rozmów. Tego typu rozwiązania chmurowe nie wymagają stacjonarnego 

wdrożenia. Wystarczy dostęp do Internetu. Na pewno będą wymagały przeszkolenia 

pracowników, ale jest to możliwe do wykonania zdalnie. Samo zainstalowanie wirtualnej 

centrali telefonicznej na dowolną liczbę stanowisk w Twojej firmie może trwać jedynie kilka 

godzin. Pozostały czas to czas na ustawienie reguł oraz szkolenie pracowników. To wszystko, 

wraz ze wsparciem ze strony wdrażających, powinno uzbroić Twoją firmę na czas kryzysu,  

a po nim Twoja firma pozostanie zabezpieczona nowoczesnym, oszczędnym rozwiązaniem, 

które sprawdzi się również wtedy, kiedy praca zdalna przestanie być koniecznością. 

Rozwiązania chmurowe od dłuższego czasu wypierają z rynku tradycyjne rozwiązania 

systemowe, komunikacyjne i te związane z przechowywaniem danych. Chmura ma ogromną 

przewagę nad innymi infrastrukturami – dostosowuje się do potrzeb firmy i umożliwia łatwą 

skalowalność działań. W ostatnich latach obserwujemy ogromną migrację firmowych 

systemów do chmury. 

Co z tą obsługą klienta? 

W tej niezwykłej i bezprecedensowej sytuacji, Twoi klienci mają więcej pytań i wątpliwości. 

Nie ma w tym nic dziwnego, ale to sytuacja, w której Twoja firma, pomimo ograniczeń musi 

stanąć na wysokości zadania.  Biura większości firm są teraz szturmowane telefonami  

z pytaniami na wszystkie tematy, od finansów po podróże i opiekę zdrowotną. Twoi klienci 

potrzebują wsparcia teraz bardziej niż kiedykolwiek. A nie ma wątpliwości, że ciągłość 

biznesowa obsługi klienta będzie miała kluczowe znaczenie w przetrwaniu kryzysu. 

Obsługa klienta online w dzisiejszych czasach jest na wagę złota. Każdy, kto prowadzi 

działalność w powinien wiedzieć, że musi być ona na najwyższym poziomie. Współczesny 

klient oczekuje natychmiastowego kontaktu i błyskawicznej odpowiedzi na nurtujące go 

pytania. Nawet czas ładowania się strony, ma ogromne znaczenie. W innym wypadku 

potencjalny klient prawdopodobnie zrezygnuje z usługi lub będzie nią 

nieusatysfakcjonowany. Oczekiwania zarówno tradycyjnego klienta, jak i e-klienta 

nieustannie rosną, dlatego należy wykorzystywać nowoczesne narzędzia do sprawnej obsługi 

klienta online oraz budowania z nim trwałych relacji. Warto zatroszczyć się zarówno  

o dotarcie do klienta poprzez pozycjonowanie strony, jak i utrzymanie klienta dzięki wysokiej 

jakości obsługi poprzez różne formy kontaktu przez Internet. 



Customer service (pol. obsługa klienta) zgodnie z definicją to wszystkie interakcje między 

klientem a dostawcą produktu lub usługi, zarówno w momencie sprzedaży, jak i później. 

Obsługa klienta dodaje wartość do produktu lub usługi i buduje trwałe relacje z firmą,  

a jakość obsługi klienta ma wpływ na wyniki finansowe firmy. 

Najważniejsze w obsłudze klienta: 

• Długoterminowa opinia o firmie 

Zadbaj o pozytywne doświadczenia klienta podczas wszystkich kontaktów z firmą. Pomyśl, 

dlaczego ludzie są wierni jednej marce, wprowadź sumę pozytywnych doznań, na które 

składa się:  

✓ jakość produktów 

✓ wrażenia estetyczne 

✓ obsługa klienta 

✓ poczucie wartości 

 

Inwestując w poprawę jakości całego procesu obsługi klienta, zyskasz na tym wielokrotnie. 

• Każdy klient jest wyjątkowy 

Obsługa zawsze musi być przyjaźnie nastawiona — zarówno podczas osobistego spotkania, 

korespondencji mailowej, czy rozmowy telefonicznej z klientem. Drobne gesty takie jak: miłe 

powitanie, uważne słuchanie, uprzejme życzenie miłego dnia, powinny na dobre zagościć  

w kontaktach z klientem. Grzeczne i uprzejme zachowanie jeszcze żadnej firmie nie wyszło 

na złe. Najlepsza zasada: traktuj innych, jak sam chciałbyś być traktowany. 

•  Bądź dostępny 

Klient to inwestycja w marketing. Klienci docenią, kiedy ich sprawy są rozwiązywane  

w czasie pierwszej i jedynej rozmowy telefonicznej, bez przełączania, zbędnego oczekiwania 

i zmuszania do korzystania z automatycznej infolinii. Dlatego warto zadbać o odpowiednią 

liczbę pracowników, którzy będą mogli sprawnie rozwiązywać problemy klientów, 

odpowiadać na ich pytania i udzielać wszelkich niezbędnych informacji. Pamiętaj, aby 

zamieścić kontakt mailowy lub telefoniczny na stronie firmowej w widocznym miejscu wraz 



z godzinami dostępności. Dostępność to dla klientów lepsza obsługa, a dla twojej firmy 

szansa na kolejną sprzedaż. 

Zatem jak zapewnić znakomitą obsługę klienta i co wpływa na jakość obsługi klienta? 

Możemy wyróżnić 3 główne czynniki: 

1. Szybkość reakcji na problem lub zapytanie. 

2. Jakość udzielonej pomocy lub odpowiedzi. 

3. Dobry kontakt z osobą udzielającą pomocy lub odpowiedzi. 

To właśnie w tych obszarach zazwyczaj jest coś do poprawy. Jak to zrobić w praktyce: 

1. Po pierwsze: reaguj szybko 

Jednym z najważniejszych czynników dobrej obsługi klienta jest szybkość. Szczególnie jeśli 

rozwiązanie problemu będzie czasochłonne, odbiorca chce mieć potwierdzenie, że ktoś się 

zajmie jego sprawą. Social media przyzwyczajają do niemal natychmiastowej reakcji. Te 

oczekiwania przekładają się również na inne kanały, np. stronę internetową, gdzie konsument 

trafia na formularz kontaktowy lub adres mailowy.  

2. Po drugie: naprawiaj błędy 

Każda firma może popełnić błąd. Bez względu na to, czy tworzysz aplikację, oferujesz 

usługę, czy sprzedajesz produkty — coś zawsze może pójść nie tak. Brak odpowiedzialności 

za błędy doprowadzi tylko do jednego, czyli złej reputacji. Obsługa klienta może przyczynić 

się do tego, że klienci staną się ambasadorami firmy. Realne rozwiązanie problemu przekłada 

się na pozytywne rekomendacje, np. w postaci wpisów w mediach społecznościowych. Takie 

opinie są dla firmy bezcenne. 

3. Po trzecie: poznaj klientów 

Istnieje jedno magiczne słowo, które króluje w wypowiedziach poświęconych komunikacji 

marketingowej. Co to za słowo? Oczywiście chodzi o personalizację.  

Personalizacja to sposób na zapewnienie pozytywnych interakcji z klientami.  Poznaj swoich 

klientów, zapamiętaj ich imiona i poprzednie rozmowy. Większość narzędzi do obsługi 

klientów online pozwala na pozostawianie notatek oraz udostępnia archiwum. Korzystaj  



z tych opcji i zapisuj, co zostało omówione wcześniej, żebyś mógł się do tego odnieść przy 

następnym kontakcie. Do personalizacji warto dorzucić jeszcze jedno słowo, czyli empatię2. 

Dzięki umiejętności wczucia się w to, co czuje klient, lepiej udzielisz mu pomocy. 

Zdarzyć się może że klienci będą dzwonić/pisać w godzinach, w których pracownicy mają 

wolne jak również będą szukać opinii w Internecie szczególnie od osób znanych w tym 

przypadku przydadzą się cztery najważniejsze trendy w obsłudze klienta: 

1. Szybkość: kanały obsługi często pokrywają się z mediami społecznościowymi, co 

sprawia, że obecnie klienci oczekują jeszcze szybszej odpowiedzi na zapytania. 

2. Chatboty: zautomatyzowane boty pozwalają na niemal natychmiastowe odpowiedzi na 

często zadawane pytania. Dzięki temu mają znaczący wpływ na poziom satysfakcji 

klientów. 

3. Mikroinfluencerzy: każda interakcja z klientem ma potencjał, by stać się „momentem” 

w mediach społecznościowych. To sprawia, że każdy może zostać influencerem. 

4. Pomagaj, a nie sprzedawaj. Jeśli firma przyjmie strategię pomagania klientom, to nie 

tylko sprzeda więcej, ale i nawiąże silniejszą więź z konsumentem. 

 

 

 

 
2 Empatia – zdolność odczuwania stanów psychicznych innych osób, umiejętność przyjęcia ich sposobu 

myślenia, spojrzenia z ich perspektywy na rzeczywistość. Sam poznawczy komponent empatii, czyli zdolność do 

wyobrażenia sobie perspektywy myślowej należącej do innej osoby, określany jest mianem decentracji. 



 
 

 



 
 

 

Programy do prowadzenia wideokonferencji – porównanie platform ZOOM, Google 

Meet, Microsoft Teams oraz Skype 

 

ZOOM  

Jeden z najlepszych (a przez wielu uważany za najlepszy) program do 

wideokonferencji. Nawet jego darmowa wersja daje bardzo duże możliwości  

i pozwala w wygodny sposób prowadzić komunikację (wersja darmowa 

umożliwia uczestnictwo w wideokonferencji nawet 100 osób). Jakość 

połączeń na Zoomie jest świetna, a do tego masz możliwość dzielenia się 

ekranem, nagrywania rozmów, łatwego wyłączania i włączania mikrofonu czy nawet 

zgłaszania chęci odezwania się poprzez podniesienie wirtualnej łapki. 

Zoom to usługa dostępna bezpłatnie, ale możemy rozszerzyć funkcjonalność, decydując się 

na opłacenie jednego z planów subskrypcji. W bezpłatnej wersji Zoom możemy organizować 

spotkania do 100 osób, ale jesteśmy ograniczeni do 40-minutowego spotkania (po tym 

czasie możemy ponownie połączyć się z rozmówcami). Płatna wersja zapewnia 

nielimitowany czas połączenia oraz możliwość organizacji spotkań do 300 osób. 

Z Zoom można korzystać z aplikacji, ale warto pamiętać, że do spotkania można dołączyć 

również bezpośrednio w przeglądarce. Co więcej, nie musimy tworzyć konta, by dołączyć 

do spotkania, ale zdecydowanie prościej będzie nam korzystać z usługi, jeżeli to zrobimy. 

Niestety Zoom nie jest dostępny w języku polskim, co dla wielu osób może być 

problematyczne. Domyślnie aplikacja powinna uruchomić się po angielsku, ale jeżeli chcemy, 

możemy zmienić język na inny. W tym celu należy wejść w ustawienia profilu w aplikacji lub 

na stronie Zoom i wybrać "Languages" i wybieramy pożądany język. 

Zoom - jak dołączyć do spotkania? 

Dołączenie do spotkania w Zoomie jest bardzo proste. Przede wszystkim jego organizator 

musi wysłać nam link do spotkania - może to zrobić przez e-mail, SMS lub na Messengerze 

czy WhatsAppie. Klikamy w ten link i otwiera się okno przeglądarki, w którym jesteśmy 

pytani, czy otworzyć aplikację Zoom, czy chcemy dołączyć do spotkania w przeglądarce. 



 

Przykładowy widok okna w aplikacji do videokonferencji ZOOM 

 

GOOGLE MEET / HANGOUT 

To narzędzia od Google, które różnią się od siebie m.in. dostępnością – Hangout jest 

darmowy, a Google Meet to narzędzie z pakietu G Suite. Google Meet daje więcej 

możliwości niż Hangout (np. pozwala na uczestnictwo do 250 osób, tworzy niepowtarzalne 

adresy URL dla spotkań, a czat jest dostępny w przeglądarce i aplikacji), ale oba narzędzia 

powalają przeprowadzić spotkanie na przyzwoitym poziomie. Jakość połączenia obu narzędzi 

jest dobra, a podczas rozmów możesz np. udostępniać swój ekran innym użytkownikom. 

 

 

 

 

 



1. Planowanie i rozpoczynanie spotkania wideo 

2. Dołączanie do spotkania wideo 

 

Wizualizacja dołączenia do spotkania wideo poprzez różne platformy 

 

Platforma jest zintegrowana  

z Kalendarzem Google -  

użytkownicy mogą nawiązywać 

połączenia konferencyjne jednym 

kliknięciem w kalendarzu 

 

Opcje pakietu płatnego – jeśli chcesz 

rozmawiać z większą ilością osób niż 

30. Pakiety zaczynają się od 6$, które 

mogą zaprosić do 100 osób.  

Podczas rozmowy aplikacja może 

wyświetlać tekst rozmowy na 

ekranie podczas komunikacji. 

Google Meet nie pozwala zmienić tła 

za pomocą wirtualnego obrazu, który 

pozwala na aranżację zdjęć lub 



Jednak obsługiwanym językiem jest 

wciąż angielski. 

 

filmów podczas spotkania. 

Jest dostępna na wszystkich 

platformach - zarówno na 

komputerze stacjonarnym, jak  

i urządzeniu mobilnym z systemem 

operacyjnym Android lub iOS.  

Aplikacja Google Meet nie ma funkcji 

retuszuj która jest filtrem 

wygładzającym skórę, dzięki czemu 

będziesz wyglądać lepiej podczas 

połączeń wideo. 

 

 

3. Dostosowywanie ustawień wideo, prowadzenie rozmów z uczestnikami i udostępnianie ekranu 

Źródło wizualizacji https://support.google.com/a/users/answer/9300131  

 

 

MICROSOFT TEAMS  

Jest to idealne miejsce do udostępniania plików, współtworzenia treści, udostępniania ekranu, 

prowadzenia wideo rozmów i wykonywania innych czynności stanowiących chleb 

powszechni dla osób pracujących zdalnie. Istnieją dwie możliwości aktualnie korzystania z 

zasobów tej platformy: bezpłatna oraz wersja płatna przez subskrybentów. My skupimy się na 

wersji bezpłatnej, którą od nie dawna udostępniła firma Microsoft. Bezpłatna wersja usługi 

Teams obejmuje przede wszystkim nieograniczone wiadomości czatu i wyszukiwanie oraz 

wbudowane spotkania online w postaci połączenia audio i wideo do obsługi spotkań 

pojedynczych osób, grup i całego zespołu trwających do 60 minut na spotkanie lub 



połączenie. Przez ograniczony czas można prowadzić spotkania trwające nawet 24 

godziny. Platforma również daje dostęp do 10 GB magazynu plików zespołu plus 2 GB na 

osobę na magazyn osobisty. Moza również integrować tworzenie zawartości w czasie 

rzeczywistym za pomocą aplikacji pakietu Office, takich jak Word, Excel, PowerPoint  

i OneNote. 

 

Przykładowy widok okna w aplikacji do videokonferencji Microsoft Teams 

 

Integruje całe środowisko w jednym 

miejscu, oferuje opcję chat i opcję 

rozmowy w grupach oraz daje 

możliwość organizacji video spotkań 

 

Nie pozwala użytkownikom spoza 

organizacji na uczestnictwo w grupach, 

co oznacza dodatkowe koszty. 

 

Zapewnia wspólny obszar roboczy dla 

wszystkich aplikacji w Microsoft 

Office, takich jak Planner, OneNote, 

Sharepoint, Outlook itd. 

 

Faworyzuje produkty Microsoftu, co 

nie zawsze może być 

najkorzystniejszym rozwiązaniem dla 

mniejszych firm. 

 



 

 

 

 

SKYPE  

Skype jest jednym z najpopularniejszych programów komunikacyjnych w rodzimych firmach. 

Aplikacja umożliwia komunikację tekstową i głosową, a także wideorozmowy. Jakość 

połączenia jest przyzwoita. Oprogramowanie jest proste w użyciu, a jego podstawowy 

wariant jest darmowy. W dzisiejszych czasach Skype stanowi narzędzie dość przestarzałe – 

darmowa wersja umożliwia podstawową komunikację online, ale nie posiada dodatkowych 

narzędzi, które zwiększałyby funkcjonalność i ułatwiały nadzorowanie większego 

zespołu. Rozwiązanie to ma jednak jedną przewagę nad konkurencją – jest znane bardzo 

dużej grupie użytkowników, co zaistniałej sytuacji może być na wagę złota. 

 

Przykładowy widok okna w aplikacji do videokonferencji Skype 

Jest elastyczny, sprawdzi się w wielu 

branżach, w tym w sprzedaży, 

marketingu, zarządzaniu projektami, 

inżynierii, obsłudze klienta itp. 

Posiada pewne ograniczenia, jak 

chociażby brak powiadomień, 

niewielka liczba kanałów oraz 

nieproduktywne zużycia pamięci. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpłatna możliwość nawiązywania 

połączeń za pomocą łącza 

internetowego, możliwość zobaczenia 

rozmówcy, jeśli posiada się kamerę, 

 

Trzeba wykupić konto premium, 

żeby korzystać z bardziej 

zaawansowanych usług 

(wideokonferencja), 

Umożliwia udostępnianie pulpitu 

innego użytkownika 

Częste problemy techniczne 

(przerywanie obrazu, rozmowy lub 

całego połączenia) 



1. Która z platform do wideokonferencji spełnia Twoje oczekiwania względem pracy 

zdalnej? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

2. Porównaj w tabelce poniżej spotkania zawodowe w trybie stacjonarnym oraz zdalnym, 

napisz wszystkie plusy i minusy każdej z tych form. 

 

SPOTKANIE BIZNESOWE W FORMIE 

WIDEOKONFERENCJI 

SPOTKANIE BIZNESOWE W FORMIE 

STACJONARNEJ 

  

  

  

  

  

 

 

 



 
 

 

  



 
 

 

Sprzedaż online: Marketplace Facebook, Allegro oraz OLX 

Nie można ukryć, że sprzedaż online w czasie pandemii ma się o wiele lepiej niż ta  

w sklepach stacjonarnych. Przez wiele obostrzeń jesteśmy często zmuszeni dokonywać wielu 

transakcji przez Internet. Jednak otwiera to perspektywę nie tylko z poziomu klienta, ale 

również potencjalnego sprzedawcy. Rynek e-commerce bardzo się rozwinął przez ostatnie  

2 lata i mamy aktualnie do czynienia z wieloma platformami, gdzie w darmowy sposób 

można wystawić produkt, skontaktować się z osobą zainteresowaną, ale również można 

dokonać (w większości) bezpiecznych płatności.  

W tym rozdziale dowiesz się na jakich platformach można sprzedawać swoje produkty bez 

konieczności posiadania własnego sklepu internetowego lub działalności. Zwróć jednak 

uwagę nie tylko na korzyści, ale również na zagrożenia płynące z tych kanałów dystrybucji. 

Sklepy internetowe a koronawirus - jakie zagrożenia się pojawiają? 

1. Wstrzymanie importu - niemal wszystkie państwa zamykają granicę i nie importują 

wielu produktów – sytuacja jest w tym sektorze bardzo dynamiczna i niestabilna. Z tej 

sytuacji obronną ręką wyjdą ci właściciele e-sklepów, którzy zamówienia na sezon 

wiosenny złożyli dużo wcześniej i mają już towar u siebie. 

2. Brak rąk do pracy – może wydać się to komuś dziwne, ponieważ stopa bezrobocia 

wcale nie maleje, ale jednak to prawda.  Prace magazynowe, sortowanie, pakowanie 

— za to wszystko odpowiadają pracownicy. Ludzie, którzy w obecnej sytuacji nie 

mogą wykonywać często swoich obowiązków. Z jednej strony, mamy obawę o własne 

zdrowie i życie, z drugiej —obostrzenia ograniczające pracę wielu sektorom.  

3. Problemy z dostawą - Zgodnie z apelem #zostańwdomu, pracują tylko te osoby, 

które naprawdę muszą. W związku z tym pojawiają często problemy z ciągłością 

dostawy. Co więcej, liczba zamówień może zmniejszyć się, jeśli oferujesz klasyczne 

metody dostawy: przesyłkę kurierską lub pocztowa. Twoi klienci obawiają się bowiem 

wizyty na poczcie lub bezpośredniego kontaktu z kurierem. 

Mimo pewnych zagrożeń, gdy chcemy zdecydować się na sprzedaż detaliczną możemy 

skorzystać z różnych platform internetowych, gdzie w darmowy sposób możemy wystawić 

przedmiot oraz znaleźć dzięki systemowi płatnych promocji odpowiednią grupę docelową 

klientów. Poniżej znajdują się opisy oraz wady i zalety najpopularniejszych platform: 

Marketplace Facebook, Allegro oraz OLX. 



Jakie platformy wybrać do sprzedaży i pozyskiwania klientów? 

 

MARKETPLACE FACEBOOK 

Sklep jest zagnieżdżony na platformie Facebook z której obecnie korzysta ponad 90% 

użytkowników sieci na całym świecie. Pozwala użytkownikom Facebooka na sprzedawanie  

i kupowanie dowolnych produktów, przypisanych do konkretnych kategorii. Jest bardzo 

intuicyjny i prosty w obsłudze. Wystarczy dodać przedmiot lub usługę, wraz z opisem i ceną, 

wybrać lokalizację, kategorię i opublikować ogłoszenie. Można wysłać automatyczną 

wiadomość lub napisać do sprzedawcy bezpośrednio, za pomocą Messengera. Facebook nie 

oferuje obecnie opcji kup teraz. W przeciwieństwie do konkurencji Facebook nie 

scentralizował kwestii płatności ani wysyłki. Decyzja, w jaki sposób produkt zostanie 

opłacony i dostarczony, zależy od woli obu stron transakcji. Wysyłka najczęściej odbywa się 

przez firmy kurierskie, oferujące monitoring przesyłek lub odbiór osobisty tylko i wyłącznie, 

jeśli dwie strony sprzedaży ustalą taką opcję.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Możliwość rozmowy z kupującymi, 

budowanie relacji i swojej marki  

Nie ma takich samych zabezpieczeń 

jak eBay czy Allegro przez co jest 

wyższe ryzyko nieuczciwych ofert 

Możliwość tworzenia lokalnego sklepu  

i bazy kupujących 

Konieczność samodzielnego 

magazynowania towarów do momentu 

sprzedaży 

Alerty w czasie rzeczywistym  

o nowych ofertach oraz brak opłat za 

zamieszczanie ogłoszeń 

Czasochłonne (słuchanie  

i odpowiadanie na pytania kupujących) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykładowy widok okna platformy sprzedażówej MarketPlace Facebook 

 

 

ALLEGRO 

Allegro jest platformą sprzedażową, na której możemy zawrzeć transakcję 

Klikając kup teraz! lub wygrywając licytacje największą proponowaną kwotą. 

W razie problemów z zakupem, mamy możliwość skontaktowania się z obsługą czy 

chociażby skorzystania z Programu Ochrony Kupujących dzięki któremu Allegro może 

zwrócić nam pieniądze za zakup, jeśli nie otrzymamy kupionego towaru. Na Allegro swoje 

konta mają duże sklepy, które sprzedają także na własnych stronach internetowych. Nie 

brakuje jednak także małych i średnich przedsiębiorców, skupiających się na danej branży  

i oferujących ciekawe produkty. Najmniejsi sprzedawcy mogą być niestety zniechęceni 

często podnoszonymi prowizjami od sprzedaży.  Na Allegro działają w dużej mierze 

sprzedawcy o długiej historii swojego konta. Dzięki temu, ż można zweryfikować 

wiarygodność danego użytkownika. Przed zakupem wchodzimy w sekcję komentarzy  

i widzimy wszystkie ewentualne problemy, jakie napotkali przy transakcji z tym sprzedawcą 

inni kupujący. Więc jako sprzedający warto zadbać o pozytywne komentarze i oceny zwrotne 

a negatywne należy bezpośrednio tłumaczyć z kupującym. 

Nie musisz się dodatkowo 

reklamować, masz dostęp do bazy 

potencjalnych klientów, których może 

zainteresować oferta 

Allegro może usunąć Twoje aukcje, 

jeśli uzna, że w jakiś sposób naruszają 

regulamin. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykładowy widok okna platformy sprzedażówej Allegro 

 

 

OLX  

Na OLX zdecydowana większość ogłoszeń pochodzi od osób prywatnych, od początku 

istnienia jej założeniem było wymieniać i sprzedawać produkty lokalnie.  Bez problemu 

znajdziemy tam używane przedmioty z przeróżnych kategorii, czasem nawet specyficzne czy 

unikatowe rzeczy w okazyjnych cenach. Nowe, nieużywane przedmioty są raczej rzadkością 

– aczkolwiek oczywiście są. Zwłaszcza podczas pandemii wiele sklepów stacjonarnych 

podjęło próbę przeniesienia swojego asortymentu na ten serwis. Niestety, na OLX jest też 

sporo „śmieciowych” ogłoszeń. Ich weryfikacja pozostawia wiele do życzenia. Portal jest  

w miarę bezpieczny tak naprawdę tylko wtedy, gdy umówimy się z kimś na odbiór osobisty 

kupowanego przedmiotu i dokładnie przyjrzymy się oferowanej rzeczy. W przypadku 

Są różne metody płatności i wybór 

opcji dostawy, a więc nie musisz 

martwić się o techniczne rozwiązania 

problemów  

Sprzedając na Allegro musisz ciągle 

wystawiać aukcje od nowa – raz na 

kilka, kilkanaście dni trzeba wykonać 

tę pracę. 

 Osoby mniej biegłe, jeśli chodzi o 

komputery i Internet bez problemu 

poradzą sobie z obsługą aukcji na 

Allegro 

Nie możesz budować bazy lojalnych 

klientów. Na Allegro nie ma 

możliwości ciągłości bazy klientów. 



transakcji na odległość nie mamy żadnej gwarancji, że nie zostaniemy oszukani. Coraz 

częściej słychać o kolejnych metodach oszustw na OLX. Kiedyś sądzono, że kupowanie na 

odległość na OLX jest bezpieczne, jeśli umówimy się ze sprzedawcą na płatność za 

pobraniem. Niestety znane są przypadki, gdy kupujący wybrał płatność za pobraniem, opłacił 

przesyłkę, a w środku znajdowało się coś zupełnie innego niż ustalał ze sprzedającym.  

A sprzedający po prostu zapadał się pod ziemię. OLX jest platformą ogłoszeń lokalnych  

i powinniśmy szukać na nim ofert z naszej okolicy, by móc samemu spotkać się ze 

sprzedawcą. Często jednak ciekawsze oferty znajdują się z dala od czyjegoś miejsca 

zamieszkania. W takiej sytuacji niektórzy decydują się zaryzykować i przelać pieniądze na 

konto sprzedawcy, licząc na jego dobre intencje. Niekiedy oczywiście są zadowoleni  

z zakupu – a niekiedy niestety nie. Serwis nie posiada ochrony kupującego, więc niezależnie 

czy sprzedajesz, czy kupujesz musisz ponieść konsekwencje za własne nie zawsze dobre 

decyzje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działanie lokalne – możesz w szybki 

sposób sprzedać zalegające meble, 

ubrania, wymienić się z kimś lub 

oddać za darmo 

Na tej platformie dochodzi najczęściej 

do oszustw transakcyjnych i obsługa 

portalu nie ponosi za to 

odpowiedzialności 

Portal posiada również inne kategorie 

np. oferty z pracą lub motoryzację 

dzięki czemu mamy wszystko w 

jednym miejscu. 

Sam zarządzasz swoim ogłoszeniem, 

więc jak wygaśnie musisz je sam 

ściągnąć lub oznaczyć. 

Baza potencjalnych klientów jest 

wyznaczona kilometrami którymi 

oznaczysz zasięg ogłoszenia. 

Wiele opcji sprzedażowych jest 

dodatkowo płatnych co powoduje, że 

już na początku generujesz koszty. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykładowy widok okna platformy sprzedażówej OLX 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

Ochrona danych osobowych i danych zawodowych podczas pracy zdalnej 

 

Specjaliści z obszaru ochrony danych osobowych podkreślają, że przepisy 

RODO nie zabraniają pracy zdalnej, ani nie zawierają obostrzeń w tym 

zakresie. Jednocześnie eksperci przypominają jednak, że firmy organizując 

zasad pracy zdalnej powinny wziąć pod uwagę regulacje zawarte w ogólnym 

rozporządzeniu o ochronie danych osobowych. Realizacja obowiązków 

pracowników poza siedzibą firmy może nieść za sobą nowe ryzyka i zagrożenia, które 

koniecznie należy uwzględnić przy definiowaniu regulaminów oraz wewnętrznych procedur 

dotyczących pracy w trybie zdalnym. 

Pracodawca ma prawo uzyskać informację o tym, czy pracownik dysponuje dostępem 

do Internetu oraz jakie ma warunki lokalowe (czy może tak zorganizować sobie miejsce 

pracy, aby w godzinach, w których ma być do dyspozycji zatrudniającego, mógł ją świadczyć 

w sposób gwarantujący jej właściwą jakość). Pracownik posiadając w domu jakiekolwiek 

dokumenty musi przechowywać je w odpowiedni sposób, aby nie dostały się w niepowołane 

ręce oraz nie uległy np. zniszczeniu. Ale to tylko jedna z zasad, którą musimy przestrzegać 

podczas pracy zdalnej. Poniższe wytyczne zostały podzielone na kilka obszarów. 

1. Zadbaj o bezpieczeństwo domowej sieci Internetu: 

 

• Upewnij się, że dostęp do konfiguracji ustawień modemu lub routera oraz 

dostęp do sieci bezprzewodowej zabezpieczony jest silnym hasłem, którym 

nie jest hasło domyślne, zdefiniowane przez producenta. 

• Zweryfikuj, czy wersja oprogramowania Twojego urządzenia sieciowego 

jest aktualna i ewentualnie dokonaj aktualizacji. 

• Wyłącz możliwość konfiguracji swojego sprzętu sieciowego z urządzeń 

znajdujących się poza siecią LAN lub ogranicz taką możliwość tylko do 

zdefiniowanych adresów IP. (poproś o pomoc firmowego informatyka, jeśli 

nie czujesz się pewnie w kwestii zabezpieczeń sieciowych). 

 

 

 



 

2. Zadbaj o bezpieczeństwo obszaru przetwarzania danych poufnych: 

 

• Nie prowadź służbowych rozmów telefonicznych, w tym wideokonferencji, 

miejscach narażonych na brak poufności wymienianych informacji. 

• Nie zapominaj o bezpiecznym przechowywaniu dokumentacji w formie 

papierowej - staraj się korzystać z szafek zamykanych na klucz. 

• Nigdy nie udostępniaj służbowych urządzeń osobom postronnym, w tym 

znajomym, dzieciom lub innym członkom rodziny – to ty ponosisz 

odpowiedzialność w razie jakiegokolwiek naruszenia danych np. klientów. 

• Jeśli należy to do Twoich obowiązków firmowych to zapewnij bezpieczne 

niszczenie dokumentów papierowych. Jeżeli nie posiadasz niszczarki do 

dokumentów, lepszym rozwiązaniem będzie ich utylizacja po powrocie do 

biura, ale nie zapominaj, żeby na czas pracy zdalnej przechowywać je 

bezpiecznie lub przekazać je osobie odpowiedzialnej za ich zniszczenie.  

 

 

3. Zadbaj o procedury bezpiecznego logowania, zwróć szczególną uwagę na: 

• Upewnij się, że dostęp do Twojego komputera jest możliwy tylko  

i wyłącznie z wykorzystaniem indywidualnego identyfikatora (loginu) oraz 

hasła. Nie zapominaj o ustawieniu PIN-u lub innej formy uwierzytelniania 

dla telefonu wykorzystywanego do celów służbowych. (logowanie 

dwuskładnikowe). Nie pozostawiaj haseł na widoku na małych 

samoprzylepnych karteczkach! 

• Upewnij się, że nośniki Twoich urządzeń mobilnych, w tym komputera, 

telefonu lub tabletu, zostały zaszyfrowane. Wysyłaj pliki również 

zaszyfrowane np. za pomocą archiwum zip. 

• Nie umieszczaj danych w publicznych chmurach, komunikatorach lub 

innych usługach dostępnych w sieci, które nie są autoryzowane przez 

Twoją organizację. 

 

 

 



 

4. Zadbaj o zabezpieczenie przed cyberatakami: 

 

• Upewnij się, że Twoje urządzenia zostały wyposażone w uruchomione 

oprogramowanie antywirusowe i zostało ono zaktualizowane. 

• Nie pobieraj ani nie instaluj oprogramowania bez zgody działu IT. 

• Nie drukuj dokumentów służbowych w punktach ksero lub z pomocą 

innych podmiotów/osób trzecich. 

• Dokładnie weryfikuj nadawców wiadomości mailowych, a w razie 

wątpliwości nie otwieraj załączników oraz hiperłączy znajdujących się  

w tekście. 

 

5. Zadbaj o poprawny sposób wykorzystywania swojego komputera domowego do 

pracy zdalnej: 

 

• Wykonuj systematycznie kopię zapasową, np. na zewnętrznych, 

zaszyfrowanych nośnikach danych. 

• Włącz na komputerze i telefonie wygaszacz ekranu, który blokuje 

urządzenie na wypadek kilkuminutowej nieaktywności użytkownika, np. 

po 5 minutach nieaktywności w przypadku komputera i po 1 minucie 

nieaktywności w przypadku telefonu. 

• Zadbaj o to, żeby konto systemowe, na którym wykonujesz obowiązki 

służbowe, było kontem o ograniczonych uprawnieniach, a jedyną osobą 

posiadającą uprawnienia administracyjne na Twoim komputerze będziesz 

Ty. 

 

 



 

1. Jakie widzisz potencjalne zagrożenia w Twoim miejscu wyznaczonym do 

pracy zdalnej? Jak możesz ich uniknąć lub jak możesz je rozwiązać? 

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

…………………………….…………………………………………………...



 
 



 
 

 

Podsumowanie 

Zalety pracy zdalnej  

Unikanie problemów transportowych. Pracując w domu, można uniknąć wielu 

niedogodności związanych z podróżowaniem. Korzystając z prywatnego samochodu 

należy zadbać o sytuację drogową na ulicach, aby nie spóźniać się do pracy. Po 

przyjeździe musisz znaleźć odpowiednie miejsce do bezpiecznego zaparkowania 

samochodu. Jeśli ktoś korzysta z transportu publicznego, unika czekania  

w transporcie, tłoku w środku, straty czasu z powodu korków. 

Ubiór jest niemal bezpłatny! Osoba pracująca w domu nie musi zbytnio dbać o to, 

jak wygląda dzisiaj! Oczywiście zdarzają się sytuacje, o których warto pomyśleć  

o ubraniu. Jeśli przez cały dzień pracujesz w trybie wideo lub zwołujesz zebranie 

personelu na platformie ZOOM, lepiej ubrać się porządnie. Prezenterzy wiadomości 

telewizyjnych zwykle dbają o górną część ubioru, ponieważ tylko ona jest widoczna 

dla widza. E-pracownik w razie potrzeby może też zająć się tylko górną częścią 

stroju. 

Jednakże dobrze dobrana odzież stwarza przychylną atmosferę i nastrój do pracy. 

Jeśli, dresscode nie jest obowiązkowy, jednak często czujemy się tak, jak jesteśmy 

ubrani. Jest to naturalna podświadoma samoocena, kiedy pracownik wydaje się 

„widzieć” siebie oczami kogoś z zewnątrz. Jakby czując to spojrzenie, osoba jest 

częściowo posłuszna zachowaniu podyktowanemu sytuacją. Warto pamięta ć o tym, 

że strój dyscyplinuje.  

Nie ma żadnego przywiązania do biura. Lokalizacja biura może się zmienić, a wtedy 

pracownik musi ponownie zaplanować swoją komunikację, nowe planowanie czasu  

i nowy styl życia. Pracę zdalną można wykonywać nie tylko z domu, ale także 

podczas wyjazdu z miasta czy nawet podczas kuracji, odpoczynku. 

Brak zespołu. Niektórym osobom przystosowanie się do zespołu wymaga wysiłku. 

To marnuje energię potrzebną do wykonywania zadań roboczych. Ponadto nastrój 

zespołu nie zawsze jest pozytywny. Jeśli ogólny nastrój zmienia się jak sinusoida, 

efektywność zadań również może się zmieniać. Co prawda, ekstrawertycznym 

ludziom może brakować komunikacji. 



Swoboda czasu pracy. Samodzielne ustalanie godzin pracy jest dla wielu istotną 

zaletą pracy zdalnej. Zwykle można ustawić początek i koniec dnia pracy, przerwę 

obiadową, inne krótkie przerwy na odpoczynek. Możesz też zaplanować czas, który 

chętnie spędzisz z rodziną lub przyjaciółmi. 

Oszczędzanie pieniędzy. Oszczędza się pieniądze na podróżach do i z biura, 

doceniając zarówno transport publiczny, jak i prywatny. Oszczędność kosztów 

posiłków w miejscach publicznych. Oszczędność pieniędzy na odnowieniu odzieży 

roboczej potrzebnej do pracy biurowej. 

Możliwość późniejszego wstawania. Ma to związek z możliwością swobodnego 

planowania czasu, ale większość e-pracowników postrzegała to jako ważną korzyść, 

z której korzystają. Pracując w domu, ludzie zwykle śpią dłużej i rozpoczynają pracę 

później w ciągu dnia. 

 

Zalety i wady 

Niektóre oceny pracy zdalnie nie są tak jednoznaczne. Oceny pozytywne lub 

negatywne często zależą od charakterystyki sytuacji lub charakteru ludzkiego.  

W takich przypadkach konieczna jest samoocena, ocean naszej sytuacji  

i poszukiwanie indywidualnego rozwiązania. Brak urzędu. Brak przywiązania / brak 

wsparcia i możliwości rozwoju. 

Gdy nie ma przywiązania do biura, w niektórych sytuacjach staje się to pozytywną 

cechą. Pracę zdalną można wykonywać nie tylko z domu, ale także podczas wyjazdu 

z miasta, wakacji czy nawet podczas leczenia, kuracji. Również tym osobom, które 

mają problem związane z dostosowaniem się do zespołu, czyli dla introwertyków, 

brak biura może być pomocny. 

Gdy nie ma przywiązania do biura, w niektórych sytuacjach staje się to cechą 

negatywną. Dla ambitnych młodych ludzi praca zdalna nie stwarza dogodnych 

warunków do rozwoju osobistego, wzrostu i kariery. Wpływają na to dwa główne 

czynniki. Po pierwsze, praca zdalna często opiera się na wykonywaniu określonych, 

często bardzo wąskich zadań. Po drugie, kierownik nie może monitorować  

i zauważyć, ile wysiłku wkłada e-pracownik w wykonywanie zadań. E-manager 

może jedynie wywnioskować o talentach i umiejętnościach osoby wykonującej pracę 



na podstawie wyników. Niektórzy ludzie bardzo pozytywnie oceniają 

psychologiczny mikroklimat biurowy, który jest zwykle powiązany z cechami 

osobowymi danego pracownika. Jest to bardziej typowe dla ekstrawertyków. 

Brak zespołu. Brak konieczności dostosowywania się do zespołu / brak wsparcia  

i informacji. 

Gdy nie ma komunikacji z zespołem, w niektórych sytuacjach staje się to pozytywną 

cechą. Niektórym osobom dostosowanie się do zespołu wymaga wysiłku. To 

pochłania energię potrzebną do wykonywania zadań roboczych. Ponadto nastrój 

zespołu nie zawsze jest pozytywny. 

Jednak brak komunikacji z zespołem, w niektórych sytuacjach staje się cechą 

negatywną. Dla niektórych komunikacja z zespołem jest niezbędna jak powietrze. 

Komunikując się, zdobywają wiele informacji związanych ze sprawami firmy, dzięki 

czemu udaje im się pogodzić wiele kwestii związanych z organizacją pracy. 

Informacje zwrotne z kierownictwem są przekazywane podczas komunikacji  

z zespołem. Potrzeba zbiorowej komunikacji jest bardziej charakterystyczna dla 

ekstrawertyków. 

Praca w domu. Szansa na lepszą komunikację z rodziną / pracą i konfliktem 

rodzinnym. 

Praca w domu w niektórych sytuacjach jest rzeczą pozytywną. Pracując w domu, 

osoba może spędzać więcej czasu z rodziną. To często staje się decydującym 

czynnikiem przy wyborze pracy zdalnej. 

Czasami jednak może to być rzeczą negatywną. Bardzo często członkowie rodziny  

i zwierzęta domowe postrzegają pracownika zdalnego jako członka rodziny 

spędzającego wolny czas. Trudno jest nakreślić jasne granice dla rodziny, gdy praca 

z domu jest w domu i w pracy. Praca w domu stwarza również gorsze tło 

emocjonalne dla członków rodziny. Poważny konflikt pojawia się, gdy młodsi 

członkowie rodziny uczą się zdalnie w domu z powodu pandemii. Dorosły 

pracownik jest zmuszony do dzielenia miejsca pracy w domu z uczniem, co jest  

w dużej mierze utrudniające. 

Godziny pracy. Samodzielne zarządzanie czasem pracy/brak umiejętności 

planowania. 



Gdy godziny pracy są ustalane niezależnie, w niektórych sytuacjach staje się to 

pozytywną cechą. Planując godziny pracy, można wziąć pod uwagę potrzeby 

osobiste i rodzinne. Często staje się to ważnym czynnikiem przy wyborze pracy 

zdalnej. 

Gdy czas pracy jest ustawiany niezależnie, w niektórych sytuacjach staje się to cechą 

negatywną. Nie wszyscy ludzie mają umiejętności planowania menedżerskiego. 

Niektórym brakuje samodyscypliny, ulegają pokusie niekontrolowanego czasu  

i pracują nieefektywnie. 

Wady - Niedogodności - ujemne cechy pracy zdalnej 

Zarządzanie czasem pracy nie jest łatwe. Administrator lub kierownik dba  

o organizację czasu pracy w biurze. Nie zawsze jest to łatwe. Jasne, osobiste 

zarządzanie czasem pracy wydaje się kuszące, ale może powodować problemy. 

Kiedy sami planujemy dzień pracy, może on zarówno skrócić, jak i wydłużyć się. 

Zwłaszcza jeśli praca wiąże się ze ścisłymi terminami. 

Utworzenie miejsca pracy wymaga uwagi i zasobów. Biuro zajmuje się instalacją 

miejsca pracy w biurze. Pracownik zdalny pracujący w domu nie zawsze ma 

komfortowe warunki pracy. Kiedy po raz pierwszy próbujesz pracować w domu, 

widać wiele różnic między przestrzenią komputerową nadającą się do zabawy  

a miejscem pracy przy komputerze. Często wspomina się o problemach w miejscu 

pracy w domu: brak biurka o odpowiedniej wysokości i szerokości; krzesło może 

być niewygodne do pracy, gdy trzeba na nim siedzieć do 8 godzin, oświetlenie, 

izolacja akustyczna. Często pracownik zdalny nie rozumie, dlaczego siedzenie  

i praca przy komputerze domowym jest niewygodna, mimo że do tej pory to miejsce 

ich satysfakcjonowało. Jeśli pracownik nie zwróci uwagi na aranżację miejsca pracy, 

wydajność pracy i nastrój psychiczny ulegną pogorszeniu. 

Praca w domu i rodzina nie zawsze idą w parze. Pracując w domu, osoba może 

spędzać więcej czasu z rodziną. To świetnie, oczywiście. To często staje się 

decydującym czynnikiem przy wyborze pracy zdalnej. Jednak bardzo często 

członkowie rodziny i zwierzęta domowe postrzegają pracownika zdalnego jako 

członka rodziny spędzającego czas wolny. Trudno jest określić jasne granice dla 

rodziny, gdy praca z domu jest pracą, a kiedy jest odpoczynkiem. 



Przy pracy zdalnej możliwości kariery są mniejsze. Dla ambitnych młodych ludzi 

taka praca nie stwarza dogodnych warunków do rozwoju osobistego, wzrostu  

i kariery. Wpływają na to dwa główne czynniki. Po pierwsze, praca zdalna często 

opiera się na wykonywaniu określonych, często bardzo wąskich zadań. Po drugie, 

kierownik nie może monitorować i zauważyć, ile wysiłku wkłada pracownik  

w wykonywanie zadań. Manager może jedynie wywnioskować o talentach  

i umiejętnościach osoby wykonującej pracę tylko po wynikach, o nie widzi, jak te 

zadania są wykonywane. 

Brak zespołu. Brak komunikacji z zespołem w niektórych sytuacjach staje się cechą 

negatywną. Dla niektórych komunikacja z zespołem jest niezbędna jak powietrze. 

Komunikując się, zdobywają wiele informacji związanych ze sprawami firmy, dzięki 

czemu udaje im się pogodzić wiele kwestii związanych z organizacją pracy. 

Informacje zwrotne z kierownictwem są zachowywane podczas komunikacji  

z zespołem. Niektórym osobom brakuje pozytywnego tła emocjonalnego, które 

tworzy zespół. Potrzeba zbiorowej komunikacji jest bardziej charakterystyczna dla 

ekstrawertyków. 

Samokontrola i samodyscyplina wymagają wiedzy i silnego charakteru. Dla 

niektórych jest to bardzo stresujące. 

Przybieranie na wadze. Podczas pracy w domu wiele osób zaczyna jeść zbyt dużo, 

ponieważ w domu jest łatwiejszy dostęp do żywności. Ponadto swobodne 

planowanie pozwala na częstsze spożywanie posiłków, zwłaszcza podczas 

samodzielnych przerw w pracy. Pracując w biurze ludzie mieli mniej takich 

możliwości, a w domu lodówka jest na wyciągnięcie ręki i to się odbija na figurze. 


