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Skuteczne 

zarządzanie sobą 

w czasie 
 

 

 

Szanowni Państwo,  
 

W imieniu Partnerów ESO Audit mam zaszczyt zaprosić  Państwa na warsztaty: 
 

 

,,Skuteczne zarządzanie sobą w czasie” 
 

 

Termin i miejsce: 

22 lutego 2019 r. od godziny 09:00 

Dwór Oliwski, CITY HOTEL & SPA 

80-328 Gdańsk, ul. Bytowska 4 
 
 

Warsztaty poprowadzi Krzysztof Kudeń - praktyk biznesu. Absolwent wydziału Ekonomii i 

Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Jako menedżer, doradca, trener i coach posiada 

10-letnie doświadczenie zawodowe w obszarach efektywnego zarządzania zespołem, 

zarządzania zmianą, motywacji, negocjacji oraz sprzedaży. Szkoli trenerów w ramach 

programu „Train the trainer”. Prowadzi również projekty rozwoju kompetencji dla 

menadżerów oraz coaching menadżerski. 

 

„Czas to najskromniejszy a zarazem najcenniejszy kapitał, 

jeśli ktoś nim nie potrafi zarządzać, nie będzie niczym 

innym dobrze zarządzać” 
 

Obok skutecznej komunikacji i asertywności  najważniejszych życiowych i zawodowych 

kompetencji świadomego człowieka jest Skuteczne zarządzanie sobą w czasie. 

 

Program warsztatów: 

- czym jest dla nas czas? 

- czy można kupować czas? 

- czy można zarządzać czasem? 

- ile kosztuje zła organizacja pracy? 

- strategie gospodarowania czasem; 

- jak efektywnie organizować własne czynności. 
 

 

Planujemy następujący przebieg spotkania:  

 

08:30 – 09:00 Rejestracja uczestników i  powitalna kawa 

09:00 – 10:30 Wykład  

10:30 – 10:45 Przerwa kawowa  

10:45 – 12:15 Wykład  

12:15 – 13:00 Lunch 

13:00 – 14:30 Wykład 

14:30 - 14:45 Przerwa kawowa 

14:45 - 16:00 Wykład    
 

Koszt uczestnictwa w warsztatach to 570 zł od osoby (+23% VAT). 

W przypadku zgłoszenia udziału i opłacenia udziału do 15 lutego 2019 r. obowiązuje 

promocyjna cena 470 zł netto (+23% VAT). 

Płatność za szkolenie należy uiścić na podstawie faktury PROFORMA. Uprzejmie prosimy 

o potwierdzenie uczestnictwa do 18 lutego 2019 r. drogą poczty elektronicznej na adres:  

eso@esoaudit.pl 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia do 5 dni przed jego 

rozpoczęciem. 

 

Licząc na spotkanie z Państwem,  

pozostaję z wyrazami szacunku 

 

 

 
Ewa Sowińska          

Partner     

ESO Audit          

mailto:eso@esoaudit.pl

