
TUV NORD Polska zaprasza na spotkanie dedykowane 
włascicielom firm, Prezesom i Dyrektorom, osobom z grona 

najwyższego kierownictwa oraz dla managerów operacyjnych

KLUB PREZESA 2019
Bydgoszcz, 23 – 24 maja 2019 r.

■ Zanurz się w złożoną dynamikę zarządzania z ludźmi i poprzez 
ludzi 

■ Zrozum mechanizmy, wpływające na auditowanie przywództwa 
i odpowiedzialności najwyższego kierownictwa

■ Dowiedz się, czym są „czarne łabędzie” w zarządzaniu 
niepewnością

■ Poznaj podejście badawcze w zarządzaniu opartym o ryzyko 
■ Zainspiruj się „Bolero” Ravela do wykorzystania mechanizmów 

procesowych w zarządzaniu organizacją

Zapraszamy w dniach 23 – 24 maja do Bydgoszczy: 

Hotel „Pod Orłem” 

ul. Gdańska 14 

85 – 006 Bydgoszcz 

http://www.focushotels.pl/bydgoszczpodorlem,142.html

http://www.focushotels.pl/bydgoszczpodorlem,142.html


Szczegółowych informacji o wydarzeniu udzielają Doradcy Klienta ds. Szkoleń :

Joanna Glazik
tel. 52 523 93 91 
kom. 603 300 418 
mail: j.glazik@tuv-nord.pl 

Joanna Górska 
tel. 32 786 46 74
kom. 603 300 418 
mail: j.gorska@tuv-nord.pl 

Dominika Grzelka 
tel. 52 523 93 91
kom. 695 344 412
mail: d.grzelka@tuv-nord.pl 

KLUB PREZESA 2019

Udział w spotkaniu KLUB PREZESA 2019 obejmuje: 
▪ Nocleg w pokojach 1-osobowych w terminie 23/24 maja 2019 r. wyżywienie w trakcie trwania spotkania (2 x 

obiad, 2 x kolacja, 1 x śniadanie, przerwy kawowe w trakcie zajęć) oraz dostępność parkingu na czas jego trwania 
▪ Zajęcia merytoryczne w dniach 23 i 24.05.2019 r. obejmujące zagadnienia takie, jak: 

 ■ Zarządzanie w małych dawkach. Panel, którego celem jest inspirowanie najwyższego kierownictwa do 
aktywnego zarządzania w warunkach niepewności. 

 ■ Podejmowanie nie(łatwych) decyzji.  Studium działania osób decyzyjnych w trzech trybach zarząd-
czych (w tym najtrudniejszym z nich tj. w trybie badawczym) z analizą metod, które można wykorzystać  
w zarządzaniu ludźmi, organizacją i relacjami biznesowymi. 

 ■ „Czarne łabędzie” w zarządzaniu – czym są i jak zarządzać sobą i organizacją, gdy je spotykamy. 

 ■ Auditowanie najwyższego kierownictwa na bazie wytycznych nowej normy ISO 19011:2018 oraz doświad-
czeń auditowych. 

 ■ Panel dyskusyjny nt. bieżących problemów, dotykających osoby z grona najwyższego kierownictwa.
▪ Spacer z przewodnikiem po Bydgoszczy w dniu 23 maja 2019 r. 
▪ Udział w koncercie Filharmoników Pomorskich „W hiszpańskim rytmie” (24 maja 2019 r.), w ramach, którego 

usłyszymy utwory: 
▪ Robert Schumann (1810-1856) – IV Symfonia d-moll op. 120
▪ Maurice Ravel (1875-1937) – Rapsodia hiszpańska 
▪ Maurice Ravel – Boléro

Integralną częścią merytorycznej części spotkania będzie pożegnanie z Klubem Prezesa Jerzego Gluski  
i Tadeusza Tadycha –  auditorów / trenerów, którzy współtworzyli ów cykl programowy.

Moderatorami spotkania będą m.in.: 
 ■ Jerzy Gluska – LEAD Auditor TUV NORD Cert, który podczas spotkania w Bydgoszczy wygłosi swój wykład 
pożegnalny z Klubem Prezesa 

 ■ Krzysztof Rejszek – Dyrektor Finansowy  TUV NORD Polska 
 ■ Michał Gluska – Dyrektor ds. Sprzedaży Szkoleń TUV NORD Polska, trener szkoleń systemowo-biznesowych, 
LEAD Auditor TUV NORD Cert 

 ■ Mariusz Klatka – Dyrektor Sprzedaży Usług Certyfikacyjnych TUV NORD Polska, trener sztuk walki, coach  
oraz gościnnie: 

 ■ Tadeusz Tadych – partner biznesowy TUV NORD Polska, trener, LEAD Auditor TUV NORD Cert 



KLUB PREZESA 2019
23 – 24 maja 2019 r., Bydgoszcz, Hotel „Pod Orłem”, ul. Gdańska 14 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Pełna nazwa firmy
Ulica 
i numer

Kod i  
miejscowość

e-mail Telefon 

Lp. Nazwisko i imię uczestnika Stanowisko Cena

1.

2.

Razem

Koszty udziału w spotkaniu KLUB PREZESA 2019 
obejmują pracę moderatorów, materiały szkoleniowe 
dla każdego z Uczestników, pełne wyżywienie i 
zakwaterowanie w pokojach 1-osobowych na czas 
trwania szkolenia w terminie 23 -24 maja 2019 r., udział 
w koncercie Filharmoników Pomorskich w dniu 24 maja 
2019 r., dostępność parkingu pomiędzy dniami spotkania, 
zaświadczenia o udziale w spotkaniu i nabyciu wiedzy, 
zgodnie z zakresem tematycznym, dostęp do hotelowej 
części strefy spa i kształtują się na poziomie: 

 ■ 1640 PLN netto (+23 % VAT) / 
os. w przypadku zgłoszeń doko-
nanych do 31 marca 2019 r. 

 ■ 1940 PLN netto (+23% VAT) / os. 
w przypadku zgłoszeń dokona-
nych po 31 marca  2019 r.

■ koszt „bazowy” + 360 PLN netto 
(+23% VAT) / os. w przypadku 
zamówienia noclegu również na 
dobę po zakończeniu spotkania 
(24/25 maja 2019 r.)  

TÜV NORD Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do 
odwoływania lub przełożenia terminu szkolenia z przyczyn 
od siebie niezależnych oraz nie ponosi odpowiedzialności 
za koszty poniesione z powodu odwołania szkolenia. W 
przypadku odwołania szkolenia uczestnicy otrzymują 
pełen zwrot wniesionej opłaty. Zamawiający może wycofać 
się z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów do 21 dni 
roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Natomiast 
rezygnacja w terminie krótszym niż 21 dni przed datą 
rozpoczęcia szkolenia wiąże się z opłatą w wysokości 
100% jego ceny.

Zgłoszenia prosimy 
przesyłać na adres e-mail  
szkolenia@tuv-nord.pl 

lub fax 32 786 46 07
D a t a  i  p o d p i s  o s o by  u p o wa ż n i o n e jP i e c z ę c  f i r m o wa

NIP
*☐Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Administratora Danych Osobowych 
spółkę: TÜV NORD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, pod adresem 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29, numer KRS 118633, do celów 
realizacji usługi szkoleniowej.

*☐Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych osobowych i możliwości ich kontroli zgodnej z art. 32 ustawy  
o ochronie danych osobowych oraz o prawie do ich poprawiania poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem Danych Osobowych TÜV NORD 
Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, pod adresem: 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29, numer KRS 118633. Zostałem poinformowany, że 
Administrator prowadzi operacje przetwarzania moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usługi szkoleniowej.

*☐Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym adresu poczty elektronicznej) celem otrzymywania informacji handlowych 
od TÜV NORD Polska w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażam również zgodę na otrzymywanie 
informacji handlowych drogą elektroniczną. *

*☐Podane w niniejszym formularzu dane osobowe zostały podane dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą.

*Prosimy o dokonanie zaznaczenia
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