
27.04.2023  
Toruo 

Hotel Copernicus, Bulwar Filadelfijski 11 

 

8:00–
8:50 

Rozpoczęcie konferencji 

 

 

 

 

8:50 – 
11:00 

Sala Kujawska – otwarcie konferencji 

Standardy obsługi pacjenta w nowoczesnej placówce medycznej.  
Jak budzid zachwyt w sercach i umysłach pacjentów na wszystkich poziomach kontaktu z pacjentem.  

(Aleksandra Laskowska, Trener Biznesu) 

Nowoczesna placówka medyczna i zadowoleni pacjenci - jak to osiągnąd? 
(Piotr Strychalski, eGabinet.pl) 

Kontrole podmiotów leczniczych - wyzwania na 2023 rok. 
(radca prawny Patrycja Zawadzka, Kancelaria Cieciórski Wacławik Kosioski Spółka Partnerska Radców Prawnych) 

Optymalizacja lejka sprzedażowego w placówce medycznej.  
(Marcin Fiedziukiewicz, kliniki.pl) 

11:00 –
11:30 

Przerwa Kawowa – Sala Barowa + Piernikowa 

Podział Sala Kujawska Sala Pomorska 

 

 

 

 

 

 

 

11:30 –
14:00 

„Trudny pacjent? Nie znam, nie widziałem.”  
Obsługa pacjentów bardziej wymagających. 

(Łukasz Laskowski, Poziom 4) 

Co się dzieje z kontrowersyjną ustawą o jakości w 
ochronie zdrowia i jakie ma to znaczenie dla placówek 

medycznych?  
(radca prawny Patrycja Zawadzka, Kancelaria Cieciórski 
Wacławik Kosioski Spółka Partnerska Radców Prawnych 

Prezentacja partnera wydarzenia.  
(Trecom) 

Jak optymalnie dobrad system informatyczny do potrzeb 
placówki opieki zdrowotnej. (Marek Żołnowski, Eurosoft) 

Coaching zespołowy w placówce medycznej. Jak skutecznie 
wspierad i rozwijad zespoły pracownicze w poszukiwaniu 
konstruktywnych rozwiązao i radzeniu sobie z sytuacjami 

kryzysowymi. 
(Aleksandra Laskowska, Trener Biznesu) 

Zarządzanie prawami pacjenta - Postępowanie w 
sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa 

pacjentów. 
(radca prawny Konrad Polewski, Kancelaria Radcy 

Prawnego Konrad Polewski) 

Witaj na pokładzie, czyli jak dobrze wdrożyd nowego 
pracownika? 

(Łukasz Laskowski, Poziom 4) 

Projekty i koncepcje w e-zdrowiu – Elektroniczna 
Dokumentacja Medyczna.  (Agnieszka Rudnicka-

Szymczak, Centrum e-Zdrowia)) 

Wprowadzanie funkcji opiekuna pacjenta w placówce 
medycznej – kiedy i czy warto? 

(Katarzyna Łempicka, Trener Biznesu) 

Sukcesja w placówce medycznej - pułapki i rozwiązania na 
zmianę warty, czyli przekazanie firmy swoim następcom.  

(radca prawny Przemysław Kosioski, Kancelaria Cieciórski 
Wacławik Kosioski Spółka Partnerska Radców Prawnych) 

14:00 –
14:30 

Przerwa Kawowa – Sala Barowa + Piernikowa 

 Sala Kujawska 

 

 

 

14:30 –
16:00 

Sprzedaż można pokochad – rozwój kompetencji sprzedażowych u pracowników rejestracji.  
Jak wykorzystad techniki sprzedażowe w placówce medycznej bez narzucania się. 

(Aleksandra Laskowska, Trener Biznesu) 

Kary Prezesa UODO wymierzone dla podmiotu z sektora medycznego. 
(radca prawny Konrad Polewski,  dr n. med. i n. o zdr. Marlena Janiczek – Polewska  

Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Polewski) 

Fundacja rodzinna, czyli jak zabezpieczyd majątek prywatny na pokolenia. 
(radca prawny Przemysław Kosioski, Kancelaria Cieciórski Wacławik Kosioski Spółka Partnerska Radców Prawnych) 

 
Zakooczenie konferencji 


