
W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 
 Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej zaprasza na organizowane 

w dniach 14-18 listopada 2016r spotkania biznesowe i szkolenia.

Harmonogram spotkań:

14 listopada ( poniedziałek ) - DZIEŃ  Z COACHINGIEM

 w godz. 9.00 – 13.00., miejsce:   Radom ul. Rwańska 7, sala szkoleniowa IP-H ZR, 

Szkolenie  „Coaching  w zarządzaniu  zespołem pracowniczym”.      Szkolenie  bezpłatne
skierowane do przedsiębiorców i kadry zarządzającej zasobami ludzkimi. 

Program szkolenia:

- 9.00 – 9.30 – powitanie uczestników, przedstawienie się trenerki i uczestników szkolenia,
przedstawienie metod pracy

-  9.30 – 10.45 – wprowadzenie do coachingu – czym jest  coaching, a czym nie jest? Siła
relacji w coachingu. Rodzaje pytań coachingowych.

- 10.45 – 11.00 – przerwa kawowa

- 11.00 – 12.40 – model SCORES – czyli jak prowadzić rozmowę z pracownikiem, aby zachęcić
go do samodzielnego rozwiazywania problemów. Praktyka rozmów z pracownikami

- 12.40 - 13.00 – podsumowanie szkolenia i pożegnanie uczestników.

Korzyści dla uczestników – uczestnicy w rezultacie szkolenia: 

 Dowiedzą się  na czym polega fenomen coachingu i  sprawdzą,  czy jest  to metoda,
którą można wprowadzić w ich organizacji;

 Doświadczą  siebie  zarówno w roli  coacha,  jak  i  „coachowanego”  pracownika,  aby
zrozumieć mechanizm tej metody rozwoju zawodowego;

 Dowiedzą  się,  kiedy  coachingu  nie  należy  stosować,  gdyż  nie  przyniesie  on
pożądanych rezultatów;

 Poznają  uniwersalny  model  prowadzenia  rozmów  coachingowych,  dzięki  którym
pracownicy będą rozwijać własną postawę proaktywną w swojej pracy



Szkolenie  poprowadzi Magdalena  Jelonkiewicz-Bałdys,  właścicielka  radomskiej  firmy
szkoleniowej SKILLS FACTORY, certyfikowany trener biznesu i business coach, wykładowca na
studiach  menedżerskich  w  Wyższej  Szkole  Handlowej  w  Radomiu.  Absolwentka  Trenerów
Pracowni  Psychologicznej  Elżbiety  Sołtys,  Szkoły  Profesjonalnego  Coachingu  Instytutu
Psychoedukacji  i  Rozwoju Integralnego w Krakowie oraz Dublin School of Practical  Philosophy.
Ekspertka ds. szkoleń z psychologii biznesu, a w szczególności w wspieraniu budowania postaw
liderskich u kadry zarządzającej. Propaguje coachingowy styl zarządzania, który przekłada się na
wzrost osobistego zaangażowania i poziom motywacji pracowników w wykonywaną pracę oraz
pielęgnowanie  postawy  proaktywnej.   W  pracy  trenerskiej  pomaga  jej  międzykulturowe
doświadczenie zawodowe: pracowała i mieszkała w Irlandii, Niemczech i Stanach Zjednoczonych,
obserwując różne style zarządzania. Po powrocie do kraju przeprowadziła restrukturyzację firmy
Taxback.com,  przenosząc  oddział  firmy  z  Warszawy  do  Radomia,  budując  i  szkoląc  zespół
pracowników od podstaw. Wraz z Akademią PwC przygotowała program studiów podyplomowych
„Nowoczesne usługi biznesowe” na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu,
za którą otrzymała nagrodę AIG „Najlepszy projekt roku 2013”, a Uniwersytet otrzymał prestiżową
nagrodę w kategorii „Najlepsza współpraca biznesu z uczelnią” podczas Gali CEE Outsourcing and
Shared Services Awards 2014.  Przeprowadziła ponad 1500 godzin szkoleniowych i  500 godzin
coachingu. Współpracuje z londyńską Entreprenuer Impet w zakresie usług coachingowych dla
przedsiębiorców w kraju i za granicą.

Ilość miejsc na szkoleniu ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmujemy w  biurze  Izby  tel: 48     384 56 60;    600 245 881 lub    

izba@radomskibiznes.pl  ;  

15 listopada ( wtorek ) – USŁUGI  DLA  BIZNESU – DZIEŃ CZŁONKOWSKI

w godz. 9.00 – 14.00., miejsce:     Radom ul. Rwańska 7, sala szkoleniowa IP-H ZR

Spotkania przedstawicieli Firm - Członków Izby , możliwość spotkania z członkami Zarządu
Izby oraz wysłuchania ciekawych ofert dla przedsiębiorców (dla uczestników - specjalne
oferty przygotowane na ten dzień) !!!

- 9.00 – 9.45 – „Razem możemy więcej” - Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej 

- 10.00 – 10.45 – "Jak grać i wygrać w walce na rynku pracownika" RANDSTAD Polska 

-  11.00 – 11.45 – „Interaktywny świat – realne korzyści,   czyli jak budować zdalne relacje i
pozyskiwać klientów” - Agencja Interaktywna AJMER 

-  12.00  –  12.45 -  "Aaaa.....  pracownika  zatrudnię"  Problemy  kadrowe  polskich
przedsiębiorców  -  czy  zatrudnianie  cudzoziemców  może  stanowić  rozwiązanie  tego
problemu? - Agencja Zatrudnienia HSS POLAND 

- 13.00 – 13.45 -  „Firma zawsze w dobrej Formie” – Wzrost atrakcyjności firmy dzięki kultowemu
programowi,  pozytywny wizerunek pracodawcy dbającego o zróżnicowane potrzeby pracowników.
Redukcja liczby zwolnień lekarskich - POP GYM sp. z o.o. 

mailto:izba@radomskibiznes.pl


- 

16 listopada ( środa ) –  URZĘDY  DLA  BIZNESU 

w godz. 10.00 – 14.00., miejsce:  Radom ul. Rwańska 7 - sala szkoleniowa IP-H ZR 

Spotkanie  informacyjno-konsultacyjne  dla  lokalnych  przedsiębiorców  i  pracodawców.
Jedyna  okazja  do  spotkania  przedstawicieli  najważniejszych  organów  radomskiej
administracji w jednym miejscu.

- 10.00 – 11.00  - Jednolity Plik Kontrolny i zmiany w podatkach planowane od 2017; Urzędy
Skarbowe w Radomiu; Naczelnik II Urzędu Skarbowego w Radomiu - Bożena Rusinowska,
Naczelnik  I  Urzędu  Skarbowego  w  Radomiu  –  Radosław  Słoniewski,  Naczelnik  III
Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu – Jerzy Krekora 

-  11.00 – 12.00 -  Wsparcie przedsiębiorców na lokalnym rynku pracy -  Powiatowy Urząd
Pracy w Radomiu – Dyrektor Józef Bakuła 

- 12.00 – 13.00 Dokumentowanie prawa do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa oraz
wypełnianie dokumentów - Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Radomiu –  Dyrektor Janusz
Ziętek 

-  13.00  –  14.00  Oferta   wsparcia   dla  nowych  i  funkcjonujących  na  terenie  Radomia
przedsiębiorców  i  Staże  dla  studentów -   Gmina  Miasta  Radomia  i  Wydział  Obsługi
Radomskiej Strefy Gospodarczej-  Wiceprezydent Jerzy Zawodnik i Dyrektor Krzysztof Turek

17 listopada ( czwartek ) – CORAZ LEPSZY WIECZÓR Z BIZNESEM 

w godz. 18.00 – 21.00., miejsce:  Radom, ul. Mieszka I,   LA MELISA -  sala konferencyjna

Spotkanie biznesowe "Jak motywować młode pokolenie pracowników?". 

Program spotkania:

- 17:30 -18.00 - rejestracja uczestników

- 18:00 - 19:15 - przywitanie gości przez Pawła Królaka oraz krótkie powitanie przez Łukasza 

Białczaka(5 min) networking

- 19:15 - 19:45 - kolacja

 19:45 - 20:30 - wystąpienie Moniki Madejskiej, temat prelekcji: Jak motywować młode 

pokolenie pracowników?

- 20:30 - 21:15 - wystąpienie Pawła Królaka, temat: Jak doskonalić firmę według filozofii 

KAIZEN?



- 21:15 - zamknięcie oficjalnej części spotkania

- od 21:15 - rozmowy kuluarowe

Prelegenci:

Paweł  Królak -  Strateg  biznesowy  i  architekt  systemów  przyspieszających  rozwój  firmy,
pasjonat niestandardowego marketingu i zarządzania,  przedsiębiorca.  Coraz Lepszy Szef w
Coraz  Lepszej  Firmie,  właściciel  Klubu  Książki  Tolle.pl,  prezes  Towarzystwa  Biznesowego
Lubelskiego,  wykładowca  na  studiach  MBA,  autor  i  współautor  książek  i  niezliczonych
artykułów branżowych. Doradza Klientom Coraz Lepszej Firmy w zakresie strategii biznesowej
i zarządzania.

Monika Madejska -  Ekspert w dziedzinie zarządzania stresem i przeciwdziałania wypaleniu
zawodowemu. Sama po 8 latach pracy bez wytchnienia, doświadczyła syndromu wypalenia
zawodowego. Porzuciła karierę menedżerską i od kilku lat uczy się prowadzić zrównoważone
życie oraz pomaga innym odnaleźć work-life balance.  Ukończyła zarządzanie projektami na
SGH,  jest  akredytowanym  konsultantem  Harrison  Assessment,  certyfikowanym  trenerem,
dyplomowanym  coachem.  Jest  współfundatorką  fundacji  Slowlajf  -  Fundacji  Przeciw
Wypaleniu Zawodowemu oraz wielu innowacyjnych projektów z zakresu rozwoju osobistego.
Fascynują ją ludzie, ich różnorodność i talenty. Gdyby mogła nie wychodziłaby z książek! :)
Prywatnie szczęśliwa partnerka i mama długo wyczekiwanej córeczki. W Coraz Lepszej Firmie
pomaga przedsiębiorcom odkrywać ich mocne strony i na ich bazie budować skuteczną firmę.
Doradza  również  w  rekrutacji  i  dopasowywaniu  pracy  do  indywidualnych  potrzeb  i
predyspozycji danej osoby.

Koszt udziału w spotkaniu dla przedstawicieli firm członkowskich IP-H ZR wynosi 77 zł +
VAT, dla przedstawicieli firm niezrzeszonych w Izbie 97 zł + VAT.  

18 listopada ( piątek ) – DZIEŃ MŁODZIEŻY – BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY

w godz. 9.00 – 12.00, miejsce:  Radom,  Centrum Konferencyjne BIZNESOWA 9

Blok  wykładów  skierowanych  do  młodzieży   klas  trzecich  szkół  ponadgimnazjalnych  na  temat
przedsiębiorczości. 

- 9.00 – 9.15   - Przywitanie gości i rozpoczęcie spotkania

-  9.15 – 10.00 - Magdalena Falkowska -Ceran – Certyfikowany trener biznesu radomskiej
firmy SKILLS FACTORY i coach ACC ICF, praktyk metody Points of You Absolwentka politologii
na Uniwersytecie Wrocławskim, Szkoły Trenerów Biznesu w Krakowie, członek ICF Global i ICF
Polska.  Przez  26  lat  pracowała  we  wrocławskim  oddziale  Telewizji  Polskiej  S.A.  jako
dziennikarka,  prezenterka,  reporterka,  szef  redakcji  Faktów  oraz  koordynator  Telewizyjnej
Agencji  Informacyjnej.  Wykład   „Pomyliłeś  się  ...  i  co  z  tego?”  Wykład  będzie  dotyczył
umiejętności  dokonywania wyborów i konsekwencji,  jakie niesie ze sobą pomyłka. Młodzi
ludzie często obawiają się , że coś źle zrobią, szczególnie ważne jest to w kontekście wyboru



drogi  życiowej,  zawodu,  dalszej  edukacji.  Pomyliłeś  się  -  i  co  z  tego  -  popatrz  na  swoją
"porażkę" jak na wskazówkę. Co Ci ona mówi? Co z tego doświadczenia możesz zabrać w
przyszłość? Czy gdybyś się nie pomylił wiedziałbyś to, co wiesz teraz?

Popełniłeś błąd. Czy to koniec świata? Czy dopiero początek nauki i rozwijania się w 
kierunku, w którym chcesz iść? Popatrz na swoją "porażkę" jak na wskazówkę. O czym ona 
Ci mówi? Co z tego doświadczenia możesz zabrać w przyszłość? Czy gdybyś się nie pomylił 
wiedziałbyś to, co wiesz teraz? Młodzi ludzie często obawiają się, że coś źle zrobią. Owe lęki 
dają się we znaki szczególnie w kontekście wyboru drogi życiowej, zawodu, czy też dalszej 
edukacji. Aby rozsupłać nieco zawiłości wyboru ścieżek życiowych Magdalena opowie o 
umiejętności dokonywania wyborów i konsekwencji, jakie niesie ze sobą pomyłka. Jej historia
życiowa, zmiana kariery po 26 latach pracy w TVP, pokazuje, że nigdy nie jest za późno, by 
sięgnąć po marzenia. Magdalena jest też mamą 24-letniej doktorantki prawa we Florencji i 
17-letniego licealisty, który za dwa lata będzie zdawał maturę. Doskonale zna dylematy 
wyboru dzieci. Jako coach zajmuje się też coachingiem kariery i pomaga młodym ludziom, którzy 
szukają swojej drogi zawodowej. Będzie inspirująco, wzruszająco i magicznie. Serdecznie 
zapraszamy!

-  10.00 – 10.45 - Anna Pomorska – Trenerka Mocnych Stron w Taisja Laudy & Co.  Wykład
„Odkryj swój naturalny Geniusz” - Wykład będzie dotyczył roli, jaką nasze wrodzone Talenty
odgrywają  w naszym sposobie  myślenia,  odczuwania  i  zachowania.  Odpowiemy sobie  na
pytanie, czy każdy jest utalentowany i w jaki sposób rozpoznać te wrodzone predyspozycje.
Na  przykładzie  badań  przeprowadzonych  przez  Instytut  Gallupa  pokażemy,  jak   dalece
bardziej  efektywne  jest  budowanie  własnej  kariery  oraz  rozwoju osobistego 
w  oparciu  o  to,  co  już  jest  w  nas  dobre.  Młodzi  ludzie  stoją  przed  wieloma  trudnymi
wyborami, które mogą zadecydować o ich przyszłości.  Świadomość tego, w czym tkwi ich
prawdziwa  moc,  pozwoli  im  wejść  w  dorosłość  z  pewnością  siebie  i  stanąć  na  drodze
prowadzącej do życia w spełnieniu.

-  10.45 – 11.30 - Aleksandra Kozera – współwłaścicielka  Elab Education Laboratory Siczek
Kozera sp.j., pasjonatka biznesu odpowiedzialnego społecznie. Od 2010 roku specjalizuje się
w konsultingu edukacyjnym i pomocy w aplikacji  na studia w Wielkiej  Brytanii  i  najlepsze
szkoły  biznesowe  w  Europie  i  na  świecie  –  Wykład  „Jak  zaplanować  swoją  przyszłość”
zachęcający młodzież do pójścia własną drogą i uwierzenia w siebie oraz zastanowienia się,
gdzie teraz jesteśmy i gdzie chcemy dojść.
 
- 11.30 – 12.00 -  rozstrzygnięcie konkursu dla młodzieży, związanego z przedsiębiorczością,
którego  finaliści  otrzymają  szereg  cennych  nagród  ufundowanych   przez  naszych
przedsiębiorców ( nagrody będzie można również wygrać dzięki  udziałowi w konkursie na
facebook'u )

Uwaga!!! W dniach 14-18 listopada Bank Pekao SA zaprasza na lekcje przedsiębiorczości młodzież 
gimnazjalną/licealną i studentów.

Podczas wizyty przedstawiona zostanie historia rozwoju bankowości w ostatnich 20 latach oraz 
nowości bankowe dla młodzieży. Pokazany zostanie bank , który na co dzień jest niedostępny dla 
Klientów . Dla wybranych osób przewidziane są upominki  m.in. słuchawki firmy Philips 



Prosimy o zgłaszanie grup w celu ustalenia terminu : Menadżer ds. Sprzedaży Monika Kuźmińska

Tel 605 559 662

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w wydarzeniach Światowego 

Tygodnia Przedsiębiorczości ! 

Prosimy o zabieranie ze sobą wizytówek, gdyż wśród osób, które będą 

uczestniczyły w naszych spotkaniach, zostaną rozlosowane    darmowe sesje 

coachingowe ufundowane i poprowadzone  przez   Magdalenę Jelonkiewicz-Bałdys 

właścicielkę     radomskiej firmę SKILLS  FACTORY  ( 10 sesji / 1h / 1os – do wykorzystania

do końca roku ). 

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w poszczególnych spotkaniach 

w  biurze  Izby  tel: 48     384 56 60;    600 245 881 lub     izba@radomskibiznes.pl  , 

u.miskiewicz@radomskibiznes.pl    
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