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     FIC Szkolenia -Ignacy Chruszczyński 

    

Zaprasza na: 

IX jesienny zjazd prezesów, dyrektorów oraz kadry 
zarządzającej podmiotów leczniczych  

Jastarnia  2-5 październik 2015r. 

Sesja I 

 

I. zmiany działalności leczniczej: 

1) SPZOZ -reaktywacja  

- nowe dokumenty/programy 

- ubezpieczenie odpowiedzialności - zdarzenia medyczne 
- dostosowanie do zmian 

- relacje podmiot tworzący - zakład 

2) Spółki 

- komercjalizacja 
- zmiany własnościowe 

3) Nowe obowiązki dla podmiotów leczniczych, w tym współpraca z Policją 

4) Wynagrodzenia kierowników podmiotów leczniczych - nowe regulacje; zmiany 

II. Mapy potrzeb zdrowotnych  

III. Zmiany w prawie roku 2016 - wpływ na podmioty lecznicze 

IV.  Prokuratura a podmioty lecznicze  

 
Izabela Delfina Klisowska :  radca prawny; posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie prawnych aspektów 
ochrony zdrowia i prawa medycznego, główny specjalista Wydziału Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego współpracuje z serwisem Prawo i Zdrowie a także z wyższą uczelnią 
jako wykładowca; ogromne doświadczenie jako prowadzący szkolenia/kursy 

 

Sesja II 

Jak skutecznie budować wizerunek publiczny, jak kontrolować i 
świadomie wykorzystywać mowę ciała, jak operować głosem, jak 

zrozumiale i prosto mówić o trudnych i skomplikowanych 
sprawach. 

Wykład – czego telewizje od nas chcą i jak dobrze wypaść? 

 - alfabet sztuk wizualnych czyli formy i gatunki TV oraz plany filmowe; 
- praca z operatorem – to on nas pokazuje, może to zrobić dobrze albo źle – na co zwrócić uwagę: światło, tło, kadr; 

- praca z reporterem – to on zadaje pytania i montuje materiał, co zrobić by uzyskać pożądany dla nas efekt antenowy, 

jak odpowiadać na pytania, jakie zastosować formy wypowiedzi, jak budować zdania; 

 - zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej. 
Ćwiczenia – jak to zrobić? 

 - jak stać, jak siedzieć, gdzie patrzeć 

 - mowa ciała – jak gestami wzmocnić przekaz werbalny 
 - mimika 

 - czy cisza/pauza jest moim wrogiem, czy przyjacielem? 
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 - praca głosem – jak dostosować tempo i sposób mówienia do formy TV i tematyki 

 - planowanie wypowiedzi – selekcja/koncentracja/efektywność 

 - dykcja i emisja 
 - korekta językowa 

  

Rodzaje wypowiedzi: 
 - wypowiedź ekspercka do programu studyjnego 

 - wypowiedź do reportażu 

 - wypowiedź do programu informacyjnego 

 - briefing/konferencja prasowa 
 - program publicystyczny 

 - debata telewizyjna 

 
Na poszczególnych etapach szkolenia jego uczestnicy są konfrontowani z konkretnymi sytuacjami i nagrywani. Materiał 

jest następnie analizowany. 

Wnioski – mocne/słabe strony, jak omijać rafy, co ćwiczyć, czym się nie przejmować, czyli: 
Jak być skutecznym w mediach i pozostać sobą! 

 

Jarosław Kulczycki- Dziennikarz, magister filologii, tłumacz konferencyjny. Ukończył studia w Instytucie Lingwistyki 

Stosowanej UW (języki angielski i niemiecki), Studium Dziennikarstwa International Media Fund & Rutgers University, absolwent 

Akademii Telewizyjnej TVP. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie psychologii społecznej na SWPS. Prezenter Polsatu 

(1994-1995) i TVP 2 (od 1995-2004). W tym czasie współpracował z wieloma agencjami eventowymi i PR, prowadził liczne 

konferencje prasowe, moderował dyskusje panelowe i brał udział w dużych imprezach publicznych. Od 2004 roku dziennikarz 

informacyjny. Prowadzący główne wydania Panoramy TVP2 (2004-2006), Wiadomości TVP1 (2007-2009) oraz program Forum 

TVP Info (2009-2011). W latach 2009-2016 dziennikarz i prezenter TVP INFO. Współtwórca formatu i prowadzący Info Dziennik. 

Prowadził także Poranek Info i Serwis Info. Jeden z głównych prowadzących Panoramę Dnia – najważniejszy program 

informacyjny anteny, program Godzina po Godzinie – podsumowanie wydarzeń dnia. Współtworzył format i prowadził 

cotygodniowy interwencyjny program Twoja Sprawa. Od roku akademickiego 2012/13 do dziś wykładowca SWPS – przedmiot: 

dziennikarstwo telewizyjne. Od roku 2014 trener Akademii Telewizyjnej TVP. Szkolił kadrę kierowniczą firm z sektora 
publicznego, management firm prywatnych, rzeczników prasowych. 

 

Sesja III 

Systemy ocen pracowniczych – czy wprowadzenie systemu w 
podmiotach leczniczych komuś się opłaca? 

Zakres tematyczny: 

1) “Chcę oceniać pracowników!” czyli krótka historia o tym jak przyszedł dyrektor do kadrowej.  

Powody, dla których pracodawcy zaczynają wdrażać system ocen pracowniczych. 

Czy na wprowadzeniu systemu ocen pracowniczych można zarobić? 

2) Jak to zrobić? - Przegląd najciekawszych systemów ocen pracowniczych. 

3) Konsekwencje wdrażania systemu ocen pracowniczych. 

4) Zasady wdrożenia systemu. 

5) Inne ujęcie systemu ocen pracowniczych - Zarządzanie kompetencjami i efektywnością. 

Patrycja Gołąbek – psycholog pracy i organizacji, specjalista ds. zarządzania kadrami. Obecnie jest kierownikiem Działu Służb 

Pracowniczych i Płac Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu. Prowadzi praktykę psychoterapeutyczną, jest 

właścicielem firmy szkoleniowo - doradczej zajmującej się doradztwem personalnym, szkoleniami i treningiem w zakresie komunikacji, zarządzaniem 

kadrami i budowaniem relacji w zarządzaniu, treningami w zakresie redukcji stresu, przeprowadzaniem audytów personalnych w ochronie zdrowia. 

Sesja IV 
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Ubezpieczenia wzajemne alternatywną formą na rynku ubezpieczeń szpitali - 

na przykładzie oferty TUW PZUW" Prezentacja PWS Konstanta S.A.  

Andrzej Rzepecki – PWS Konstanta S.A. 

Broker Ubezpieczeniowy , praktyk – od 14 lat prowadzi obsługę ubezpieczeniową podmiotom leczniczym . Wykładowca na studiach 

podyplomowych dla menedżerów w ochronie zdrowia i zjazdach dyrektorów podmiotów leczniczych. Wcześniej jako dyrektor kierował 
oddziałami firm ubezpieczeniowych.  

Sesja V 

Prezentacje własne oraz sponsorskie. 

 

                                    Kolejność sesji może ulec zmianie!!! 

POCZĄTEK ZAJĘĆ:  

Uczestników zapraszamy do hotelu   02.10 po południu kolacja godz 18;00 
Początek zajeć w dniu 3.10 o godz. 09:00 
Zakończenie zjazdu 5.10.2016 godz. 9:00 

  

MIEJSCE : Jastarnia - Hotel Jastarnia ul. Portowa 35 

CENA: 

Pobyt zakwaterowanie i wyżywienie                                                         1360zł netto* 
Dopłata do pokoju jedno osobowego                                                         210zł 

Opłata za osobę towarzysząca                                                                760zł 
*  dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw. 

 

Po zakończeniu zjazdu w dniu 5.10 rano proponujemy za dodatkowa opłata rejs z połowem dorsza. 

Chętnych prosimy o kontakt z biurem lub o adnotacje na karcie zgłoszeniowej 

 

ZGŁOSZENIA: Wypełnione karty prosimy przesłać faksem na nr  (22)2578629 lub 

(22) 292 38 50    Istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia za pomocą poczty 

elektronicznej na adres: fic-szkolenia@data.pl 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

mailto:fic-szkolenia@data.pl
http://www.fic-szkolenia.home.pl/
mailto:fic-szkolenia@data.pl


  

FIC Szkolenia Ignacy Chruszczyński ul. Abramowicka 188 20-391 Lublin 
Biuro Szkoleń: ul. Kinowa 18/80 04-017 Warszawa  

tel: 601 35 44 88 fax: 0 22 292 38 50  
e-mail: fic-szkolenia@data.pl www.fic-szkolenia.home.pl  

NIP: 712-005-13-92  REGON: 430044616  
 

  

 

 
 

Uczestnictwa w szkoleniu: 

IX jesienny zjazd prezesów, dyrektorów oraz kadry 
zarządzającej podmiotów leczniczych  

Jastarnia  2-5 październik 2015r. 

 
 

IMIĘ I NAZWISKO:............................................................................................................... ...................... 

STANOWISKO:........................................................................................................................................... 

NAZWA JEDNOSTKI NA FAKTURĘ (DOKŁADNA NAZWA I ADRES):..................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................NIP:..........................................TEL.:............................................TEL.KOM.:............................

..................FAX:....................................................E-MAIL..............................................................................PESEL..................................................... 

ADRES ZAMELDOWANIA-............................................................................................................................... 

Wybrana opcja Zakreślić wybraną opcję 
Opłata łączna za wybraną 

opcję 

Szkolenie z zakwaterowaniem i wyżywieniem  1360zł 

Dopłata do pokoju 1 osobowego                                             TAK                   NIE 

 

  Oświadczam, że udział ww. osób w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych w rozumieniu Ustawy  o finansach 

publicznych  
 
                                                                     
                                                  PŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE: PRZELEWEM -przed szkoleniem 

Nr konta:     nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347 
UPOWAŻNIAM FIC Szkolenia DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT BEZ PODPISU OSOBY ODBIERAJĄCEJ.  

PRZY REZYGNACJI PÓŹNIEJ NIŻ 7 DNI OD DATY ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA LUB NIEOBECNOŚCI  

ZGŁOSZONEGO UCZESTNIKA PONOSIMY KOSZTY SZKOLENIA 
 
 

 
 

 
 

 
.....................................    .........................................   ................................ 

pieczątka firmowa     pieczątka imienna dyrektora   podpis dyrektora lub 
      lub głównego księgowego   głównego księgowego 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ I PRZESŁAĆ: 

FAXEM: 222578629 ; 22 292 38 50 

MAILEM: FIC-szkolenia@data.pl 

KARTA ZGŁOSZENIA 
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