
KLUB PREZESA 2016
Edycja specjalna

LIZBONA, 9-12 grudnia 2016 roku

Zaproszenie



Udział w spotkaniu obejmuje:

▪ przelot z lotniska Warszawa do Lizbony w dniu 9 grudnia 2016 r. 
▪ transfer z lotniska do hotelu **** na miejsce spotkania KLUB PREZESA 
▪ udział w zajęciach merytorycznych: 

Zarządzanie w małych dawkach. 
Najbardziej aktualne i kluczowe czynniki, związane z zarządzaniem w zmiennym otoczeniu gospodarczym przedstawi 
i podda dyskusji Henryk Warkocz – Prezes TUV NORD Polska. Panel ten wpisał się już w tradycję cyklicznych spotkań 
z serii Klubu Prezesa, stanowiąc ich inaugurację i zarazem cenną inspirację do dyskusji i wymiany poglądów pomiędzy 
uczestnikami. 

Nowa jakość przywództwa Najwyższego Kierownictwa. 
Nowe wersje norm systemowych, opublikowane na przestrzeni ostatnich miesięcy przez ISO, kładą wyraźny nacisk na 
przywództwo w systemach zarządzania. Wśród zbioru wymagań postawionych Najwyższemu Kierownictwu, pojawiły się 
te, które są niezbywalną odpowiedzialnością szefów, jak i te, które mogą być delegowane innym osobom. Zagadnienia te 
zaprezentuje Michał Gluska – Auditor TUV NORD Cert, Zastępca Dyrektora Handlowego ds. Sprzedaży Szkoleń.  Panel 
otworzy analiza przypadku pt.: „EM = 3 x 5”, poświęcona efektywności Najwyższego Kierownictwa. Zaakcentowane 
zostaną także korzyści, wynikające z „ciężaru gatunkowego” sześciu kluczowych wymagań na rzecz nowej jakości 
przywództwa organizacyjnego wg norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 i innych norm systemowych. Dyskusji poddana 
zostanie także teza: „Czy ISO kazało?”.   

Docenić swojEGO PREZESA. Obserwacje menedżerów średniego szczebla.
W 2016 roku TUV NORD Polska (specjalnie na potrzeby tej edycji Klubu Prezesa) przeprowadziła ponad 100 rozmów  
z menedżerami średniego szczebla pytając m.in. o zachowania, postawy, mocne i słabe strony ich własnych Prezesów. 
Zebrane dane są unikatowe i dla wielu Prezesów będą inspiracją do wprowadzenia odpowiednich zmian zarówno  
w wymiarze osobistym, jak i organizacyjnym. Panel poprowadzi Mariusz Klatka – Zastępca Dyrektora Handlowego TUV 
NORD Polska, odpowiedzialny m.in. za rozwój zasobów ludzkich i relacji organizacyjnych.  

Podsumowanie spotkania – Krzysztof Rejszek – Dyrektor Finansowo – Handlowy TUV NORD Polska. 

Udział w meczu ligi portugalskiej Benfica Lizbona vs. Sporting Lizbona 

Zwiedzanie Lizbony z towarzyszeniem przewodnika (w programie m.in.: dzielnica Belem, klasztor Hieronimitów, 
Pomnik Odkrywców, najstarsza dzielnica Lizbony – Alfama, katedra i zamek św. Jerzego, a także punkt widokowy 
Santa Luzia, który oferuje wspaniały widok na rzekę Tag; zwiedzanie najważniejszych ulic i placów w Lizbonie –  
w dzielnicy Baxia, sercu miasta i Parku Narodów).  

▪ możliwość wymiany doświadczeń dla Top Menedżerów, również w ramach czasu wolnego dla uczestników 
▪ pobyt w pokojach 1-osobowych i wyżywienie w trakcie pobytu 
▪ transfer na lotnisko i powrót z Lizbony do Polski w dniu 12 grudnia 2016 roku 

Szczegółowych informacji o edycji specjalnej 
KLUBU PREZESA 2016 w Lizbonie udzielają: 

KLUB PREZESA 2016 edycja specjalna

Michał Gluska 
Zastępca Dyrektora Handlowego 
ds. Sprzedaży Szkoleń 
tel. 607 05 10 99
mail: m.gluska@tuv-nord.pl

Joanna Glazik
Doradca Klienta ds. Szkoleń
tel. 52 523 93 91
kom.: 603 300 418
e-mail: szkolenia@tuv-nord.pl



KLUB PREZESA 2016 edycja specjalna

LIZBONA, 9 - 12 grudnia 2016 roku 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Pełna nazwa firmy

Ulica 
i numer

Kod i  
miejscowość

e-mail Telefon / Fax

Lp. Nazwisko i imię uczestnika Stanowisko Cena

1.

2.

Razem

Oświadczenie: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 17.12.2010 w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej zasad ich 
przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, (Dz.U. 2010 r., nr 249, poz. 1661) akcep-
tuję wystawianie i przesyłanie faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej, ze wszystkimi prawnymi skutkami 
doręczenia. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem korzystania z faktury elektronicznej w TNP dostępnym na stronie internetowej 
www.efaktura.tuv-nord.pl oraz przyjmuję go do wiadomości i stosowania.

Przesyłając niniejszy formularz  zgadzam się na wykorzystywanie przez TUV NORD Polska mo-
ich danych (w tym adresu poczty elektronicznej) w celach związanych  z organizacją  spotkania, 
pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) i na przekazywanie da-
nych uczestnika firmom biorącym udział w opracowaniu programu szkoleniowego. Informujemy, 
że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawienia lub 
usunięcia.

Zgłoszenia prosimy przesyłać 
na nr faxu 32 786 46 07 lub 
e-mail szkolenia@tuv-nord.pl 

Koszt uczestnictwa:
■ 4400 PLN netto (+23% VAT) 

/ os. w przypadku zgłoszeń 
dokonanych do 15 października 
2016 r. 

■ 5400 PLN  netto (+23% VAT) 
/ os. w przypadku zgłoszeń 
dokonanych po 15 paździer-
nika 2016 r. 

W przypadku wycofania zgłoszenia na 30 dni 
roboczych przed rozpoczęciem spotkania zgłaszający 
zostanie obciążony kosztami operacyjnymi w 
wysokości 40% ceny, a wycofanie w terminie 
późniejszym skutkuje obciążeniem w wysokości 
100% wartości ceny. 
Cena udziału w spotkaniu obejmuje: 
zajęcia merytoryczne, komplet mater ia łów 
szkoleniowych w wersji elektronicznej, zaświadczenie 
uczestnictwa, przeloty samolotem wraz z bagażem 
podręcznym z Polski do Lizbony i z powrotem, transfer 
z/na lotnisko w Lizbonie, 3 noclegi w hotelu w pokojach 
1-osobowych, 3 śniadania, lunch oraz 2 kolacje w 
hotelu, zwiedzanie Lizbony wraz z przewodnikiem, 
ubezpieczenie NNW i KL TU Allianz. 

Oświadczenie
Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do otrzymywania faktur VAT 
i wyrażamy zgodę na wystawienie przez TUV NORD Polska Sp. 
z o.o. faktury bez pisemnego potwierdzenia jej odbioru.

Wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur VAT przez TUV NORD Polska Sp. z o.o. na poniższy adres e-mailowy oraz 
akceptuję regulamin korzystania z faktury elektronicznej TNP.

e-mail:

Po d p i s  i  p i e c z ę ć  o s o by  u p o wa ż n i o n e j

NIP

http://www.efaktura.tuv-nord.pl
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