
 



  

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.   
 
Zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas którego 
dowiesz się: 
 

− jakie są nowe przepisy prawne istotne w pracy office 
managera, 

− kogo i w jakim okresie obowiązują PPK, 

− jakie terminy płatności mogą być stosowane na gruncie 
nowych przepisów, 

− jakie są najważniejsze praktyki RODO w aspekcie  pracy 
office managera, 

− jak być partnerem dla managerów, dla biznesu, 

− jakie usprawnienia z obszaru digital możesz wprowadzić w 
swojej pracy, 

− które narzędzia DT mogą pomóc Ci w rozwiązywaniu 
problemów. 

Kogo spotkasz podczas szkolenia? 
 

− Office menedżerów 

− Kierowników biur 

− Kierowników i specjalistów ds. administracji 

− Kierowników sekretariatów 

− Osoby odpowiedzialne za koordynacje pracy biura  
 
Metodologia: 
 
Szkolenie ma formułę warsztatu. Zajęcia stanowią połączenie mini-
wykładów, analiz dokumentów i procedur, ćwiczeń, analizy 
przypadków oraz dyskusji grupowych.  
 
Zapraszamy do rezerwacji miejsc! 
 
A jeśli potrzebują Państwo dedykowanego projektu, 
dostosowanego do Państwa potrzeb i dla dowolnej liczby 
pracowników, z przyjemnością zorganizujemy to szkolenie w 
wersji zamkniętej. Zapraszamy do kontaktu. 
 
Anna Chmielewska 
Kierownik Projektu 
tel. 22 696 80 20 
a.chmielewska@langas.pl 

 

Eksperci prowadzący  
 
mec. Romana Pietruk 
 

Ekspert w zakresie prawa gospodarczego, 
postępowania  administracyjnego, 
bezpieczeństwa umów i danych. Prawnik  
z ponad 10 - letnim doświadczeniem, 
członek zarządu spółki doradczej  
w obszarze przedsiębiorczości i obsługi 
spółek kapitałowych, Absolwentka 
Wydziału Prawa i Administracji UKSW, 
absolwentka studiów podyplomowych 
Fundusze Strukturalne UE, absolwentka 
studiów podyplomowych Prawo Rosyjskiej 
Federacji. Specjalizuje się w temacie 
kontraktów handlowych, obsługi organów 
spółki, odpowiedzialności członków 
zarządu i rady nadzorczej, poprawy 
efektywności funkcjonowania biura zarządu 
i rady nadzorczej.  

 
Olga Szyszka 
 

Doradca HR, ekspert biznesu i HR, coach 
kariery, pasjonatka HR. Od kilkunastu lat 
realizuje projekty biznesowe, talentowe, 
szkoleniowe i HR-owe u różnych Klientów  
z poniższych obszarów: talent management, 
Leadership, impact, development  
i assessment center, optymalizacja 
procesów rekrutacji i selekcji, Young 
Manager Mentoring Program, systemy 
zarządzania kompetencjami, opis stanowisk 
pracy, budowanie systemów 
motywacyjnych, Employer Effectivnes, 
Employer Branding. Pracowała min dla.: 
Nutricia, Danone, Orange, Kazar, ZUS, 
AgustaWestland, Amica, Camaieu, Career 
EXPO, Citi Handlowy, Creality, Lewiatan, 
NFZ, RBS, ProBiotics, PSM, Bilfinger, 
Tmobile, TQMsoft, TravelCity, Uroda. 

 

więcej informacji:        www.langas.pl    |     langas@langas.pl    |      tel: 22 696 80 20    |     fax: 22 355 24 08 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DZIEŃ II – 26 marca 2020 r. 
 
08.30-9.00 rejestracja i  powitalna kawa i herbata 
9.00 rozpoczęcie zajęć 
 
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? 

16.00 Zakończenie szkolenia 
 

 

DZIEŃ I – 25 marca 2020 r. 
 
09.00-09.30 rejestracja i powitalna kawa i herbata 
10.00 rozpoczęcie  zajęć 
 
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  
 

− Procedury załatwiania spraw wynikających z RODO, poziom sformalizowania 
procedur  

− Weryfikacja i rozliczalność w przypadkach korzystania z praw przysługujących 
osobom fizycznym – nowoczesne podejście do dokumentacji, czy jesteśmy na 
to gotowi? 

− Problemy związane z raportowaniem przypadków naruszeń 

− Kontrole związane z RODO, oficjalny plan kontroli 
− Nakładane kary — jakie wnioski można z nich wyciągnąć? 

 
16.00 Zakończenie I dnia szkolenia 
 
 
 
 
 
 

więcej informacji:        www.langas.pl    |     langas@langas.pl    |      tel: 22 696 80 20    |     fax: 22 355 24 08 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierunek dla tych, którzy budują organizację najwyższej światowej klasy 

OFFICE MANAGER  
NOWEJ DEKADY 

Najnowsze trendy i wyzwania  
w obsłudze biura 

 
25 – 26 marca 2020 r., Warszawa 

 
 

Cena zawiera: 

• uczestnictwo w dwudniowym szkoleniu dla jednej osoby,  

• materiały szkoleniowe, certyfikat  

• obiady, poczęstunek podczas przerw 
 
Cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 
23% VAT 
 

❑ zgłoszenie do 4.03.2020 r. 1 970 PLN  1 670 PLN netto+23% VAT 

❑ zgłoszenie od 5.03.2020 r.        1 970  PLN netto netto+23% VAT 

                                                  

                                                     

                                                

wysyłając zgłoszenie  
do 4.03.2020 

oszczędzasz 300 PLN ! 

 

Firma 
 
 

Adres 
 
 

Imię i nazwisko (1) 
 
 

Stanowisko  
 
 

e-mail 
 
 

Imię i nazwisko (2) 
 
 

Stanowisko  
 
 

e-mail 
 
 

Imię i nazwisko (3) 
 
 

Stanowisko  
 
 

e-mail 
 
 

Osoba do kontaktu (przed szkoleniem otrzyma na adres  
e-mail informacje o szkoleniu) 
 
 

Stanowisko 
 
 

e-mail 
 
 

Telefon/Fax 

 
❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez Langas Group 

Konrad Kaczmarczyk, ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa, NIP:532-159-55-77  w celu 
dostarczania informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym pocztą elektroniczną 
oraz telefonicznie, z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawą z dnia 
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 j.t.). 
Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być w każdym czasie cofnięte. 

❑ Wyrażam zgodę na inicjowanie telefonicznych połączeń przychodzących z 
wykorzystaniem przez Langas Group Konrad Kaczmarczyk, ul. Wioślarska 8, 00-411 
Warszawa, NIP:532-159-55-77  w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 
6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz z art. 172 ustawy prawo 
telekomunikacyjne (Dz.U. Dz.U.2016.1489 j.t. z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest 
dobrowolne i może być w każdym czasie cofnięte. 

 
Faktura 
 
❑ Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT nasz nr NIP:_______________________ 

Upoważniamy firmę Langas Group do wystawienia  
faktury VAT bez naszego podpisu. 

❑ Oświadczamy, że nie jesteśmy płatnikami VAT 
 
W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed 
szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem w wysokości 50% wartości 
zamówienia. Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed 
rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100 % wartości 
zamówienia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. 
Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą. Organizator  zastrzega 
sobie prawo do zmiany trenera z  przyczyn niezależnych od organizatora. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu,  miejsca, terminu lub 
odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. Oświadczam, że 
jestem upoważniony (-na) przez firmę do podpisania  formularza. 
 
 

...............................                                            ............................ 
podpis                                                                   data i pieczęć 

 

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do 
organizatora zgłoszenia 
 
Sposób płatności przelewem przed rozpoczęciem szkolenia na 
konto Langas Group 
 
NIP: 532-159-55-77 
 
Potwierdzenie zgłoszenia. Po otrzymaniu formularza 
zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa w 
szkoleniu na adres e-mail wskazany w formularzu. Langas Group 
zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia, w którym 
odbędzie się spotkanie (w obrębie tego samego miasta). 

 


