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SCENARIUSZE
ZMIAN NA
ŚWIECIE
PRZYSZŁOŚĆ EUROPY I TWOJEJ FIRMY
OCZAMI DR. JACKA BARTOSIAKA
To szkolenie, które prowokuje, wyostrza
zmysły, poszerza perspektywę.

Świat, w którym się poruszamy zmienił się o 180 stopni,
a w zasadzie już nie istnieje. Nadszedł czas na rewizję
systemu i tego jak może funkcjonować w nim firma.
Jesteś liderem, menedżerem wysokiego szczebla, osobą
odpowiedzialną za strategie i rozwój? Twoim obowiązkiem jest
ciągłe zadawanie pytań, a wgłębianie się w zmieniające się trendy,
światowe relacje gospodarcze powinno być tego ważnym elementem.
To szkolenie, które prowokuje, wyostrza zmysły, poszerza perspektywę.
Będziesz miał okazję stać się strzelcem wyborowym nie tylko na
strzelnicy, ale również w biznesie. To projekt dla tych, którym znudziły
się zwykłe szkolenia, i chcą poszerzyć swoje horyzonty od energetyki
po innowacje, od rozwoju wojska po zasady relacji handlowych
z innymi państwami. Przygotowaliśmy pakiet nieoczywistych informacji,
spostrzeżeń, punktów widzenia tego co obecnie dzieje się w światowej
gospodarce i co musi być brane pod uwagę podczas planowania
rozwoju firmy.
Szkolenie składa się z 2 ważnych elementów:
I. Szkolenie z dr. Jackiem Bartosiakiem - najwyższej klasy ekspert
w dziedzinie strategii i planowania. Celem będzie wypracowanie możliwych
scenariuszy zdarzeń dotyczących ekonomii, polityki, technologii i zmian
społecznych mających znaczący wpływ na funkcjonowanie firm.
II. Warsztat strzelecki dla kobiet i mężczyzn (na profesjonalnej strzelnicy
w Hotelu Arłamów) na poziomie początkującym oraz zaawansowanym
(w zależności od umiejętności) z Krzysztofem Kruszewskim – ekspertem,
strzelectwa bojowego i sportowego (Close Quarter Combat), działającego
na pograniczu rynków Polski i Izraela.
Zapraszam na wyprawę ku lepszemu rozumieniu świata, biznesu
i samego siebie.
Magdalena Modzelewska - Kaczmarczyk
Project Director
szkolenia@langas.pl

langas@langas.pl / +48 22 355 24 00

•

Poznaj zastosowanie strategicznego
myślenia podczas autorskich
warsztatów dr. Jacka Bartosiaka;

•

Dowiedz się jak światowe konflikty
mogą wpłynąć na gospodarkę
i firmy w niej funkcjonujące;

•

Poznaj zasady budowania
scenariuszy strategicznych,
biorąc pod uwagę 5 przestrzeni
rozwoju: powietrze, ląd, morze,
cyberprzestrzeń, kosmos;

•

Doświadcz niesamowitej
adrenaliny i silnych emocji w trakcie
intensywnych treningów strzeleckich
z najlepszymi instruktorami;

•

Dowiedz się jak się będzie zmieniał
biznes i globalny system wymiany
towarowej;

•

Znajdź inspirację i nową motywację,
gdy wieczorami będziemy
prowadzić długie rozmowy i dzielić
się doświadczeniem w biznesowym
otoczeniu.
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PROGRAM
SPOTKANIA
SCENARIUSZE ZMIAN
NA ŚWIECIE

Dzień I. poniedziałek,
9 maja 2022 r.

Część II. Czas i przestrzeń

Od 16.00
zameldowanie w Hotelu Arłamów

• Drill Half-Half

18.00 – 20.00

Od 19.00 Kolacja

Wprowadzenie do warsztatu
strzeleckiego z Krzysztofem
Kruszewskim (Teoria)

Psychologia defensywnej walka bronią
palną w warunkach miejskich
w perspektywie SPSS®.

• Tempo pracy – praca z timerem
• Drill Instructor Zero

Dzień III. środa,
11 maja 2022 r.
7.30 – 9.00 Śniadanie

20.00 Kolacja

9.00 – 13.00

Dzień II. wtorek,
10 maja 2022 r.

• Czy grozi nam decoupling gospodarki
chińskiej i zachodu?

Warsztat strategiczny
z dr. Jackiem Bartosiakiem

7.30 – 10.00 Śniadanie

• Jak wygląda przyszłość ekonomiczna
Europy?

10.00 – 13.00

13.00 – 14.00 Obiad

Warsztat strategiczny
z dr. Jackiem Bartosiakiem

• Globalny system wymiany towarowej
• Rola dolara w gospodarce światowej
• Ostatnie trzydzieści lat globalizacji
13.00 – 14.00 Obiad
14.30 – 17.30

14.00 – 17.00

Trening na strzelnicy
z Krzysztofem Kruszewskim

Część I. Trening do pracy w stresie
• Obwód siłowy
• Igloo
• Karuzela/tabaka

Trening na strzelnicy z Krzysztofem
Kruszewskim (na poziomie
zaawansowanym i podstawowym
– w zależności od umiejętności)

• Zakładnik i terrorysta

• Reguły bezpieczeństwa
(BLOS + Przekazanie Broni)

• Prowadzenia ognia przez ubranie

Część I. Bezpieczeństwo

• Test kompetencji

Trening
strzelecki
z Krzysztofem
Kruszewskim

Część II. Bricks&Bits

• Praca strzelbą gładkolufową
• Obrona przed szantażem bronią
palną/blokowanie zamka
• Balistyka końcowa test suporexu

• Zasady pracy krótką bronią palną
(postawy, chwyt, ciąg kaburowy, proces
celowania, praca na spuście, odrzut
i podrzut, ogień w sekwencjach)

Część II. Ranking

• Trening podstawowych sekwencji
prowadzenia ognia w podstawowych
pozycjach

17.00 Zakończenie szkolenia

• Eliminacja celów na czas
(balony swój – obcy)

SPSS® to unikalne połączenie metod
strzelania bojowego oparte na
doświadczeniach rynków izraelskiego,
rosyjskiego i amerykańskiego wzbogacone
o podstawowe rozwiązania samoobrony
pochodzące z Krav Maga. SPSS® został
zaprojektowany jako stosunkowo łatwa do
nauczenia, spójna konstrukcja szczególnie
przydatna w dydaktyce strzelania bojowego
dla użytkowników VIP: cywilów gotowych
do obrony bronią palną, ale nie mogących
poświęcić zbyt wiele czasu na szkolenie,
ani wyposażonych w umiejętności i wiedzę
pochodzącą od przeszłość, zawodowe
wykształcenie wojskowe. W przeciwieństwie
do większości szkół praktycznej walki
z bronią palną, SPSS® posiada solidne
zaplecze naukowe w zakresie współczesnej
psychologii i statystycznej analizy danych,
pozwalające na przewidywanie najbardziej
prawdopodobnych scenariuszy zagrożeń
i walki, budowanie najskuteczniejszych
zachowań samoobronnych oraz dobór
najskuteczniejszych narzędzi dydaktyki walki.
SPSS® zyskał więcej niż pozytywną reputację
zarówno wśród cywilnych użytkowników
broni palnej VIP, jak i operatorów
wojskowych, pracujących w trybie tajnym.

KOMP E TE NCJE
M E NADŻ E R SK IE

SCENARIUSZE ZMIAN NA ŚWIECIE

/ HOT E L ARŁ AMÓ W, U ST RZY KI D O L N E , 9 —1 1 MAJA 2 0 2 2 R

DOSTRZEC
ZMIANY
Obecny kryzys złamie globalizację, a epidemia ten proces przyspieszy.
Proces łamania reguł globalizacji będzie bardzo brutalny.

Warsztat
strategiczny 1
Globalny system wymiany
towarowej
Rola dolara w gospodarce
światowej
Ostatnie trzydzieści lat
globalizacji
Dziś nie ma Zachodu jako całości,
nie ma czegoś takiego jak wspólna
opinia państw transatlantyckich,
jednak Europa dziś myśli inaczej
niż USA. Gdzie swoje oszczędności

będą lokować coraz bogatsze kraje
azjatyckie? Czy będą kupować
amerykańskie papiery, czy jakieś
inne? A może teraz te pieniądze
zostaną ulokowane na rynku
azjatyckim? Obecny kryzys złamie
globalizację, a epidemia ten proces
przyspieszy. Proces łamania reguł
globalizacji będzie bardzo brutalny.
Amerykanie zanegowali zasady
handlu międzynarodowego ustalone
przez WTO. FED uruchomił ogromny
program skupu obligacji, mimo że
jest on niezgodny z amerykańskimi
przepisami, ponieważ widzą jak
wielkie ryzyka niesie ze sobą kryzys.

Dlatego działają możliwie jak
najszybciej, by je zminimalizować.
To, co się teraz dzieje w amerykańskiej
gospodarce nie ma precedensu
w ekonomicznej historii świata. I nikt
nie ma pojęcia jaki to przyniesie efekt
– łącznie z inwestorami z Wall Street,
a nawet pewnie pomysłodawcami
tych rozwiązań. To pokazuje skalę
problemu, przed jakim teraz stoimy.

Warsztat
strategiczny 2
Czy grozi nam decoupling
gospodarki chińskiej i zachodu?
Jak wygląda przyszłość
ekonomiczna Europy?

EKSPE RT P ROWA DZĄCY

Dr Jacek
Bartosiak
ZAŁOŻYCIEL
I WŁAŚCICIEL
FIRMY STRATEGY
& FUTURE ORAZ
WSPÓŁZAŁOŻYCIEL
„PLAY OF BATTLE”,
ZAJMUJĄCEJ SIĘ
PRZYGOTOWANIEM
SYMULACJI
WOJSKOWYCH

Świat, który znaliśmy w ostatnich
latach, właśnie się skończył. Zmieni się
fundamentalnie model gospodarczy.
Na pandemię nakłada się strukturalne
napięcie, jakie generuje wzrost długu,
oraz fakt, że to Chiny, a nie USA są
centrum światowej produkcji. Dlatego
Amerykanie będą dalej łamać reguły
globalizacji. Robią to od pewnego
czasu – a pandemia ten trend
przyspieszy. Zacznie się kształtować
nowy model gospodarczy. Dziś jednak
nie wiemy, jak on będzie wyglądał.
Pandemia stała się katalizatorem
przyspieszającym słabnięcie Zachodu,
który musi sobie odpowiedzieć na
fundamentalne pytanie: w jaki sposób
zamierza złamać reguły globalizacji,
by zachować swoją pozycję
w ładzie globalnym. Czy jesteśmy
w stanie to zmienić? Czy jesteśmy
w stanie przestawić się na inny model
funkcjonowania? A może lepiej jest
zaakceptować obecny stan rzeczy
i przystosować się do tego, że
wszystko powstaje w Chinach?

+48 22 355 24 00 / langas@langas.pl
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EKSPERCI
Zaprosiliśmy do tego projektu najbardziej doświadczonych
trenerów i doradców oraz inspirujących mówców.

Dr Jacek
Bartosiak
Autor książek „Pacyfik i Eurazja. O wojnie”, wydanej
w 2016 roku, traktującej o nadchodzącej rywalizacji
wielkich mocarstw w Eurazji i o potencjalnej wojnie
na zachodnim Pacyfiku oraz „Rzeczpospolita między
lądem a morzem. O wojnie i pokoju”, wydanej w 2018
roku, traktującej o sytuacji geostrategicznej Polski
i Europy w dobie rywalizacji mocarstw w Eurazji
wraz ze szczegółowym przedstawieniem teatru
wojny i nowoczesnej sztuki wojskowej.Założyciel
i właściciel firmy Strategy & Future, Dyrektor
Programu Gier Wojennych i Symulacji Fundacji
Pułaskiego; Senior Fellow w The Potomac Foundation
w Waszyngtonie, współzałożyciel „Play of Battle”,
zajmującej się przygotowaniem symulacji wojskowych;
współpracownik Nowej Konfederacji oraz New
Generation Warfare Centre w Waszyngtonie; Członek
Zespołu Doradczego Pełnomocnika Rządu ds.
Centralnego Portu Komunikacyjnego (2017-2018),
Prezes Zarządu Centralny Port Komunikacyjny
Sp. z o.o. (2018 – 2019). Absolwent Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat
i partner zarządzający w kancelarii adwokackiej
zajmującej się obsługą biznesu (2004-20018). Ekspert
do spraw geostrategii, uczestnik debaty na temat
sytuacji strategicznej Europy Środkowowschodniej,
uwarunkowań geostrategicznych regionu
– wypowiada się na ten temat na konferencjach
w kraju i zagranicą oraz w mediach.

Krzysztof
Kruszewski
CEO w Kantar Polska. Członek ESOMAR.
W latach 2001-2005 Prezes Rady Reklamy. Zdobywca
6 pozycji w rankingu polskich przedsiębiorców
dwudziestolecia 1998-2008 Rzeczpospolitej.
Równolegle do pracy w dziedzinie badań
i doradztwa, zawodnik grupy powszechnej
Sekcji Strzeleckiej CWKS Legia Warszawa, Instruktor
Strzelectwa Bojowego i Sportowego, Członek
Zarządu i Master Instruktor w Self Protection Shooting
Academy odpowiedzialny za rozwój systemów
treningowych oraz szkoleniowiec prowadzący
zajęcia dla przedstawicieli segmentu mundurowego
oraz cywilnych użytkowników broni palnej. Twórca
podręczników i filmów szkoleniowych w zakresie walki
wręcz oraz użycia broni palnej w bliskim kontakcie
(Close Quarter Combat) działający na pograniczu
rynków Polski i Izraela. Autor kanału SPSA na YT.

Warsztat strzelecki na profesjonalnej strzelnicy
w Hotelu Arłamów
+48 22 355 24 00 / langas@langas.pl

ul. Marszałkowska 58 lok. 15
00-545 Warszawa
tel: + 48 22 355 24 00
fax: + 48 22 355 24 08
www. langas.pl
e-mail: langas@langas.pl

Wypełnij formularz zgłoszeniowy na e-mail:
szkolenia@langas.pl
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SCENARIUSZE ZMIAN
NA ŚWIECIE
Przyszłość Europy i Twojej firmy
oczami dr. Jacka Bartosiaka
HOTEL ARŁAMÓW, USTRZYKI DOLNE
9—11 MAJA 2022 R.
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
Zgłoszenie do 23.04.2022 r.

4 700 PLN netto + 23% VAT

Zgłoszenie od 25.04.2022 r.

5 700 PLN netto + 23% VAT

CENA ZAWIERA
• Udział w 2 warsztatach z dr. Jackiem Bartosiakiem
• Udział w 2 warsztatach praktycznych i 1 teoretycznym
nauki/doskonalenia strzelania
• 2 noclegi w pokoju dwuosobowym (w terminie 9 - 11 maja)
• Wyżywienie: 2 kolacje, 2 obiady, 2 śniadania
• Amunicja i sprzęt niezbędny do udziału w warsztatach
strzeleckich
• Ubezpieczenie
• Wstęp do strefy saun i basenów, siłownia
• Parking zewnętrzny
UWAGA
Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 18.00, 9 maja 2022 r.
Dopłata do pokoju
jednoosobowego
w terminie 9 - 11 maja

370 PLN netto + 23% VAT

Możliwość organizacji przejazdu z Lotniska Rzeszów do
Arłamowa (prosimy o kontakt tel. 22 355 24 00)
1-2 os. 500 PLN netto za przejazd w jedna stronę
2-4 os. 600 PLN netto za przejazd w jedna stronę
Dla chętnych możliwość przedłużenia pobytu w hotelu.
SPOSÓB PŁATNOŚCI
Przelewem w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia
zgłoszenia na konto Langas Regtech. NIP: 7010991220.
POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA
Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu
potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu
na ok. 10 dni przed szkoleniem.

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 danych osobowych przez Langas Regtech
sp. z o.o., ul. Marszałkowska 58 lok. 15, 00-545 Warszawa, NIP 701-099-12-20 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 (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn. zm.). Wyrażenie
zgody jest dobrowolne i może być w każdym czasie cofnięte.
Wyrażam zgodę na inicjowanie telefonicznych połączeń przychodzących z wykorzystaniem
przez Langas Regtech sp. z o.o., ul. Marszałkowska 58 lok. 15, 00-545 Warszawa,
NIP 701-099-12-20 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
(RODO) oraz z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Dz.U.2016.1489 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 Regtech sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez naszego
podpisu.
Oświadczamy, że nie jesteśmy płatnikami VAT
Oświadczam, że jestem upoważniony (-na) przez firmę do podpisania formularza oraz
akceptuję Ogólne warunki uczestnictwa w projektach edukacyjnych realizowanych przez
Langas Regtech sp. z o.o. wraz z obowiązkiem zapłaty.

....................................................................................................
podpis

Langas Group – Level up!

data i pieczęć

