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Współczesny office manager zapewnia sprawne funkcjonowanie całej 

firmy. Przygotowaliśmy dla Państwa kompendium wiedzy niezbędnej w 

pracy osób zajmujących się kompleksową obsługą biura i procesów 

biurowych.  

 Twoje korzyści 

• poznasz nowe przepisy prawne istotne w pracy office managera, 

• dowiesz się kogo i w jakim okresie obowiązują PPK, 

• dowiesz się jakie terminy płatności mogą być stosowane na 

gruncie nowych przepisów, 

• poznasz najważniejsze praktyki RODO w aspekcie  pracy office 

managera, 

• dostaniesz wskazówki jak być partnerem dla managerów, dla 

biznesu, 

• dowiesz się jakie usprawnienia z obszaru digital możesz 

wprowadzić w swojej pracy, 

• dowiesz się które narzędzia DT mogą pomóc Ci w rozwiązywaniu 

problemów. 

 
Uczestnicy 

• Office menedżerowie 

• Kierownicy biur 

• Kierownicy i specjaliści ds. administracji 

• Kierownicy sekretariatów 

• Osoby odpowiedzialne za koordynacje pracy biura 

 
Szkolenie on-line 

• Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub 

telefonu podłączonego do sieci 

• W oparciu o naszą platformę 

• Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się 

oprogramowaniem 

• Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat 

 

•  
Z przyjemnością zorganizujemy to szkolenie w dedykowanej 

formie zamkniętej. Zapraszamy do rezerwacji miejsc! 

Anna Chmielewska 

project manager 

tel. 22 696 80 22 

a.chmielewska@langas.pl 

m e c .  R o m a n a  P i e t r u k  

Radca prawny, specjalizuje się w temacie 

kontraktów handlowych, obsługi organów 

spółki, odpowiedzialności członków zarządu 

i rady nadzorczej, poprawy efektywności 

funkcjonowania biura zarządu i rady 

nadzorczej. Prowadzi szkolenia od 10 lat. 

Realizowała projekty zarówno na rzecz 

sektora prywatnego jak i publicznego. 

Posiada własne publikacje. Jako cel stawia 

sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń 

przy jednoczesnym przystępnym sposobie 

przekazywania wiedzy. Ukończona aplikacja 

radcowska OIRP Warszawa. Wspólnik 

Kancelarii Radców Prawnych Romana 

Pietruk, Łukasz Pietruk s.c. 

 

 

O l g a  S z y s z k a  

Ekspert HR i trener biznesu z 12-letnim 

doświadczeniem pracy z managerami, 

obszarem HR i zespołami. Wykwalifikowany 

w zakresie zarządzania, doradztwa HR, 

psychologii biznesu, coachingu kariery, 

mentoringu managerskiego oraz direct 

search. Silny profesjonalista w dziedzinie 

usług rozwojowych dedykowanych dla 

managerów, HR-u, właścicieli firm. 

Fascynuje się design thinking i 

innowacyjnym podejściem do metod 

rozwoju kompetencji. Specjalizuje się w 

szkoleniach biznesowych koncentrujących 

się na rozwijaniu dwóch grup kompetencji: 

managerskich oraz HR. 
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DZIEŃ 1 / 21PAŹDZIERNIKA 2020 
 
9.30 – Logowanie do platformy i sprawdzenie ustawień 
10.00 – Rozpoczęcie szkolenia 
 

Ekspert: mec. Romana Pietruk  
 

Nowelizacje istotne w pracy office managera 

• Nowelizacja kodeksu cywilnego 

• Najważniejsze nowelizacje w zakresie umów 
cywilnoprawnych  
(m.in. biała lista, faktura uproszczona, itd.) 

• Nowelizacja kodeksu spółek handlowych 

• Prosta spóła akcyjna – główne założenia 

• Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych 

• Powrót postępowania gospodarczego 

• Ustawa o dokumentach publicznych 

• Inne nowelizacje zaplanowane i zapowiedziane na 2020 r. 
 

Pracownicze Plany Kapitałowe – wszystko co pracownik 
powinien wiedzieć 

• Kogo i w jakim okresie obowiązują PPK? 

• Najważniejsze elementy PPK dla pracownika 

• Wpłaty dokonywane do PPK – finansowanie, wysokość, 
termin 

• Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia 
małżeństwa 

• Podział środków w przypadku śmierci uczestnika PPK 

• Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w PPK 
 

Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 
transakcjach handlowych 

• Jakie terminy płatności mogą być stosowane na gruncie 
nowych przepisów? 

• Nowe wysokości odsetek ustawowych i wyłączność 
stosowania 

• Nowe obowiązki dużych przedsiębiorców i nowe 
konieczne zapisy w umowach 

• Było 40 euro – teraz nawet 100 euro rekompensaty! 

• Nowy obowiązek sporządzenia i zgłoszenia sprawozdania 
o stosowanych terminach zapłaty 

• Nowe postępowanie prowadzone przez UOKiK  w 
sprawie nadmiernego opóźniania się w płatnościach 

• Administracyjne kary pieniężne za nadmierne opóźnianie 
się w płatnościach 

 

RODO – podsumowanie najważniejszych praktyk w 
aspekcie  pracy office managera  
 

15.00 – Zakończenie 1. dnia szkolenia 
 

DZIEŃ 2 / 22 PAŹDZIERNIKA 2020 

 

08.30 – Logowanie do platformy i sprawdzenie ustawień  

09.00 – Rozpoczęcie szkolenia 
 

Ekspert: Olga Szyszka  
 

Komunikacja w pracy office managera 

• Mój styl komunikacji a potrzeby organizacji 

• Jak być partnerem dla managerów, dla biznesu? 

• Kim są Twoi odbiorcy i jak spełnić ich potrzeby? 

• Jak zorientować się w potrzebach Twoich Klientów 

wewnętrznych? 

• Jakie kanały komunikacji wykorzystać? 

• Jak wykorzystać swoje mocne strony komunikacyjne? 

• Jakie zadania z zakresu komunikacji są wyzwaniem dla 

office managera? 

• Warsztaty – case study: komunikacja mailowa dot. zmian, 

organizacja eventów, monitorowanie ważnych zadaniach 

administracyjnych)  
 

Personal brand office managera 

• Rola wizerunkowo – prezentacyjna office managera 

• Wizerunek – jakie są składowe elementy? 

• Wizerunek kompetencyjny i merytoryczny – jak 

prezentować swoje obszary kompetencji? 
 

„Zwinność” w pracy office managera 

• Zwinne podejście do działania – Agile. 

• Jakie usprawnienia z obszaru digital możesz wprowadzić 

w swojej pracy? 

• Jak efektywnie zarządzać swoim czasem? Złote godziny.   

• Co możesz zlecić na zewnątrz? 

• Jak radzić sobie z natłokiem zadań? 
 

Design thinking w pracy office managera 

• Jak mogę zastosować DT w swojej pracy? 

• Które narzędzia DT mogą pomóc mi w rozwiązywaniu 

problemów? 

• Jak być innowacyjnym w pracy Office Managera? 
 

15.00 – Zakończenie szkolenia 
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SZKOLENIE ON-LINE NA PLATFORMIE  

 

zgłoszenie do 30/09/2020 1370 PLN + 23% 

VAT 
 zgłoszenie od 1/10/2020 1670 PLN + 23% 

VAT 
 

Zastrzeżenie prawne: 

Odpowiedzi na pytania nie mogą być traktowane jako 

udzielenie porady prawnej. Doradztwo prawne może być 

realizowane jedynie na zlecenie w indywidualnie oznaczonej 

sprawie. Organizator szkolenia nie wyraża zgody na 

jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub 

nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały 

szkoleniowe objęte są prawami autorskimi. 

 


