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PAŹDZIERNIK 
 
16- 18 Października 
 
Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 
 
Izba Przedsiębiorców i Pracodawców Centralnej Polski jest organizatorem wspierającym. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków do bezpłatnego udziału w tym wydarzeniu. 
Organizatorzy planują wiele atrakcyjnych paneli dyskusyjnych i warsztatów, strefę wystawienniczą, 
strefę eksperta i networkingu. Możliwość zorganizowanego wyjazdu. 
http://ippcp.pl/zapraszamy-naszych-czlonkow/ 
 
23 Października  
 
Śniadanie Biznesowe   
Spotkanie integracyjno - informacyjne organizowane przez UMZ.  
Szczegóły wkrótce.  
 
26 Października 
 
Speed Business Piknik – impreza integracyjna  
 
IPPCP oraz Klubu Mundurowy RP organizuje  na Torze Łódź absolutnie wyjątkową imprezę 
Integracyjną.  
 
Jeśli chcesz poczuć się jak kierowca rajdowy, sprawdzić i doszkolić swoje umiejętności, poznać 
nowych partnerów biznesowych i bawić się w świetnym gronie musisz być z nami. 
 
Szczegóły już wkrótce  
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LISTOPAD 

 

6 Listopad 

(Nie)pełnosprawni na rynku pracy – konferencja. 

 

IPPCP jest partnerem wspierającym organizację BARDZO WAŻNEJ DLA PRACODAWCÓW konferencji 
dotyczącej aktywizacji i pozyskiwania pracowników z grona osób niepełnosprawnych. 
Organizatorem jest Uniwersytet Medyczny i Fundacja Łódź Akademicka – nasz członek, kilka firm z 
naszego grona aktywnie włączyło się do organizacji tego wydarzenia jako partnerzy i sponsorzy 

  

Celem konferencji jest również umożliwienie osobom niepełnosprawnym bezpośredniego 
spotkania z pracodawcami oraz dostępu do udziału w działaniach, które zwiększą ich szansę 
na znalezienie właściwej dla siebie pracy.  

 

Zapraszamy wszystkich naszych członków - wstęp jest bezpłatny: 

https://niepelnosprawni.lodzakademicka.pl/ 

 

14 Listopada 

Biznes w branży nieruchomości - spotkanie Informacyjno – integracyjne Izby 

 

Jesteś zainteresowany inwestowaniem w branży nieruchomości? Świadczysz usługi dla tego 
sektora? Posiadasz dużą lub małą firmę? Chciałbyś podzielić  się swoimi doświadczeniami … a 
może po prostu szukasz nowego pomysłu na biznes. 

 

O tym wszystkim porozmawiamy w gronie naszych kolegów z wieloma  ciekawymi gośćmi. 

 

Szczegóły już w krótce  
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7 Grudnia  

Spotkanie świąteczne  

 

Już na początku grudnia spotykamy się wszyscy aby w odświętnej atmosferze wspólnie  
podsumować mijający rok. Będzie to również moment na oficjalne powitanie nowych członków 

naszej organizacji. Już dziś wpiszcie to wydarzenie do kalendarza. Szczegóły organizacyjne w krótce.   

 

STYCZEŃ – LUTY 2020 

Na początku roku przygotujemy spotkanie informacyjne dotyczące zmian prawnych w 2020 roku 
istotnych dla przedsiębiorców i przygotujemy duży biznes mikser na który zaprosimy przedstawicieli  

Innych organizacji – rozmowy są już zaawansowane. Szczegóły w grudniu.  

 

PONADTO: 

- Izba stale świadczy pomoc prawną dla swoich członków. Aby spotkać się z prawnikiem należy 
skontaktować się z biurem i umówić spotkanie.  

- Izba stale świadczy pomoc w zakresie doradztwa na temat pozyskiwania środków UE. Aby 
spotkać się z doradcą  należy skontaktować się z biurem i umówić spotkanie.  

-  Izba podejmuje się mediacji i doradztwa w sprawach wszystkich problemów swoich członków 
w zakresie kontaktów z instytucjami publicznymi jak Urząd Skarbowy, ZUS, Straż Pożarna PIP 
itd. 

- Dzięki uprzejmości  Zaprzyjaźnionej Organizacji LEWIATAN – wszyscy członkowie mają prawo 
darmowo korzystać ze wszystkich szkoleń w ramach akademii Lewiatana: 

- http://konfederacjalewiatan.pl/uslugi/akademia-lewiatana 

- KORZYSTANIE Z POMIESZCZEŃ IZBY. Każdy członek po wcześniejszym zgłoszeniu ma prawo do 
korzystania z pomieszczeń izby w celu prowadzenia szkoleń, spotkań biznesowych, negocjacji.   
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Więcej informacji: 

.   

 

 

 

 

 

 

 

www.ippcp.pl 

 

Kierownik Biura  

Renata Wójtowicz  

biuro@ippcp.pl 
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