
     
 
 
 
 JESTEŚ WŁAŚCICIELEM FIRMY?  

                  MENEDŻEREM?    

       KIEROWNIKIEM?  

 

Wiedza dla Twojej Firmy teraz  w Twoim Powiecie! 
 

 Możesz sprawnie zarządzać przedsiębiorstwem i pracownikami. 

 

 Możesz uniknąć błędów w zarządzaniu i związanych z nimi 

problemów (oskarżenie o mobbing, nierówne traktowanie 

pracowników …). 

 

 Zrób to razem z nami! 

 

 Poznaj nowoczesne metody prowadzenia firmy oraz tworzenia  

i realizowania strategii jej zarządzania. 

 

 Znajdź drogę dla swojego biznesu w aktualnej sytuacji rynkowej. 

 
Zapraszamy na bezpłatne, dwudniowe seminaria informacyjne 
organizowane w ramach projektu "Mazowiecka Firma Równych Szans", 
których Uczestnikami mogą być przedstawiciele:  
 

 przedsiębiorstw, 

 jednostek samorządu terytorialnego,  

 instytucji otoczenia biznesu.  
 

 

 
Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza 

00-202 Warszawa, ul. Świętojerska 24, Tel. 22 887 64 22 

 
 

     
 
 
Seminaria z tematu "Zarządzanie firmą równych szans dla 
pracodawców i menedżerów" skonstruowano tak, by każdy 
Uczestnik mógł podczas zajęć stworzyć swój konkretny plan 
realizacji określonego celu istotnego z punktu widzenia jego firmy lub 

działu. Pojawią się w nich zagadnienia dotyczące: 
 

 budowania strategii firmy,  

 dostosowania działań do zmieniającego się otoczenia 
biznesowego, 

 zarządzania kadrami, 

 wdrażania i efektywnego wykorzystywania polityki równościowej. 
 

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, posiłki oraz zaświadczenie 
uczestnictwa w seminarium.  
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej projektu:  
http://www.mfrs.pl  
 
Informacji szczegółowych udziela: 
 
Karolina Selerska, mail: kselerska@zpwim.pl 
telefon: 22 245 41 67 lub 519 762 005 
 
Uwaga! 
 

W ramach projektu „Mazowiecka Firma Równych Szans” prowadzone 
będą także seminaria zatytułowane "Polityka kadrowa nowoczesnej 
firmy", na które równie serdecznie zapraszamy Pracowników działów 

kadr. 
 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.  
 
Serdecznie  zapraszamy.  

 
 

 

 
Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza 

00-202 Warszawa, ul. Świętojerska 24, Tel. 22 887 64 22 
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