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Seminaria

15.01.2020

Chłodnictwo w retail i przemyśle – jak zapewnić efektywność 

energetyczną i pozyskać na nią finansowanie?

16.01.2020

Organizacja w transformacji i pracownicy przyszłości …czyli o 

poszukiwaniu zwinnego talentu

28.01.2020

Kompensacja, represja czy prewencja? Spory o własność 

intelektualną a roszczenia pieniężne

30.01.2020

Odpowiedzialność członków zarządu sp. z o.o.,- sposoby  

Zabezpieczenia interesu spółki i uniknięcie odpowiedzialności 

majątkowej.

Koszt uczestnictwa w seminarium : 260 zł netto dla osób z firm stowarzyszonych; 520 zł netto dla 

pozostałych osób



Seminaria

04.02.2020

Kontrole produktów  w świetle aktywności organów nadzoru - jak 

przygotować organizację na nadchodzące zmiany? 

13.02.2020

Recepta na zmienne warunki rynkowe w kontekście zasobów 

ludzkich

06.03.2020

Umowy EPC w praktyce realizacji projektów infrastrukturalnych w 

Polsce. Jak prowadzić negocjacje, żeby nie doszło do sporu.

17.03.2020

Zmiany w prawie pracy 2019/2020 

24.03.2020

Przedsiębiorca jako konsument

Koszt uczestnictwa w seminarium : 260 zł netto dla osób z firm stowarzyszonych; 520 zł netto dla 

pozostałych osób



Uczestnictwo w warsztatach jest płatne. 

Szczegóły płatności na stronie internetowej: https://www.ccifp.pl/wydarzenia.html

Warsztaty

21.01.2020

Od insightu do briefu - jak efektywnie wykorzystać metody 

projektowania zorientowane na ludzi w projektowaniu 

doświadczenia z marką (Brand Experience).

31.03.2020 i 28.04.2020

Być szefem firmy, liderem, osoba zarządzającą w XXI wieku… Co to 

dokładnie oznacza? Cykl warsztatów w 2-och modułach 

09.04.2020

Zoptymalizuj komunikację dzięki narzędziu DiSC

21.04.2020

Redukcja stresu poprzez rozwój inteligencji emocjonalnej

https://www.ccifp.pl/wydarzenia.html


Spotkanie z Urzędem Pracy

04.03.2020

Siła wieku – zarządzanie wiekiem w Twojej firmie



Uczestnictwo w szkoleniach językowych jest płatne. 

Szczegóły płatności na naszej stronie internetowej: https://www.ccifp.pl/wydarzenia.html

Szkolenia językowe

Szkolenia językowe

24.01.2020

Francuski w nieruchomościach i budownictwie

28.02.2020

Komunikacja przez telefon

13.03.2020 i 20.03.2020

Francuski w księgowości i finansach

17.04.2020

Umowy w języku francuskim

15.05.2020

Obsługa sekretariatu w języku francuskim

https://www.ccifp.pl/wydarzenia.html


Uczestnictwo w szkoleniach językowych jest płatne. 

Szczegóły płatności na naszej stronie internetowej: https://www.ccifp.pl/wydarzenia.html

Kursy językowe

22.01.2020 – zajęcia środy 18:30-20:00

3 Miesięczny - Kurs Językowy DFP (C1)

22-26.06.2020

Kurs językowy - Intensywny tygodniowy kurs 

języka francuskiego prawniczego

29.06.-03.07.2020

Kurs językowy: Francuski język biznesowy –

intensywny kurs letni

https://www.ccifp.pl/wydarzenia.html


Pogotowie językowe

Pogotowie językowe to spersonalizowane zajęcia i 

konsultacje z języka francuskiego dopasowane do 

aktualnych, nawet nagłych potrzeb.

Nasze wsparcie może obejmować pomoc m.in. w:

• przygotowaniu się do wyjazdu służbowego, spotkań biznesowych

• przygotowaniu się do prezentacji, wystąpienia w języku

francuskim

• przygotowaniu wzorów dokumentów

• korekcie materiału biznesowego

• i wielu innych punktowych potrzebach językowych



Wydarzenie tylko dla osób z firm stowarzyszonych: Uczestnictwo w klubach jest bezpłatne.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, od osób, które potwierdzą swoją obecność, a nie wezmą 

udziału                 i nie anulują udziału na co najmniej 24 godziny przed wydarzeniem, pobrana 

zostanie opłata regulacyjna w wysokości 100 pln + VAT.

Klub Dyrektorów

06.02.2020 Klub Dyrektorów metodą Master Mind

Klub Dyrektorów 11

23.04.2020 Klub Dyrektorów metodą Master Mind

Klub Dyrektorów 12

Spotkanie przeznaczone dla Dyrektorów firm oraz Dyrektorów 

różnych działów, prowadzone metodą Master Mind.



Skontaktuj się z nami

Anna Maria Piszewska, 

Specjalista Centrum Szkoleniowego CCIFP,

anna.piszewska@ccifp.pl; 

tel. +48 22 690 68 72, +48 506 166 736



Notatki



Jednym z zadań statutowych CCIFP jest umożliwianie przedsiębiorcom i 

pracownikom firm stowarzyszonych wymiany doświadczeń oraz zdobywania wiedzy 

opartej na znajomości polskich i europejskich realiów.

Zadanie to CCIFP realizuje, między innymi, poprzez organizowanie spotkań 

merytorycznych skierowanych do przedsiębiorców. 

Eksperci z firm stowarzyszonych przedstawiają aktualne zagadnienia z zakresu 

prawa, finansów, marketingu, HR, komunikacji, zarządzania oraz wielu innych.

Skontaktuj się z nami jeżeli jesteś zainteresowany poprowadzeniem szkolenia.

Wszystkie proponowane przez nas spotkania przygotowujemy 

dla Państwa przy wsparciu merytorycznym 

firm stowarzyszonych w CCIFP.

CCIFP


