
             10:00    Rozpoczęcie
10:00 – 13:00    Warsztat  
13:00 – 14:00    Przerwa obiadowa 
14:00 – 17:00    Warsztat
17:00 – 17:30    Zakończenie oraz podsumowanie

             09:00   Rozpoczęcie
09:00 – 12:00   Warsztat 
12:00 – 13:00   Przerwa obiadowa  
13:00 – 16:00   Warsztat
16:00 – 16:30   Zakończenie oraz podsumowanie

Plan Zajęć: 
 23.03.2020 DZIEŃ 2  24.03.2020DZIEŃ 1 PONIEDZIAŁEK WTOREK

23-24 marca 2020
Podzamcze (koło Zawiercia)

Przywództwo
– od kierowania
do zarządzania

Warsztaty:

Zarządzanie to przede wszystkim zapewnienie ciągłego 
wysokiego poziomu motywacji, czyli ciągłe podtrzymywanie 
samodzielnego zaangażowania każdego w naszym zespole.

Jak to zrealizować? Od czego zależą motywacja – demotywacja - zaangażowanie? Dlaczego “niekiedy 

chce się nam chcieć, a niekiedy nie”?

A jak to jest u naszych współpracowników?

Widzimy ludzi bardziej i mniej zmotywowanych... lub też całkowicie zdemotywowanych. Odpowiednio 

zaangażowanych i niezaangażowanych. Jaki wpływ mamy na to jako bezpośredni przełożeni?

Co robić jeśli nie „motywować”? 
Co decyduje o długotrwałym zaangażowaniu ludzi oraz jakie narzędzia, strategie i sprawności komunika-

cyjne potrzebne są dobremu managerowi w codziennej praktyce?

Jak pozafinansowo zmotywować pracownika? 

Jak przekonać pracownika do odpowiedzialności za swoje działania? 

Jak zarządzać zespołem i budować zaangażowanie? 

Jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych?

Na czym polega różnica między kierowaniem, a przewodzeniem?

Na dwudniowym warsztacie znajdziemy odpowiedzi na pytania:



Warsztat wyłącznie dla przedstawicieli firm rodzinnych
Zgłoszenie pod linkiem:

Opłacenie kosztu uczestnictwa najpóźniej 5 dni roboczych od zgłoszenia.

Wpłaty należy dokonać na rachunek: 
Stowarszyszenie „Inicjatywa Firm Rodzinnych”, 

50 1240 1024 1111 0010 1662 8877
tytuł płatności: „Warsztat z Helmutem V. Gläser”

Absolwent Fakultetu Ekonomii i Socjologii Albert-Ludwigs-Universitat we Freiburgu i Br. Praktyk zarządzania. Uznany 

trener biznesu. Piastował stanowiska menadżerskie w firmach w Niemczech, Francji, USA i Szwecji w branży ubezpiecze-

niowej i farmaceutycznej. Po otwarciu granic na wschód przyjął stanowisko prezesa niemiecko-rosyjskiego Joint-Ventu-

re w Moskwie. Od 1992 roku przygotowywał nowozatrudnionych prezesów i dyrektorów w Polsce, na Węgrzech i na 

Ukrainie do wyzwań i realiów właśnie powstających rynków.

Pracuje również w Niemczech i w Hiszpanii.

Przykładowi klienci:

Cena obejmuje: 2 dni szkolenia za osobę, dokumentację warsztatu, certyfikaty potwierdzające udział 
w warsztatach, catering: 2 obiady, napoje oraz poczęstunek podczas zajęć.
Cena nie obejmuje noclegu.
Istnieje możliwość rezerwacji bezpośredniej w hotelu Poziom 511.
Na hasło: „Warsztat z Helmutem Gläser” – RABAT 25%

Helmut V. Gläser
DiplomVolkswirt

Zajęcia prowadzi w językach: niemieckim, polskim, angielskim, rosyjskim lub hiszpańskim.

Jest trenerem i coachem, cenionym zarówno przez handlowców, jak i przez najwyższą kadrę menedżerską 

międzynarodowych koncernów. Jest również angażowany jako Interim Manager Operacyjny.

Ma bogate doświadczenie w zarządzaniu, w kierowaniu zespołem, wywieraniu wpływu na grupy, prowadzeniu 

negocjacji i rozwiązywaniu konfliktów.

Wolters Kluwer.Warszawa

Commercial Union.Warszawa

Asseco.Warszawa

BP Polska. Kraków

Protec. Madrid

Dale Carnegie Training. New York

Mercury Engineering. Dublin

Hager Systems. Moskwa

Wrigley. Kijów

BASF. Ludwigshafen

HOCHTIEF AG. Essen

FORD. Jerez de la Frontera

Protec. Madrid

weź udział w szkoleniu

Zapewniamy:

CENA ZA SZKOLENIE:

Warunki uczestnictwa:

Miejsce, które zaskoczy uczestników wysoką jakością.
Dużo dobrej kawy i wyśmienitą herbatę.
Smaczny obiad.
Dobrą opiekę, cały czas pod ręką.
Dokumentację warsztatu w formie zdjęć oraz plansz, które zostaną opracowane podczas warsztatów.
Certyfikat uczestnictwa.

Hotel - Poziom 511 
(Bonerów 33, 42-440 Podzamcze)

Firmy zrzeszone w IFR – 700 zł netto/osoba

Firmy nie zrzeszone W IFR – 1000 zł netto/osoba

https://forms.gle/rFWqfUVyLjsM5Mqz7

