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PAŹDZIERNIK 2015-MARZEC 2016 

 

Szanowni Państwo, 

miło nam zaprosić Państwa do udziału w zaplanowanych przez Centrum Organizacji 

Szkoleń i Konferencji SEMPER szkoleniach otwartych realizowanych w najbliższych 

miesiącach. 

Mamy nadzieję, że nasza propozycja szkoleń będzie dla Państwa interesująca i zaszczycą 

nas Państwo swoją obecnością podczas wybranego wydarzenia. 

Z poważaniem 
Magdalena Wolniewicz - Kesaria 

dyrektor 
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER 
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Kluczowi eksperci merytoryczni Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER 

 

 

   

 

Dr inż. Martin Daliga                     dr Bartłomiej Latos              Andrzej Łukaszewicz               Bartosz Wolański 

 

 

 

 

        Tomasz Kurek                      Małgorzata Czartoryska           Małgorzata Niemiec              Zygmunt Dolata 

 

 

 

 

        Grzegorz Dudczak                     Marcin Owsianka                      Jan Garczyński                      Tomasz Wypych 

 

 

 

 

Robert Mierzejewski               Barbara Tomaszewska         Magdalena Boczar-Zaremba          Rafał Dybka 

 

Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces. 
-Henry Ford- 
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HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH  PAŹDZIERNIK 2015 
 
 

Termin Tytuł szkolenia Miasto 
Czas 

trwania 
Inwestycja 

od 2015-10-15  

do 2015-10-16 

Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów 

Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty 

symulacyjne. 

Poznań 
2 dni  

(16h) 
1580 zł. 

od 2015-10-15  

do 2015-10-16 

Audyt zamówień publicznych. Audytowani i Audytorzy w 

rozstrzyganiu trudnych problemów związanych z realizacją 

zamówień publicznych. Praktyczne warsztaty. 

Kraków 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2015-10-15  

do 2015-10-16 

Zamówienia publiczne dla zaawansowanych - 2 -dniowe 

warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji 

przepisów. Kompendium wiedzy dla praktyków, możliwość 

indywidualnych konsultacji. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1090 zł. 

od 2015-10-15  

do 2015-10-16 

Umowy w procesie inwestycyjno-budowlanym - 2-dniowe 

warsztaty praktyczne. Kompendium wiedzy, możliwość 

indywidualnych konsultacji. 

Kraków 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2015-10-19  

do 2015-10-20 

Kosztorysowanie w procesie budowlanym - 2-dniowe 

warsztaty pomocne w praktycznym przygotowywaniu, 

wdrażaniu i rozliczaniu umów o roboty budowlane.  

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2015-10-19  

do 2015-10-19 

Prawo budowlane 2015 - Nowelizacja ustawy Prawo 

budowlane i ustaw powiązanych – 1-dniowe szkolenie w 

formie analizy prawno-praktycznej. 

Warszawa 
1 dzień 

(8h) 
650 zł. 

od 2015-10-19  

do 2015-10-23 

Kompendium Project Managera - Zintegrowane zarządzanie 

projektami. 5-dniowe warsztaty praktyczne. 

Warszawa 
5 dni  

(40h) 
2850 zł. 

od 2015-10-20  

do 2015-10-23 

Certyfikowany specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta - 

3-dniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem 

(zakwaterowanie i pełne wyżywienie w cenie szkolenia) 

Zakopane 
3 dni  

(24h) 
1990 zł. 

od 2015-10-21  

do 2015-10-23 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe 

certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem 

nowelizacji przepisów. 

Warszawa 
3 dni  

(24h) 
1290 zł. 

od 2015-10-21  

do 2015-10-23 

Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z 

prawem budowlanym - 3-dniowe warsztaty praktyczne. 

Możliwość indywidualnych konsultacji. 

Wrocław 
3 dni  

(24h) 
1690 zł. 

http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-produkcja-oraz-optymalizacja-procesow-produkcyjnych-w-praktyce-2-dniowe-warsztaty-symulacyjne,95.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-produkcja-oraz-optymalizacja-procesow-produkcyjnych-w-praktyce-2-dniowe-warsztaty-symulacyjne,95.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-produkcja-oraz-optymalizacja-procesow-produkcyjnych-w-praktyce-2-dniowe-warsztaty-symulacyjne,95.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/audyt-zamowien-publicznych-audytowani-i-audytorzy-w-rozstrzyganiu-trudnych-problemow-zwiazanych-z-realizacja-zamowien-publicznych-praktyczne-warsztaty,270.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/audyt-zamowien-publicznych-audytowani-i-audytorzy-w-rozstrzyganiu-trudnych-problemow-zwiazanych-z-realizacja-zamowien-publicznych-praktyczne-warsztaty,270.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/audyt-zamowien-publicznych-audytowani-i-audytorzy-w-rozstrzyganiu-trudnych-problemow-zwiazanych-z-realizacja-zamowien-publicznych-praktyczne-warsztaty,270.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-zaawansowanych-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-z-uwzglednieniem-nowelizacji-przepisow-kompendium-wiedzy-dla-praktykow-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,228.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-zaawansowanych-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-z-uwzglednieniem-nowelizacji-przepisow-kompendium-wiedzy-dla-praktykow-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,228.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-zaawansowanych-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-z-uwzglednieniem-nowelizacji-przepisow-kompendium-wiedzy-dla-praktykow-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,228.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-zaawansowanych-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-z-uwzglednieniem-nowelizacji-przepisow-kompendium-wiedzy-dla-praktykow-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,228.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/umowy-w-procesie-inwestycyjno-budowlanym-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-kompendium-wiedzy-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,238.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/umowy-w-procesie-inwestycyjno-budowlanym-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-kompendium-wiedzy-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,238.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/umowy-w-procesie-inwestycyjno-budowlanym-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-kompendium-wiedzy-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,238.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kosztorysowanie-w-procesie-budowlanym-2-dniowe-warsztaty-pomocne-w-praktycznym-przygotowywaniu-wdrazaniu-i-rozliczaniu-umow-o-roboty-budowlane,344.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kosztorysowanie-w-procesie-budowlanym-2-dniowe-warsztaty-pomocne-w-praktycznym-przygotowywaniu-wdrazaniu-i-rozliczaniu-umow-o-roboty-budowlane,344.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kosztorysowanie-w-procesie-budowlanym-2-dniowe-warsztaty-pomocne-w-praktycznym-przygotowywaniu-wdrazaniu-i-rozliczaniu-umow-o-roboty-budowlane,344.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-budowlane-2015-nowelizacja-ustawy-prawo-budowlane-i-ustaw-powiazanych-1-dniowe-szkolenie-w-formie-analizy-prawno-praktycznej,328.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-budowlane-2015-nowelizacja-ustawy-prawo-budowlane-i-ustaw-powiazanych-1-dniowe-szkolenie-w-formie-analizy-prawno-praktycznej,328.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-budowlane-2015-nowelizacja-ustawy-prawo-budowlane-i-ustaw-powiazanych-1-dniowe-szkolenie-w-formie-analizy-prawno-praktycznej,328.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kompendium-project-managera-zintegrowane-zarzadzanie-projektami-5-dniowe-warsztaty-praktyczne,214.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kompendium-project-managera-zintegrowane-zarzadzanie-projektami-5-dniowe-warsztaty-praktyczne,214.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/certyfikowany-specjalista-ds-sprzedazy-i-obslugi-klienta-3-dniowe-warsztaty-praktyczne-w-zakopanem-zakwaterowanie-i-pelne-wyzywienie-w-cenie-szkolenia,335.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/certyfikowany-specjalista-ds-sprzedazy-i-obslugi-klienta-3-dniowe-warsztaty-praktyczne-w-zakopanem-zakwaterowanie-i-pelne-wyzywienie-w-cenie-szkolenia,335.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/certyfikowany-specjalista-ds-sprzedazy-i-obslugi-klienta-3-dniowe-warsztaty-praktyczne-w-zakopanem-zakwaterowanie-i-pelne-wyzywienie-w-cenie-szkolenia,335.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/specjalista-ds-zamowien-publicznych-3-dniowe-certyfikowane-warsztaty-praktyczne-z-uwzglednieniem-nowelizacji-przepisow,180.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/specjalista-ds-zamowien-publicznych-3-dniowe-certyfikowane-warsztaty-praktyczne-z-uwzglednieniem-nowelizacji-przepisow,180.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/specjalista-ds-zamowien-publicznych-3-dniowe-certyfikowane-warsztaty-praktyczne-z-uwzglednieniem-nowelizacji-przepisow,180.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/specjalista-ds-realizacji-procesu-inwestycyjnego-zgodnie-z-prawem-budowlanym-3-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,199.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/specjalista-ds-realizacji-procesu-inwestycyjnego-zgodnie-z-prawem-budowlanym-3-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,199.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/specjalista-ds-realizacji-procesu-inwestycyjnego-zgodnie-z-prawem-budowlanym-3-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,199.html
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od 2015-10-22  

do 2015-10-23 

Zamówienia publiczne w praktyce - 2-dniowe szkolenie z 

uwzględnieniem nowelizacji przepisów. 

Wrocław 
2 dni  

(16h) 
990 zł. 

od 2015-10-22  

do 2015-10-23 

Prawo Pracy 2015 - Najnowsze zmiany - Kompendium 

obowiązujących przepisów. 2-dniowe warsztaty 

praktyczne. 

Poznań 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2015-10-22  

do 2015-10-23 

Kontrola Zarządcza i Zarządzanie Ryzykiem - 2-dniowe 

warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych 

konsultacji. 

Poznań 
2 dni  

(16h) 
1190 zł. 

od 2015-10-22  

do 2015-10-23 

Profesjonalna Obsługa Klienta w praktyce. 

Interdyscyplinarne warsztaty pozwalające na 

udoskonalenie standardów obsługi klienta w organizacji. 

Naucz się jak budować trwałe relacje z Klientem! 

Poznań 
2 dni  

(16h) 
1390 zł. 

od 2015-10-23  

do 2015-10-23 

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) dla 

początkujących. Kompendium obowiązujących przepisów 

od podstaw – 1-dniowe warsztaty praktyczne. 

Wrocław 
1 dzień 

(8h) 
590 zł. 

od 2015-10-23  

do 2015-10-23 

Rozliczanie Projektów Unijnych w praktyce - Kompleksowe 

warsztaty pozwalające na uniknięcie nieprawidłowości w 

procesie realizacji projektów współfinansowanych ze 

środków UE. 

Warszawa 
1 dzień 

(8h) 
590 zł. 

od 2015-10-25  

do 2015-10-28 

Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium 

obowiązujących przepisów - trzydniowe warsztaty 

praktyczne w Szczyrku (noclegi i wyżywienie w cenie 

szkolenia) 

Szczyrk 
3 dni  

(24h) 
1990 zł. 

od 2015-10-25  

do 2015-10-28 

Zarządzanie Zespołem - jak zbudować swój autorytet w 

zespole i wydobyć z pracowników to co najlepsze? 3-

dniowe warsztaty praktyczne. Zakopane (wyżywienie i 

zakwaterowanie w cenie szkolenia) 

Zakopane 
3 dni  

(24h) 
1990 zł. 

od 2015-10-26  

do 2015-10-27 

Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze 

środków unijnych w praktyce (końcowe rozliczanie 

projektu, kontrola, monitorowanie trwałości projektu). 

Szkolenie w formie warsztatów i analiz. 

Poznań 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2015-10-26  

do 2015-10-27 

Postępowanie egzekucyjne w administracji - Kompendium 

aktualnych przepisów z uwzględnieniem ostatnich zmian. 

2-dniowe warsztaty praktyczne. 

Poznań 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-w-praktyce-2-dniowe-szkolenie-z-uwzglednieniem-nowelizacji-przepisow,333.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-w-praktyce-2-dniowe-szkolenie-z-uwzglednieniem-nowelizacji-przepisow,333.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-pracy-2015-najnowsze-zmiany-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,16.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-pracy-2015-najnowsze-zmiany-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,16.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-pracy-2015-najnowsze-zmiany-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,16.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kontrola-zarzadcza-i-zarzadzanie-ryzykiem-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,45.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kontrola-zarzadcza-i-zarzadzanie-ryzykiem-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,45.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kontrola-zarzadcza-i-zarzadzanie-ryzykiem-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,45.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/profesjonalna-obsluga-klienta-w-praktyce-interdyscyplinarne-warsztaty-pozwalajace-na-udoskonalenie-standardow-obslugi-klienta-w-organizacji-naucz-sie-jak-budowac-trwale-relacje-z-klientem,51.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/profesjonalna-obsluga-klienta-w-praktyce-interdyscyplinarne-warsztaty-pozwalajace-na-udoskonalenie-standardow-obslugi-klienta-w-organizacji-naucz-sie-jak-budowac-trwale-relacje-z-klientem,51.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/profesjonalna-obsluga-klienta-w-praktyce-interdyscyplinarne-warsztaty-pozwalajace-na-udoskonalenie-standardow-obslugi-klienta-w-organizacji-naucz-sie-jak-budowac-trwale-relacje-z-klientem,51.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/profesjonalna-obsluga-klienta-w-praktyce-interdyscyplinarne-warsztaty-pozwalajace-na-udoskonalenie-standardow-obslugi-klienta-w-organizacji-naucz-sie-jak-budowac-trwale-relacje-z-klientem,51.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-dla-poczatkujacych-kompendium-obowiazujacych-przepisow-od-podstaw-1-dniowe-warsztaty-praktyczne,336.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-dla-poczatkujacych-kompendium-obowiazujacych-przepisow-od-podstaw-1-dniowe-warsztaty-praktyczne,336.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-dla-poczatkujacych-kompendium-obowiazujacych-przepisow-od-podstaw-1-dniowe-warsztaty-praktyczne,336.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/rozliczanie-projektow-unijnych-w-praktyce-kompleksowe-warsztaty-pozwalajace-na-unikniecie-nieprawidlowosci-w-procesie-realizacji-projektow-wspolfinansowanych-ze-srodkow-ue,57.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/rozliczanie-projektow-unijnych-w-praktyce-kompleksowe-warsztaty-pozwalajace-na-unikniecie-nieprawidlowosci-w-procesie-realizacji-projektow-wspolfinansowanych-ze-srodkow-ue,57.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/rozliczanie-projektow-unijnych-w-praktyce-kompleksowe-warsztaty-pozwalajace-na-unikniecie-nieprawidlowosci-w-procesie-realizacji-projektow-wspolfinansowanych-ze-srodkow-ue,57.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/rozliczanie-projektow-unijnych-w-praktyce-kompleksowe-warsztaty-pozwalajace-na-unikniecie-nieprawidlowosci-w-procesie-realizacji-projektow-wspolfinansowanych-ze-srodkow-ue,57.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-zamowien-publicznych-w-praktyce-kompendium-obowiazujacych-przepisow-trzydniowe-warsztaty-praktyczne-w-szczyrku-noclegi-i-wyzywienie-w-cenie-szkolenia,334.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-zamowien-publicznych-w-praktyce-kompendium-obowiazujacych-przepisow-trzydniowe-warsztaty-praktyczne-w-szczyrku-noclegi-i-wyzywienie-w-cenie-szkolenia,334.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-zamowien-publicznych-w-praktyce-kompendium-obowiazujacych-przepisow-trzydniowe-warsztaty-praktyczne-w-szczyrku-noclegi-i-wyzywienie-w-cenie-szkolenia,334.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-zamowien-publicznych-w-praktyce-kompendium-obowiazujacych-przepisow-trzydniowe-warsztaty-praktyczne-w-szczyrku-noclegi-i-wyzywienie-w-cenie-szkolenia,334.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-zespolem-jak-zbudowac-swoj-autorytet-w-zespole-i-wydobyc-z-pracownikow-to-co-najlepsze-3-dniowe-warsztaty-praktyczne-zakopane-wyzywienie-i-zakwaterowanie-w-cenie-szkolenia,285.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-zespolem-jak-zbudowac-swoj-autorytet-w-zespole-i-wydobyc-z-pracownikow-to-co-najlepsze-3-dniowe-warsztaty-praktyczne-zakopane-wyzywienie-i-zakwaterowanie-w-cenie-szkolenia,285.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-zespolem-jak-zbudowac-swoj-autorytet-w-zespole-i-wydobyc-z-pracownikow-to-co-najlepsze-3-dniowe-warsztaty-praktyczne-zakopane-wyzywienie-i-zakwaterowanie-w-cenie-szkolenia,285.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-zespolem-jak-zbudowac-swoj-autorytet-w-zespole-i-wydobyc-z-pracownikow-to-co-najlepsze-3-dniowe-warsztaty-praktyczne-zakopane-wyzywienie-i-zakwaterowanie-w-cenie-szkolenia,285.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawidlowe-zamykanie-projektow-wspolfinansowanych-ze-srodkow-unijnych-w-praktyce-koncowe-rozliczanie-projektu-kontrola-monitorowanie-trwalosci-projektu-szkolenie-w-formie-warsztatow-i-analiz,278.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawidlowe-zamykanie-projektow-wspolfinansowanych-ze-srodkow-unijnych-w-praktyce-koncowe-rozliczanie-projektu-kontrola-monitorowanie-trwalosci-projektu-szkolenie-w-formie-warsztatow-i-analiz,278.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawidlowe-zamykanie-projektow-wspolfinansowanych-ze-srodkow-unijnych-w-praktyce-koncowe-rozliczanie-projektu-kontrola-monitorowanie-trwalosci-projektu-szkolenie-w-formie-warsztatow-i-analiz,278.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawidlowe-zamykanie-projektow-wspolfinansowanych-ze-srodkow-unijnych-w-praktyce-koncowe-rozliczanie-projektu-kontrola-monitorowanie-trwalosci-projektu-szkolenie-w-formie-warsztatow-i-analiz,278.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/postepowanie-egzekucyjne-w-administracji-kompendium-aktualnych-przepisow-z-uwzglednieniem-ostatnich-zmian-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,280.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/postepowanie-egzekucyjne-w-administracji-kompendium-aktualnych-przepisow-z-uwzglednieniem-ostatnich-zmian-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,280.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/postepowanie-egzekucyjne-w-administracji-kompendium-aktualnych-przepisow-z-uwzglednieniem-ostatnich-zmian-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,280.html
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od 2015-10-26  

do 2015-10-27 

Gospodarka Magazynowa i Zarządzanie Zapasami w 

praktyce - 2-dniowe warsztaty kompetencyjne. 

Poznań 
2 dni  

(16h) 
1390 zł. 

od 2015-10-26  

do 2015-10-27 

Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe 

warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących 

przepisów z uwzględnieniem nowelizacji. 

Gdańsk 
2 dni  

(16h) 
990 zł. 

od 2015-10-26  

do 2015-10-27 

Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe 

warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących 

przepisów z uwzględnieniem nowelizacji. 

Kraków 
2 dni  

(16h) 
990 zł. 

od 2015-10-26  

do 2015-10-27 

Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty 

praktyczne. 

Poznań 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2015-10-26  

do 2015-10-27 

Zamówienia publiczne sektorowe w praktyce - 

Kompendium wiedzy z uwzględnieniem nowelizacji 

przepisów. Wybitny trener - możliwość indywidualnych 

konsultacji! 

Kraków 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2015-10-26  

do 2015-10-27 

Negocjacje dla prawników - inspirujące warsztaty 

specjalistyczne. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1450 zł. 

od 2015-10-26  

do 2015-10-27 

Windykacja należności w ujęciu prawnym oraz 

postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające po zmianach 

w 2013r. - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość 

indywidualnych konsultacji. 

Poznań 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2015-10-27  

do 2015-10-30 

Profesjonalne Zarządzanie Projektami w Organizacji - 

intensywny warsztat. 3-dniowe szkolenie w Zakopanem 

(Hotel Mercure*** zakwaterowanie i pełne wyżywienie w 

cenie szkolenia). 

Zakopane 
3 dni  

(24h) 
1990 zł. 

od 2015-10-27  

do 2015-10-30 

Zarządzanie zespołem produkcyjnym - 3-dniowe warsztaty 

symulacyjne dla kadry menedżerskiej średniego i wyższego 

szczebla. Zakopane /Hotel Mercure*** zakwaterowanie i 

pełne wyżywienie w cenie. 

Zakopane 
3 dni  

(24h) 
1990 zł. 

od 2015-10-27  

do 2015-10-30 

Fundusze Europejskie 2014-2020 -Najważniejsze obszary 

wsparcia i zasady aplikowania o środki unijne w Nowej 

Perspektywie Finansowej. 3-dniowe szkolenie w 

Zakopanem /Hotel Mercure*** z zakwaterowaniem  

Zakopane 
3 dni  

(24h) 
1990 zł. 

http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/gospodarka-magazynowa-i-zarzadzanie-zapasami-w-praktyce-2-dniowe-warsztaty-kompetencyjne,215.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/gospodarka-magazynowa-i-zarzadzanie-zapasami-w-praktyce-2-dniowe-warsztaty-kompetencyjne,215.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-poczatkujacych-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-kompendium-obowiazujacych-przepisow-z-uwzglednieniem-nowelizacji,216.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-poczatkujacych-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-kompendium-obowiazujacych-przepisow-z-uwzglednieniem-nowelizacji,216.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-poczatkujacych-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-kompendium-obowiazujacych-przepisow-z-uwzglednieniem-nowelizacji,216.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-poczatkujacych-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-kompendium-obowiazujacych-przepisow-z-uwzglednieniem-nowelizacji,216.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-poczatkujacych-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-kompendium-obowiazujacych-przepisow-z-uwzglednieniem-nowelizacji,216.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-poczatkujacych-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-kompendium-obowiazujacych-przepisow-z-uwzglednieniem-nowelizacji,216.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-budowlane-realizacja-procesu-inwestycyjnego-zgodnie-z-obowiazujacymi-przepisami-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,219.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-budowlane-realizacja-procesu-inwestycyjnego-zgodnie-z-obowiazujacymi-przepisami-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,219.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-budowlane-realizacja-procesu-inwestycyjnego-zgodnie-z-obowiazujacymi-przepisami-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,219.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-sektorowe-w-praktyce-kompendium-wiedzy-z-uwzglednieniem-nowelizacji-przepisow-wybitny-trener-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,230.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-sektorowe-w-praktyce-kompendium-wiedzy-z-uwzglednieniem-nowelizacji-przepisow-wybitny-trener-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,230.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-sektorowe-w-praktyce-kompendium-wiedzy-z-uwzglednieniem-nowelizacji-przepisow-wybitny-trener-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,230.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-sektorowe-w-praktyce-kompendium-wiedzy-z-uwzglednieniem-nowelizacji-przepisow-wybitny-trener-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,230.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/negocjacje-dla-prawnikow-inspirujace-warsztaty-specjalistyczne,82.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/negocjacje-dla-prawnikow-inspirujace-warsztaty-specjalistyczne,82.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/windykacja-naleznosci-w-ujeciu-prawnym-oraz-postepowanie-egzekucyjne-i-zabezpieczajace-po-zmianach-w-2013r-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,244.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/windykacja-naleznosci-w-ujeciu-prawnym-oraz-postepowanie-egzekucyjne-i-zabezpieczajace-po-zmianach-w-2013r-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,244.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/windykacja-naleznosci-w-ujeciu-prawnym-oraz-postepowanie-egzekucyjne-i-zabezpieczajace-po-zmianach-w-2013r-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,244.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/windykacja-naleznosci-w-ujeciu-prawnym-oraz-postepowanie-egzekucyjne-i-zabezpieczajace-po-zmianach-w-2013r-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,244.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/profesjonalne-zarzadzanie-projektami-w-organizacji-intensywny-warsztat-3-dniowe-szkolenie-w-zakopanem-hotel-mercure-zakwaterowanie-i-pelne-wyzywienie-w-cenie-szkolenia,324.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/profesjonalne-zarzadzanie-projektami-w-organizacji-intensywny-warsztat-3-dniowe-szkolenie-w-zakopanem-hotel-mercure-zakwaterowanie-i-pelne-wyzywienie-w-cenie-szkolenia,324.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/profesjonalne-zarzadzanie-projektami-w-organizacji-intensywny-warsztat-3-dniowe-szkolenie-w-zakopanem-hotel-mercure-zakwaterowanie-i-pelne-wyzywienie-w-cenie-szkolenia,324.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/profesjonalne-zarzadzanie-projektami-w-organizacji-intensywny-warsztat-3-dniowe-szkolenie-w-zakopanem-hotel-mercure-zakwaterowanie-i-pelne-wyzywienie-w-cenie-szkolenia,324.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-zespolem-produkcyjnym-3-dniowe-warsztaty-symulacyjne-dla-kadry-menedzerskiej-sredniego-i-wyzszego-szczebla-zakopane-hotel-mercure-zakwaterowanie-i-pelne-wyzywienie-w-cenie,326.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-zespolem-produkcyjnym-3-dniowe-warsztaty-symulacyjne-dla-kadry-menedzerskiej-sredniego-i-wyzszego-szczebla-zakopane-hotel-mercure-zakwaterowanie-i-pelne-wyzywienie-w-cenie,326.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-zespolem-produkcyjnym-3-dniowe-warsztaty-symulacyjne-dla-kadry-menedzerskiej-sredniego-i-wyzszego-szczebla-zakopane-hotel-mercure-zakwaterowanie-i-pelne-wyzywienie-w-cenie,326.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-zespolem-produkcyjnym-3-dniowe-warsztaty-symulacyjne-dla-kadry-menedzerskiej-sredniego-i-wyzszego-szczebla-zakopane-hotel-mercure-zakwaterowanie-i-pelne-wyzywienie-w-cenie,326.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/fundusze-europejskie-2014-2020-najwazniejsze-obszary-wsparcia-i-zasady-aplikowania-o-srodki-unijne-w-nowej-perspektywie-finansowej-3-dniowe-szkolenie-w-zakopanem-hotel-mercure-z-zakwaterowaniem,327.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/fundusze-europejskie-2014-2020-najwazniejsze-obszary-wsparcia-i-zasady-aplikowania-o-srodki-unijne-w-nowej-perspektywie-finansowej-3-dniowe-szkolenie-w-zakopanem-hotel-mercure-z-zakwaterowaniem,327.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/fundusze-europejskie-2014-2020-najwazniejsze-obszary-wsparcia-i-zasady-aplikowania-o-srodki-unijne-w-nowej-perspektywie-finansowej-3-dniowe-szkolenie-w-zakopanem-hotel-mercure-z-zakwaterowaniem,327.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/fundusze-europejskie-2014-2020-najwazniejsze-obszary-wsparcia-i-zasady-aplikowania-o-srodki-unijne-w-nowej-perspektywie-finansowej-3-dniowe-szkolenie-w-zakopanem-hotel-mercure-z-zakwaterowaniem,327.html


 HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH                                                         

PAŹDZIERNIK 2015-MARZEC 2016 

  

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER                                               Szkolenia | Inspiracje | Rozwój Osobisty 
tel: 61/ 8 102 194 fax: 61/ 6 247 936  
NIP 7772616176 REGON 301265926 
www.szkolenia-semper.pl 
info@szkolenia-semper.pl 
ul. Libelta 1a/2, 61-706 Poznań 

                      Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.30/00022/2010                                                                                                                    
6 

 

od 2015-10-27  

do 2015-10-30 

Specjalista ds. rozliczania, księgowania i realizacji 

projektów unijnych - 3 dniowe warsztaty praktyczne. Hotel 

Mercure*** - Zakopane (wyżywienie i zakwaterowanie w 

cenie szkolenia) 

Zakopane 
3 dni  

(24h) 
1990 zł. 

od 2015-10-28  

do 2015-10-30 

Fundusze Europejskie 2014-2020. Kompendium wiedzy w 

zakresie nowej perspektywy finansowej - nowe 

możliwości, planowane zmiany, cele nowych programów 

pomocowych. 3-dniowe warsztaty praktyczne. 

Poznań 
3 dni  

(24h) 
1690 zł. 

od 2015-10-29  

do 2015-10-30 

Prawo autorskie i prawa pokrewne - Kompendium 

obowiązujących przepisów w praktyce. 2-dniowe warsztaty 

i konsultacje. Indywidualne podejście wykładowcy do 

uczestników zajęć! 

Poznań 
2 dni  

(16h) 
1390 zł. 

od 2015-10-29  

do 2015-10-30 

Zamówienia publiczne w projektach unijnych - jak 

prawidłowo przeprowadzić procedurę. Warsztaty 

praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.  

Kraków 
2 dni  

(16h) 
990 zł. 

od 2015-10-29  

do 2015-10-30 

Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - Jak Przygotować 

Konkurencyjną Ofertę Przetargową? Certyfikowane 

warsztaty praktyczne. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1350 zł. 

od 2015-10-29  

do 2015-10-30 

Zarządzanie Projektami w Administracji Publicznej - 2-

dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium 

najskuteczniejszych metodyk.  

Kraków 
2 dni  

(16h) 
1190 zł. 

od 2015-10-29  

do 2015-10-30 

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - 

Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe 

warsztaty praktyczne. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2015-10-29  

do 2015-10-30 

Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z 

elementami gry strategicznej i symulacji. [Praktyczne 

ćwiczenia przy pomocy kamery video]. 

Kraków 
2 dni  

(16h) 
990 zł. 
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Termin Tytuł szkolenia Miasto 
Czas 

trwania 
Inwestycja 

od 2015-11-04  

do 2015-11-05 

Zarządzanie szkoleniami w praktyce oraz efektywna 

identyfikacja potrzeb szkoleniowych. Inspirujący trening w 

formie symulacji, gier i ćwiczeń. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
990 zł. 

http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/specjalista-ds-rozliczania-ksiegowania-i-realizacji-projektow-unijnych-3-dniowe-warsztaty-praktyczne-hotel-mercure-zakopane-wyzywienie-i-zakwaterowanie-w-cenie-szkolenia,286.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/specjalista-ds-rozliczania-ksiegowania-i-realizacji-projektow-unijnych-3-dniowe-warsztaty-praktyczne-hotel-mercure-zakopane-wyzywienie-i-zakwaterowanie-w-cenie-szkolenia,286.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/specjalista-ds-rozliczania-ksiegowania-i-realizacji-projektow-unijnych-3-dniowe-warsztaty-praktyczne-hotel-mercure-zakopane-wyzywienie-i-zakwaterowanie-w-cenie-szkolenia,286.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/specjalista-ds-rozliczania-ksiegowania-i-realizacji-projektow-unijnych-3-dniowe-warsztaty-praktyczne-hotel-mercure-zakopane-wyzywienie-i-zakwaterowanie-w-cenie-szkolenia,286.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/fundusze-europejskie-2014-2020-kompendium-wiedzy-w-zakresie-nowej-perspektywy-finansowej-nowe-mozliwosci-planowane-zmiany-cele-nowych-programow-pomocowych-3-dniowe-warsztaty-praktyczne,265.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/fundusze-europejskie-2014-2020-kompendium-wiedzy-w-zakresie-nowej-perspektywy-finansowej-nowe-mozliwosci-planowane-zmiany-cele-nowych-programow-pomocowych-3-dniowe-warsztaty-praktyczne,265.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/fundusze-europejskie-2014-2020-kompendium-wiedzy-w-zakresie-nowej-perspektywy-finansowej-nowe-mozliwosci-planowane-zmiany-cele-nowych-programow-pomocowych-3-dniowe-warsztaty-praktyczne,265.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/fundusze-europejskie-2014-2020-kompendium-wiedzy-w-zakresie-nowej-perspektywy-finansowej-nowe-mozliwosci-planowane-zmiany-cele-nowych-programow-pomocowych-3-dniowe-warsztaty-praktyczne,265.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-autorskie-i-prawa-pokrewne-kompendium-obowiazujacych-przepisow-w-praktyce-2-dniowe-warsztaty-i-konsultacje-indywidualne-podejscie-wykladowcy-do-uczestnikow-zajec,308.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-autorskie-i-prawa-pokrewne-kompendium-obowiazujacych-przepisow-w-praktyce-2-dniowe-warsztaty-i-konsultacje-indywidualne-podejscie-wykladowcy-do-uczestnikow-zajec,308.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-autorskie-i-prawa-pokrewne-kompendium-obowiazujacych-przepisow-w-praktyce-2-dniowe-warsztaty-i-konsultacje-indywidualne-podejscie-wykladowcy-do-uczestnikow-zajec,308.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-autorskie-i-prawa-pokrewne-kompendium-obowiazujacych-przepisow-w-praktyce-2-dniowe-warsztaty-i-konsultacje-indywidualne-podejscie-wykladowcy-do-uczestnikow-zajec,308.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-w-projektach-unijnych-jak-prawidlowo-przeprowadzic-procedure-warsztaty-praktyczne-z-uwzglednieniem-nowelizacji-przepisow,142.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-w-projektach-unijnych-jak-prawidlowo-przeprowadzic-procedure-warsztaty-praktyczne-z-uwzglednieniem-nowelizacji-przepisow,142.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-w-projektach-unijnych-jak-prawidlowo-przeprowadzic-procedure-warsztaty-praktyczne-z-uwzglednieniem-nowelizacji-przepisow,142.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-wykonawcow-jak-przygotowac-konkurencyjna-oferte-przetargowa-certyfikowane-warsztaty-praktyczne,185.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-wykonawcow-jak-przygotowac-konkurencyjna-oferte-przetargowa-certyfikowane-warsztaty-praktyczne,185.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-wykonawcow-jak-przygotowac-konkurencyjna-oferte-przetargowa-certyfikowane-warsztaty-praktyczne,185.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-projektami-w-administracji-publicznej-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-kompendium-najskuteczniejszych-metodyk,225.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-projektami-w-administracji-publicznej-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-kompendium-najskuteczniejszych-metodyk,225.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-projektami-w-administracji-publicznej-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-kompendium-najskuteczniejszych-metodyk,225.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,68.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,68.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,68.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kierowanie-zespolem-2-dniowe-warsztaty-menedzerskie-z-elementami-gry-strategicznej-i-symulacji-praktyczne-cwiczenia-przy-pomocy-kamery-video,232.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kierowanie-zespolem-2-dniowe-warsztaty-menedzerskie-z-elementami-gry-strategicznej-i-symulacji-praktyczne-cwiczenia-przy-pomocy-kamery-video,232.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kierowanie-zespolem-2-dniowe-warsztaty-menedzerskie-z-elementami-gry-strategicznej-i-symulacji-praktyczne-cwiczenia-przy-pomocy-kamery-video,232.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-szkoleniami-w-praktyce-oraz-efektywna-identyfikacja-potrzeb-szkoleniowych-inspirujacy-trening-w-formie-symulacji-gier-i-cwiczen,320.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-szkoleniami-w-praktyce-oraz-efektywna-identyfikacja-potrzeb-szkoleniowych-inspirujacy-trening-w-formie-symulacji-gier-i-cwiczen,320.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-szkoleniami-w-praktyce-oraz-efektywna-identyfikacja-potrzeb-szkoleniowych-inspirujacy-trening-w-formie-symulacji-gier-i-cwiczen,320.html
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od 2015-11-04  

do 2015-11-06 

Zarządzanie Projektami Unijnymi oraz Nowa Perspektywa 

Finansowa 2014-2020 - 3-dniowe warsztaty praktyczne. 

Warszawa 
3 dni  

(24h) 
1690 zł. 

od 2015-11-05  

do 2015-11-06 

LEAN MANUFACTURING - optymalne zarządzanie 

potencjałem procesów produkcyjnych - 2-dniowe warsztaty 

praktyczne. 

Poznań 
2 dni  

(16h) 
1580 zł. 

od 2015-11-05  

do 2015-11-06 

Zamówienia publiczne i umowy na roboty budowlane w 

świetle nowelizacji przepisów - 2-dniowe warsztaty 

praktyczne i analiza przypadków. Wybitny trener - praktyk! 

Kraków 
2 dni  

(16h) 
990 zł. 

od 2015-11-05  

do 2015-11-06 

Obsługa Klienta w Administracji Publicznej - profesjonalne 

warsztaty i ćwiczenia radzenia sobie w kłopotliwych 

sytuacjach występujących w praktyce urzędniczej. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
990 zł. 

od 2015-11-05  

do 2015-11-06 

Umowy w procesie inwestycyjno-budowlanym - 2-dniowe 

warsztaty praktyczne. Kompendium wiedzy, możliwość 

indywidualnych konsultacji. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2015-11-06  

do 2015-11-06 

Profesjonalna sekretarka/asystentka - 1-dniowe efektywne 

warsztaty praktyczne. [Inspirujące ćwiczenia przy pomocy 

kamery video] 

Poznań 
1 dzień 

(8h) 
590 zł. 

od 2015-11-06  

do 2015-11-06 

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) dla 

początkujących. Kompendium obowiązujących przepisów 

od podstaw – 1-dniowe warsztaty praktyczne. 

Gdańsk 
1 dzień 

(8h) 
590 zł. 

od 2015-11-09  

do 2015-11-10 

Planowanie przestrzenne w procesie inwestycyjnym - 2-

dniowe warsztaty praktyczne. 

Poznań 
2 dni  

(16h) 
1390 zł. 

od 2015-11-09  

do 2015-11-10 

Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność 

wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 

2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem 

obowiązujących zmian. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1190 zł. 

od 2015-11-09  

do 2015-11-10 

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw - certyfikowane 

warsztaty praktyczne dla menedżerów i specjalistów 

średniego i wyższego szczebla zarządzania. 

Poznań 
2 dni  

(16h) 
1580 zł. 

od 2015-11-09  

do 2015-11-09 

Prawo budowlane 2015 - Nowelizacja ustawy Prawo 

budowlane i ustaw powiązanych – 1-dniowe szkolenie w 

formie analizy prawno-praktycznej. 

Poznań 
1 dzień 

(8h) 
650 zł. 

http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-projektami-unijnymi-oraz-nowa-perspektywa-finansowa-2014-2020-3-dniowe-warsztaty-praktyczne,284.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-projektami-unijnymi-oraz-nowa-perspektywa-finansowa-2014-2020-3-dniowe-warsztaty-praktyczne,284.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/lean-manufacturing-optymalne-zarzadzanie-potencjalem-procesow-produkcyjnych-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,259.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/lean-manufacturing-optymalne-zarzadzanie-potencjalem-procesow-produkcyjnych-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,259.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/lean-manufacturing-optymalne-zarzadzanie-potencjalem-procesow-produkcyjnych-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,259.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-i-umowy-na-roboty-budowlane-w-swietle-nowelizacji-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-i-analiza-przypadkow-wybitny-trener-praktyk,299.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-i-umowy-na-roboty-budowlane-w-swietle-nowelizacji-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-i-analiza-przypadkow-wybitny-trener-praktyk,299.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-i-umowy-na-roboty-budowlane-w-swietle-nowelizacji-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-i-analiza-przypadkow-wybitny-trener-praktyk,299.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/obsluga-klienta-w-administracji-publicznej-profesjonalne-warsztaty-i-cwiczenia-radzenia-sobie-w-klopotliwych-sytuacjach-wystepujacych-w-praktyce-urzedniczej,321.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/obsluga-klienta-w-administracji-publicznej-profesjonalne-warsztaty-i-cwiczenia-radzenia-sobie-w-klopotliwych-sytuacjach-wystepujacych-w-praktyce-urzedniczej,321.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/obsluga-klienta-w-administracji-publicznej-profesjonalne-warsztaty-i-cwiczenia-radzenia-sobie-w-klopotliwych-sytuacjach-wystepujacych-w-praktyce-urzedniczej,321.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/umowy-w-procesie-inwestycyjno-budowlanym-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-kompendium-wiedzy-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,238.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/umowy-w-procesie-inwestycyjno-budowlanym-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-kompendium-wiedzy-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,238.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/umowy-w-procesie-inwestycyjno-budowlanym-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-kompendium-wiedzy-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,238.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/profesjonalna-sekretarka-asystentka-1-dniowe-efektywne-warsztaty-praktyczne-inspirujace-cwiczenia-przy-pomocy-kamery-video,131.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/profesjonalna-sekretarka-asystentka-1-dniowe-efektywne-warsztaty-praktyczne-inspirujace-cwiczenia-przy-pomocy-kamery-video,131.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/profesjonalna-sekretarka-asystentka-1-dniowe-efektywne-warsztaty-praktyczne-inspirujace-cwiczenia-przy-pomocy-kamery-video,131.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-dla-poczatkujacych-kompendium-obowiazujacych-przepisow-od-podstaw-1-dniowe-warsztaty-praktyczne,336.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-dla-poczatkujacych-kompendium-obowiazujacych-przepisow-od-podstaw-1-dniowe-warsztaty-praktyczne,336.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-dla-poczatkujacych-kompendium-obowiazujacych-przepisow-od-podstaw-1-dniowe-warsztaty-praktyczne,336.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/planowanie-przestrzenne-w-procesie-inwestycyjnym-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,240.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/planowanie-przestrzenne-w-procesie-inwestycyjnym-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,240.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/rozliczanie-projektow-unijnych-oraz-kwalifikowalnosc-wydatkow-w-nowej-perspektywie-finansowej-2014-2020-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-z-uwzglednieniem-obowiazujacych-zmian,346.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/rozliczanie-projektow-unijnych-oraz-kwalifikowalnosc-wydatkow-w-nowej-perspektywie-finansowej-2014-2020-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-z-uwzglednieniem-obowiazujacych-zmian,346.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/rozliczanie-projektow-unijnych-oraz-kwalifikowalnosc-wydatkow-w-nowej-perspektywie-finansowej-2014-2020-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-z-uwzglednieniem-obowiazujacych-zmian,346.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/rozliczanie-projektow-unijnych-oraz-kwalifikowalnosc-wydatkow-w-nowej-perspektywie-finansowej-2014-2020-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-z-uwzglednieniem-obowiazujacych-zmian,346.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/logistyka-i-zarzadzanie-lancuchem-dostaw-certyfikowane-warsztaty-praktyczne-dla-menedzerow-i-specjalistow-sredniego-i-wyzszego-szczebla-zarzadzania,177.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/logistyka-i-zarzadzanie-lancuchem-dostaw-certyfikowane-warsztaty-praktyczne-dla-menedzerow-i-specjalistow-sredniego-i-wyzszego-szczebla-zarzadzania,177.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/logistyka-i-zarzadzanie-lancuchem-dostaw-certyfikowane-warsztaty-praktyczne-dla-menedzerow-i-specjalistow-sredniego-i-wyzszego-szczebla-zarzadzania,177.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-budowlane-2015-nowelizacja-ustawy-prawo-budowlane-i-ustaw-powiazanych-1-dniowe-szkolenie-w-formie-analizy-prawno-praktycznej,328.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-budowlane-2015-nowelizacja-ustawy-prawo-budowlane-i-ustaw-powiazanych-1-dniowe-szkolenie-w-formie-analizy-prawno-praktycznej,328.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-budowlane-2015-nowelizacja-ustawy-prawo-budowlane-i-ustaw-powiazanych-1-dniowe-szkolenie-w-formie-analizy-prawno-praktycznej,328.html
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od 2015-11-09  

do 2015-11-10 

Certyfikowany Menedżer Sprzedaży - inspirujące warsztaty 

praktyczne dla osób zarządzających działem handlowym. 

Poznań 
2 dni  

(16h) 
1350 zł. 

od 2015-11-13  

do 2015-11-13 

Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji 

urzędowej w postępowaniu administracyjnym. Poprawny i 

przejrzysty język urzędowy. 

Warszawa 
1 dzień 

(8h) 
550 zł. 

od 2015-11-16  

do 2015-11-17 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) - 

praktyczne aspekty realizacji, rozliczania i kontroli 

projektów unijnych w Nowej Perspektywie Finansowej 

2014-2020. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2015-11-16  

do 2015-11-17 

Finanse publiczne w praktyce - Kompendium 

obowiązujących przepisów. Analiza aspektów prawnych, 

finansowych i organizacyjnych związanych z 

prowadzeniem publicznej gospodarki finansowej. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1090 zł. 

od 2015-11-16  

do 2015-11-17 

Zarządzanie Zespołem w Administracji Publicznej - 

Inspirujące warsztaty praktyczne i efektywny plan zmiany 

osobistej. 

Kraków 
2 dni  

(16h) 
990 zł. 

od 2015-11-16  

do 2015-11-17 

Audyt Wewnętrzny w Organizacji. Kompleksowe warsztaty 

praktyczne pozwalające na samodzielne zaprojektowanie, 

wdrożenie oraz właściwe i efektywne zarządzanie audytem 

wewnętrznym w jednostce. 

Kraków 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2015-11-16  

do 2015-11-17 

Prawo wodne - kompendium obowiązujących przepisów [2-

dniowe warsztaty praktyczne]. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1390 zł. 

od 2015-11-16  

do 2015-11-17 

FIDIC w praktyce - zbiór warunków regulujących przebieg 

inwestycji budowlanych. 2-dniowe warsztaty dot. 

stosowania międzynarodowych procedur w polskich 

uwarunkowaniach prawnych.  

Poznań 
2 dni  

(16h) 
1390 zł. 

od 2015-11-16  

do 2015-11-17 

Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe 

warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących 

przepisów z uwzględnieniem nowelizacji. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
990 zł. 

od 2015-11-16  

do 2015-11-20 

Kompendium Project Managera - Zintegrowane zarządzanie 

projektami. 5-dniowe warsztaty praktyczne. 

Zakopane 
5 dni  

(40h) 
2850 zł. 

od 2015-11-16  

do 2015-11-17 

Zamówienia publiczne - nowa ustawa i nowe dyrektywy - 

wnikliwa analiza prawa europejskiego i poznanie praktyk 

zamówień publicznych stosowanych w UE. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
990 zł. 

http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/certyfikowany-menedzer-sprzedazy-inspirujace-warsztaty-praktyczne-dla-osob-zarzadzajacych-dzialem-handlowym,79.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/certyfikowany-menedzer-sprzedazy-inspirujace-warsztaty-praktyczne-dla-osob-zarzadzajacych-dzialem-handlowym,79.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/redagowanie-aktow-administracyjnych-i-korespondencji-urzedowej-w-postepowaniu-administracyjnym-poprawny-i-przejrzysty-jezyk-urzedowy,331.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/redagowanie-aktow-administracyjnych-i-korespondencji-urzedowej-w-postepowaniu-administracyjnym-poprawny-i-przejrzysty-jezyk-urzedowy,331.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/redagowanie-aktow-administracyjnych-i-korespondencji-urzedowej-w-postepowaniu-administracyjnym-poprawny-i-przejrzysty-jezyk-urzedowy,331.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/program-operacyjny-infrastruktura-i-srodowisko-poiis-praktyczne-aspekty-realizacji-rozliczania-i-kontroli-projektow-unijnych-w-nowej-perspektywie-finansowej-2014-2020,341.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/program-operacyjny-infrastruktura-i-srodowisko-poiis-praktyczne-aspekty-realizacji-rozliczania-i-kontroli-projektow-unijnych-w-nowej-perspektywie-finansowej-2014-2020,341.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/program-operacyjny-infrastruktura-i-srodowisko-poiis-praktyczne-aspekty-realizacji-rozliczania-i-kontroli-projektow-unijnych-w-nowej-perspektywie-finansowej-2014-2020,341.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/program-operacyjny-infrastruktura-i-srodowisko-poiis-praktyczne-aspekty-realizacji-rozliczania-i-kontroli-projektow-unijnych-w-nowej-perspektywie-finansowej-2014-2020,341.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/finanse-publiczne-w-praktyce-kompendium-obowiazujacych-przepisow-analiza-aspektow-prawnych-finansowych-i-organizacyjnych-zwiazanych-z-prowadzeniem-publicznej-gospodarki-finansowej,190.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/finanse-publiczne-w-praktyce-kompendium-obowiazujacych-przepisow-analiza-aspektow-prawnych-finansowych-i-organizacyjnych-zwiazanych-z-prowadzeniem-publicznej-gospodarki-finansowej,190.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/finanse-publiczne-w-praktyce-kompendium-obowiazujacych-przepisow-analiza-aspektow-prawnych-finansowych-i-organizacyjnych-zwiazanych-z-prowadzeniem-publicznej-gospodarki-finansowej,190.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/finanse-publiczne-w-praktyce-kompendium-obowiazujacych-przepisow-analiza-aspektow-prawnych-finansowych-i-organizacyjnych-zwiazanych-z-prowadzeniem-publicznej-gospodarki-finansowej,190.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-zespolem-w-administracji-publicznej-inspirujace-warsztaty-praktyczne-i-efektywny-plan-zmiany-osobistej,7.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-zespolem-w-administracji-publicznej-inspirujace-warsztaty-praktyczne-i-efektywny-plan-zmiany-osobistej,7.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-zespolem-w-administracji-publicznej-inspirujace-warsztaty-praktyczne-i-efektywny-plan-zmiany-osobistej,7.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/audyt-wewnetrzny-w-organizacji-kompleksowe-warsztaty-praktyczne-pozwalajace-na-samodzielne-zaprojektowanie-wdrozenie-oraz-wlasciwe-i-efektywne-zarzadzanie-audytem-wewnetrznym-w-jednostce,229.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/audyt-wewnetrzny-w-organizacji-kompleksowe-warsztaty-praktyczne-pozwalajace-na-samodzielne-zaprojektowanie-wdrozenie-oraz-wlasciwe-i-efektywne-zarzadzanie-audytem-wewnetrznym-w-jednostce,229.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/audyt-wewnetrzny-w-organizacji-kompleksowe-warsztaty-praktyczne-pozwalajace-na-samodzielne-zaprojektowanie-wdrozenie-oraz-wlasciwe-i-efektywne-zarzadzanie-audytem-wewnetrznym-w-jednostce,229.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/audyt-wewnetrzny-w-organizacji-kompleksowe-warsztaty-praktyczne-pozwalajace-na-samodzielne-zaprojektowanie-wdrozenie-oraz-wlasciwe-i-efektywne-zarzadzanie-audytem-wewnetrznym-w-jednostce,229.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-wodne-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,235.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-wodne-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,235.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/fidic-w-praktyce-zbior-warunkow-regulujacych-przebieg-inwestycji-budowlanych-2-dniowe-warsztaty-dot-stosowania-miedzynarodowych-procedur-w-polskich-uwarunkowaniach-prawnych,342.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/fidic-w-praktyce-zbior-warunkow-regulujacych-przebieg-inwestycji-budowlanych-2-dniowe-warsztaty-dot-stosowania-miedzynarodowych-procedur-w-polskich-uwarunkowaniach-prawnych,342.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/fidic-w-praktyce-zbior-warunkow-regulujacych-przebieg-inwestycji-budowlanych-2-dniowe-warsztaty-dot-stosowania-miedzynarodowych-procedur-w-polskich-uwarunkowaniach-prawnych,342.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/fidic-w-praktyce-zbior-warunkow-regulujacych-przebieg-inwestycji-budowlanych-2-dniowe-warsztaty-dot-stosowania-miedzynarodowych-procedur-w-polskich-uwarunkowaniach-prawnych,342.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-poczatkujacych-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-kompendium-obowiazujacych-przepisow-z-uwzglednieniem-nowelizacji,216.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-poczatkujacych-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-kompendium-obowiazujacych-przepisow-z-uwzglednieniem-nowelizacji,216.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-poczatkujacych-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-kompendium-obowiazujacych-przepisow-z-uwzglednieniem-nowelizacji,216.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kompendium-project-managera-zintegrowane-zarzadzanie-projektami-5-dniowe-warsztaty-praktyczne,214.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kompendium-project-managera-zintegrowane-zarzadzanie-projektami-5-dniowe-warsztaty-praktyczne,214.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-nowa-ustawa-i-nowe-dyrektywy-wnikliwa-analiza-prawa-europejskiego-i-poznanie-praktyk-zamowien-publicznych-stosowanych-w-ue,337.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-nowa-ustawa-i-nowe-dyrektywy-wnikliwa-analiza-prawa-europejskiego-i-poznanie-praktyk-zamowien-publicznych-stosowanych-w-ue,337.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-nowa-ustawa-i-nowe-dyrektywy-wnikliwa-analiza-prawa-europejskiego-i-poznanie-praktyk-zamowien-publicznych-stosowanych-w-ue,337.html
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od 2015-11-17  

do 2015-11-20 

Windykacja należności w ujęciu prawnym oraz 

postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające - 3-dniowe 

szkolenie praktyczne w Zakopanem (zakwaterowanie i 

pełne wyżywienie w cenie szkolenia) 

Zakopane 
3 dni  

(24h) 
1990 zł. 

od 2015-11-17  

do 2015-11-20 

Zarządzanie projektem budowlanym w praktyce – klucz do 

sukcesu realizowanej inwestycji. 3-dniowe szkolenie 

praktyczne w Zakopanem (zakwaterowanie i pełne 

wyżywienie w cenie szkolenia)  

Zakopane 
3 dni  

(24h) 
1950 zł. 

od 2015-11-18  

do 2015-11-20 

Kompendium Prawa Zamówień Publicznych w praktyce. 3-

dniowe warsztaty uwzględniające nowelizację przepisów 

oraz analizę najczęściej popełnianych błędów. 

Wrocław 
3 dni  

(24h) 
1490 zł. 

od 2015-11-18  

do 2015-11-20 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe 

certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem 

nowelizacji przepisów. 

Poznań 
3 dni  

(24h) 
1290 zł. 

od 2015-11-19  

do 2015-11-20 

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - 

Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe 

warsztaty praktyczne. 

Poznań 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2015-11-19  

do 2015-11-20 

Prawo Pracy 2015 - Najnowsze zmiany - Kompendium 

obowiązujących przepisów. 2-dniowe warsztaty 

praktyczne. 

Kraków 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2015-11-19  

do 2015-11-20 

Zarządzanie Ryzykiem w Administracji Publicznej - 

Kompendium najskuteczniejszych metodyk w praktyce. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
990 zł. 

od 2015-11-19  

do 2015-11-20 

Zamówienia publiczne w praktyce - 2-dniowe szkolenie z 

uwzględnieniem nowelizacji przepisów. 

Kraków 
2 dni  

(16h) 
990 zł. 

od 2015-11-19  

do 2015-11-20 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI i KIEROWANIE ZESPOŁEM 

PROJEKTOWYM - od działań indywidualnych do 

zespołowych-2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne i 

symulacje. 

Kraków 
2 dni  

(16h) 
1390 zł. 

od 2015-11-20  

do 2015-11-20 

Rozliczanie Projektów Unijnych w praktyce - Kompleksowe 

warsztaty pozwalające na uniknięcie nieprawidłowości w 

procesie realizacji projektów współfinansowanych ze 

środków UE. 

Poznań 
1 dzień 

(8h) 
590 zł. 

http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/windykacja-naleznosci-w-ujeciu-prawnym-oraz-postepowanie-egzekucyjne-i-zabezpieczajace-3-dniowe-szkolenie-praktyczne-w-zakopanem-zakwaterowanie-i-pelne-wyzywienie-w-cenie-szkolenia,338.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/windykacja-naleznosci-w-ujeciu-prawnym-oraz-postepowanie-egzekucyjne-i-zabezpieczajace-3-dniowe-szkolenie-praktyczne-w-zakopanem-zakwaterowanie-i-pelne-wyzywienie-w-cenie-szkolenia,338.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/windykacja-naleznosci-w-ujeciu-prawnym-oraz-postepowanie-egzekucyjne-i-zabezpieczajace-3-dniowe-szkolenie-praktyczne-w-zakopanem-zakwaterowanie-i-pelne-wyzywienie-w-cenie-szkolenia,338.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/windykacja-naleznosci-w-ujeciu-prawnym-oraz-postepowanie-egzekucyjne-i-zabezpieczajace-3-dniowe-szkolenie-praktyczne-w-zakopanem-zakwaterowanie-i-pelne-wyzywienie-w-cenie-szkolenia,338.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-projektem-budowlanym-w-praktyce-klucz-do-sukcesu-realizowanej-inwestycji-3-dniowe-szkolenie-praktyczne-w-zakopanem-zakwaterowanie-i-pelne-wyzywienie-w-cenie-szkolenia,304.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-projektem-budowlanym-w-praktyce-klucz-do-sukcesu-realizowanej-inwestycji-3-dniowe-szkolenie-praktyczne-w-zakopanem-zakwaterowanie-i-pelne-wyzywienie-w-cenie-szkolenia,304.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-projektem-budowlanym-w-praktyce-klucz-do-sukcesu-realizowanej-inwestycji-3-dniowe-szkolenie-praktyczne-w-zakopanem-zakwaterowanie-i-pelne-wyzywienie-w-cenie-szkolenia,304.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-projektem-budowlanym-w-praktyce-klucz-do-sukcesu-realizowanej-inwestycji-3-dniowe-szkolenie-praktyczne-w-zakopanem-zakwaterowanie-i-pelne-wyzywienie-w-cenie-szkolenia,304.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kompendium-prawa-zamowien-publicznych-w-praktyce-3-dniowe-warsztaty-uwzgledniajace-nowelizacje-przepisow-oraz-analize-najczesciej-popelnianych-bledow,343.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kompendium-prawa-zamowien-publicznych-w-praktyce-3-dniowe-warsztaty-uwzgledniajace-nowelizacje-przepisow-oraz-analize-najczesciej-popelnianych-bledow,343.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kompendium-prawa-zamowien-publicznych-w-praktyce-3-dniowe-warsztaty-uwzgledniajace-nowelizacje-przepisow-oraz-analize-najczesciej-popelnianych-bledow,343.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/specjalista-ds-zamowien-publicznych-3-dniowe-certyfikowane-warsztaty-praktyczne-z-uwzglednieniem-nowelizacji-przepisow,180.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/specjalista-ds-zamowien-publicznych-3-dniowe-certyfikowane-warsztaty-praktyczne-z-uwzglednieniem-nowelizacji-przepisow,180.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/specjalista-ds-zamowien-publicznych-3-dniowe-certyfikowane-warsztaty-praktyczne-z-uwzglednieniem-nowelizacji-przepisow,180.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,68.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,68.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,68.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-pracy-2015-najnowsze-zmiany-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,16.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-pracy-2015-najnowsze-zmiany-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,16.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-pracy-2015-najnowsze-zmiany-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,16.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-ryzykiem-w-administracji-publicznej-kompendium-najskuteczniejszych-metodyk-w-praktyce,319.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-ryzykiem-w-administracji-publicznej-kompendium-najskuteczniejszych-metodyk-w-praktyce,319.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-w-praktyce-2-dniowe-szkolenie-z-uwzglednieniem-nowelizacji-przepisow,333.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-w-praktyce-2-dniowe-szkolenie-z-uwzglednieniem-nowelizacji-przepisow,333.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-projektami-i-kierowanie-zespolem-projektowym-od-dzialan-indywidualnych-do-zespolowych-2-dniowe-inspirujace-warsztaty-praktyczne-i-symulacje,295.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-projektami-i-kierowanie-zespolem-projektowym-od-dzialan-indywidualnych-do-zespolowych-2-dniowe-inspirujace-warsztaty-praktyczne-i-symulacje,295.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-projektami-i-kierowanie-zespolem-projektowym-od-dzialan-indywidualnych-do-zespolowych-2-dniowe-inspirujace-warsztaty-praktyczne-i-symulacje,295.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-projektami-i-kierowanie-zespolem-projektowym-od-dzialan-indywidualnych-do-zespolowych-2-dniowe-inspirujace-warsztaty-praktyczne-i-symulacje,295.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/rozliczanie-projektow-unijnych-w-praktyce-kompleksowe-warsztaty-pozwalajace-na-unikniecie-nieprawidlowosci-w-procesie-realizacji-projektow-wspolfinansowanych-ze-srodkow-ue,57.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/rozliczanie-projektow-unijnych-w-praktyce-kompleksowe-warsztaty-pozwalajace-na-unikniecie-nieprawidlowosci-w-procesie-realizacji-projektow-wspolfinansowanych-ze-srodkow-ue,57.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/rozliczanie-projektow-unijnych-w-praktyce-kompleksowe-warsztaty-pozwalajace-na-unikniecie-nieprawidlowosci-w-procesie-realizacji-projektow-wspolfinansowanych-ze-srodkow-ue,57.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/rozliczanie-projektow-unijnych-w-praktyce-kompleksowe-warsztaty-pozwalajace-na-unikniecie-nieprawidlowosci-w-procesie-realizacji-projektow-wspolfinansowanych-ze-srodkow-ue,57.html
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od 2015-11-22  

do 2015-11-25 

Kodeks Postępowania Administracyjnego KPA oraz 

redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji 

urzędowej w praktyce. Zakopane /Hotel Mercure*** 

zakwaterowanie i pełne wyżywienie w cenie. 

Zakopane 
3 dni  

(24h) 
1990 zł. 

od 2015-11-23  

do 2015-11-24 

Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane - 

Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe 

warsztaty praktyczne. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2015-11-23  

do 2015-11-24 

Księgowość Projektów Unijnych. 2-dniowe warsztaty 

praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2015-11-23  

do 2015-11-23 

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) dla 

początkujących. Kompendium obowiązujących przepisów 

od podstaw – 1-dniowe warsztaty praktyczne. 

Warszawa 
1 dzień 

(8h) 
590 zł. 

od 2015-11-23  

do 2015-11-24 

Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty 

praktyczne. 

Kraków 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2015-11-23  

do 2015-11-24 

Efektywne negocjacje i skuteczne budowanie relacji 

zawodowych. 2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne. 

Poznań 
2 dni  

(16h) 
1490 zł. 

od 2015-11-23  

do 2015-11-24 

Audyt zamówień publicznych. Audytowani i Audytorzy w 

rozstrzyganiu trudnych problemów związanych z realizacją 

zamówień publicznych. Praktyczne warsztaty. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2015-11-23  

do 2015-11-24 

Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze 

środków unijnych w praktyce (końcowe rozliczanie 

projektu, kontrola, monitorowanie trwałości projektu). 

Szkolenie w formie warsztatów i analiz. 

Kraków 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2015-11-23  

do 2015-11-24 

Postępowanie egzekucyjne w administracji - Kompendium 

aktualnych przepisów z uwzględnieniem ostatnich zmian. 

2-dniowe warsztaty praktyczne. 

Kraków 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2015-11-24  

do 2015-11-27 

ABC Prawa Budowlanego – Kompendium obowiązujących 

przepisów. 3-dniowe szkolenie praktyczne w Zakopanem 

(noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia). 

Zakopane 
3 dni  

(24h) 
1950 zł. 

od 2015-11-24  

do 2015-11-27 

Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium 

obowiązujących przepisów - trzydniowe warsztaty 

praktyczne w Zakopanem (noclegi i wyżywienie w cenie 

szkolenia). 

Zakopane 
3 dni  

(24h) 
1990 zł. 

http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-oraz-redagowanie-aktow-administracyjnych-i-korespondencji-urzedowej-w-praktyce-zakopane-hotel-mercure-zakwaterowanie-i-pelne-wyzywienie-w-cenie,325.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-oraz-redagowanie-aktow-administracyjnych-i-korespondencji-urzedowej-w-praktyce-zakopane-hotel-mercure-zakwaterowanie-i-pelne-wyzywienie-w-cenie,325.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-oraz-redagowanie-aktow-administracyjnych-i-korespondencji-urzedowej-w-praktyce-zakopane-hotel-mercure-zakwaterowanie-i-pelne-wyzywienie-w-cenie,325.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-oraz-redagowanie-aktow-administracyjnych-i-korespondencji-urzedowej-w-praktyce-zakopane-hotel-mercure-zakwaterowanie-i-pelne-wyzywienie-w-cenie,325.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-ochrony-srodowiska-oraz-ustawy-powiazane-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,263.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-ochrony-srodowiska-oraz-ustawy-powiazane-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,263.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-ochrony-srodowiska-oraz-ustawy-powiazane-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,263.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/ksiegowosc-projektow-unijnych-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,88.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/ksiegowosc-projektow-unijnych-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,88.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-dla-poczatkujacych-kompendium-obowiazujacych-przepisow-od-podstaw-1-dniowe-warsztaty-praktyczne,336.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-dla-poczatkujacych-kompendium-obowiazujacych-przepisow-od-podstaw-1-dniowe-warsztaty-praktyczne,336.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-dla-poczatkujacych-kompendium-obowiazujacych-przepisow-od-podstaw-1-dniowe-warsztaty-praktyczne,336.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-budowlane-realizacja-procesu-inwestycyjnego-zgodnie-z-obowiazujacymi-przepisami-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,219.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-budowlane-realizacja-procesu-inwestycyjnego-zgodnie-z-obowiazujacymi-przepisami-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,219.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-budowlane-realizacja-procesu-inwestycyjnego-zgodnie-z-obowiazujacymi-przepisami-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,219.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/efektywne-negocjacje-i-skuteczne-budowanie-relacji-zawodowych-2-dniowe-inspirujace-warsztaty-praktyczne,84.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/efektywne-negocjacje-i-skuteczne-budowanie-relacji-zawodowych-2-dniowe-inspirujace-warsztaty-praktyczne,84.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/audyt-zamowien-publicznych-audytowani-i-audytorzy-w-rozstrzyganiu-trudnych-problemow-zwiazanych-z-realizacja-zamowien-publicznych-praktyczne-warsztaty,270.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/audyt-zamowien-publicznych-audytowani-i-audytorzy-w-rozstrzyganiu-trudnych-problemow-zwiazanych-z-realizacja-zamowien-publicznych-praktyczne-warsztaty,270.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/audyt-zamowien-publicznych-audytowani-i-audytorzy-w-rozstrzyganiu-trudnych-problemow-zwiazanych-z-realizacja-zamowien-publicznych-praktyczne-warsztaty,270.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawidlowe-zamykanie-projektow-wspolfinansowanych-ze-srodkow-unijnych-w-praktyce-koncowe-rozliczanie-projektu-kontrola-monitorowanie-trwalosci-projektu-szkolenie-w-formie-warsztatow-i-analiz,278.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawidlowe-zamykanie-projektow-wspolfinansowanych-ze-srodkow-unijnych-w-praktyce-koncowe-rozliczanie-projektu-kontrola-monitorowanie-trwalosci-projektu-szkolenie-w-formie-warsztatow-i-analiz,278.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawidlowe-zamykanie-projektow-wspolfinansowanych-ze-srodkow-unijnych-w-praktyce-koncowe-rozliczanie-projektu-kontrola-monitorowanie-trwalosci-projektu-szkolenie-w-formie-warsztatow-i-analiz,278.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawidlowe-zamykanie-projektow-wspolfinansowanych-ze-srodkow-unijnych-w-praktyce-koncowe-rozliczanie-projektu-kontrola-monitorowanie-trwalosci-projektu-szkolenie-w-formie-warsztatow-i-analiz,278.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/postepowanie-egzekucyjne-w-administracji-kompendium-aktualnych-przepisow-z-uwzglednieniem-ostatnich-zmian-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,280.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/postepowanie-egzekucyjne-w-administracji-kompendium-aktualnych-przepisow-z-uwzglednieniem-ostatnich-zmian-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,280.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/postepowanie-egzekucyjne-w-administracji-kompendium-aktualnych-przepisow-z-uwzglednieniem-ostatnich-zmian-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,280.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/abc-prawa-budowlanego-kompendium-obowiazujacych-przepisow-3-dniowe-szkolenie-praktyczne-w-zakopanem-noclegi-i-wyzywienie-w-cenie-szkolenia,303.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/abc-prawa-budowlanego-kompendium-obowiazujacych-przepisow-3-dniowe-szkolenie-praktyczne-w-zakopanem-noclegi-i-wyzywienie-w-cenie-szkolenia,303.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/abc-prawa-budowlanego-kompendium-obowiazujacych-przepisow-3-dniowe-szkolenie-praktyczne-w-zakopanem-noclegi-i-wyzywienie-w-cenie-szkolenia,303.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-zamowien-publicznych-w-praktyce-kompendium-obowiazujacych-przepisow-trzydniowe-warsztaty-praktyczne-w-zakopanem-noclegi-i-wyzywienie-w-cenie-szkolenia,290.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-zamowien-publicznych-w-praktyce-kompendium-obowiazujacych-przepisow-trzydniowe-warsztaty-praktyczne-w-zakopanem-noclegi-i-wyzywienie-w-cenie-szkolenia,290.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-zamowien-publicznych-w-praktyce-kompendium-obowiazujacych-przepisow-trzydniowe-warsztaty-praktyczne-w-zakopanem-noclegi-i-wyzywienie-w-cenie-szkolenia,290.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-zamowien-publicznych-w-praktyce-kompendium-obowiazujacych-przepisow-trzydniowe-warsztaty-praktyczne-w-zakopanem-noclegi-i-wyzywienie-w-cenie-szkolenia,290.html
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od 2015-11-25  

do 2015-11-27 

Fundusze Europejskie 2014-2020. Kompendium wiedzy w 

zakresie nowej perspektywy finansowej - nowe 

możliwości, planowane zmiany, cele nowych programów 

pomocowych. 3-dniowe warsztaty praktyczne. 

Kraków 
3 dni  

(24h) 
1690 zł. 

od 2015-11-25  

do 2015-11-27 

Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z 

prawem budowlanym - 3-dniowe warsztaty praktyczne. 

Możliwość indywidualnych konsultacji. 

Warszawa 
3 dni  

(24h) 
1690 zł. 

od 2015-11-26  

do 2015-11-27 

Windykacja należności w ujęciu prawnym oraz 

postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające po zmianach 

w 2013r. - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość 

indywidualnych konsultacji. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2015-11-26  

do 2015-11-27 

Kadry i płace w praktyce. Kompleksowe warsztaty z 

zakresu prawa pracy i naliczania wynagrodzeń. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1190 zł. 

od 2015-11-26  

do 2015-11-27 

Prawo energetyczne w praktyce. Kompendium 

obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty i 

konsultacje z radcą prawnym. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1350 zł. 

od 2015-11-26  

do 2015-11-27 

Ochrona Danych Osobowych w praktyce - kompendium 

obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji 

(2-dniowe warsztaty kompetencyjne). 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1090 zł. 

od 2015-11-26  

do 2015-11-27 

Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - Jak Przygotować 

Konkurencyjną Ofertę Przetargową? Certyfikowane 

warsztaty praktyczne. 

Poznań 
2 dni  

(16h) 
1350 zł. 

od 2015-11-26  

do 2015-11-27 

Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z 

elementami gry strategicznej i symulacji. [Praktyczne 

ćwiczenia przy pomocy kamery video]. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
990 zł. 

od 2015-11-26  

do 2015-11-27 

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - 

Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe 

warsztaty praktyczne. 

Kraków 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2015-11-30  

do 2015-12-01 

Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym: 

Zabezpieczenie należytej realizacji zobowiązań umownych 

- 2-dniowe warsztaty praktyczne i konsultacje z radcą 

prawnym (trener-praktyk). 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1350 zł. 

http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/fundusze-europejskie-2014-2020-kompendium-wiedzy-w-zakresie-nowej-perspektywy-finansowej-nowe-mozliwosci-planowane-zmiany-cele-nowych-programow-pomocowych-3-dniowe-warsztaty-praktyczne,265.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/fundusze-europejskie-2014-2020-kompendium-wiedzy-w-zakresie-nowej-perspektywy-finansowej-nowe-mozliwosci-planowane-zmiany-cele-nowych-programow-pomocowych-3-dniowe-warsztaty-praktyczne,265.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/fundusze-europejskie-2014-2020-kompendium-wiedzy-w-zakresie-nowej-perspektywy-finansowej-nowe-mozliwosci-planowane-zmiany-cele-nowych-programow-pomocowych-3-dniowe-warsztaty-praktyczne,265.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/fundusze-europejskie-2014-2020-kompendium-wiedzy-w-zakresie-nowej-perspektywy-finansowej-nowe-mozliwosci-planowane-zmiany-cele-nowych-programow-pomocowych-3-dniowe-warsztaty-praktyczne,265.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/specjalista-ds-realizacji-procesu-inwestycyjnego-zgodnie-z-prawem-budowlanym-3-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,199.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/specjalista-ds-realizacji-procesu-inwestycyjnego-zgodnie-z-prawem-budowlanym-3-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,199.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/specjalista-ds-realizacji-procesu-inwestycyjnego-zgodnie-z-prawem-budowlanym-3-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,199.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/windykacja-naleznosci-w-ujeciu-prawnym-oraz-postepowanie-egzekucyjne-i-zabezpieczajace-po-zmianach-w-2013r-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,244.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/windykacja-naleznosci-w-ujeciu-prawnym-oraz-postepowanie-egzekucyjne-i-zabezpieczajace-po-zmianach-w-2013r-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,244.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/windykacja-naleznosci-w-ujeciu-prawnym-oraz-postepowanie-egzekucyjne-i-zabezpieczajace-po-zmianach-w-2013r-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,244.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/windykacja-naleznosci-w-ujeciu-prawnym-oraz-postepowanie-egzekucyjne-i-zabezpieczajace-po-zmianach-w-2013r-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,244.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kadry-i-place-w-praktyce-kompleksowe-warsztaty-z-zakresu-prawa-pracy-i-naliczania-wynagrodzen,315.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kadry-i-place-w-praktyce-kompleksowe-warsztaty-z-zakresu-prawa-pracy-i-naliczania-wynagrodzen,315.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-energetyczne-w-praktyce-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-i-konsultacje-z-radca-prawnym,236.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-energetyczne-w-praktyce-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-i-konsultacje-z-radca-prawnym,236.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-energetyczne-w-praktyce-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-i-konsultacje-z-radca-prawnym,236.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/ochrona-danych-osobowych-w-praktyce-kompendium-obowiazujacych-przepisow-z-uwzglednieniem-nowelizacji-2-dniowe-warsztaty-kompetencyjne,156.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/ochrona-danych-osobowych-w-praktyce-kompendium-obowiazujacych-przepisow-z-uwzglednieniem-nowelizacji-2-dniowe-warsztaty-kompetencyjne,156.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/ochrona-danych-osobowych-w-praktyce-kompendium-obowiazujacych-przepisow-z-uwzglednieniem-nowelizacji-2-dniowe-warsztaty-kompetencyjne,156.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-wykonawcow-jak-przygotowac-konkurencyjna-oferte-przetargowa-certyfikowane-warsztaty-praktyczne,185.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-wykonawcow-jak-przygotowac-konkurencyjna-oferte-przetargowa-certyfikowane-warsztaty-praktyczne,185.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-wykonawcow-jak-przygotowac-konkurencyjna-oferte-przetargowa-certyfikowane-warsztaty-praktyczne,185.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kierowanie-zespolem-2-dniowe-warsztaty-menedzerskie-z-elementami-gry-strategicznej-i-symulacji-praktyczne-cwiczenia-przy-pomocy-kamery-video,232.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kierowanie-zespolem-2-dniowe-warsztaty-menedzerskie-z-elementami-gry-strategicznej-i-symulacji-praktyczne-cwiczenia-przy-pomocy-kamery-video,232.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kierowanie-zespolem-2-dniowe-warsztaty-menedzerskie-z-elementami-gry-strategicznej-i-symulacji-praktyczne-cwiczenia-przy-pomocy-kamery-video,232.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,68.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,68.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,68.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/umowy-cywilnoprawne-w-obrocie-gospodarczym-zabezpieczenie-nalezytej-realizacji-zobowiazan-umownych-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-i-konsultacje-z-radca-prawnym-trener-praktyk,316.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/umowy-cywilnoprawne-w-obrocie-gospodarczym-zabezpieczenie-nalezytej-realizacji-zobowiazan-umownych-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-i-konsultacje-z-radca-prawnym-trener-praktyk,316.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/umowy-cywilnoprawne-w-obrocie-gospodarczym-zabezpieczenie-nalezytej-realizacji-zobowiazan-umownych-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-i-konsultacje-z-radca-prawnym-trener-praktyk,316.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/umowy-cywilnoprawne-w-obrocie-gospodarczym-zabezpieczenie-nalezytej-realizacji-zobowiazan-umownych-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-i-konsultacje-z-radca-prawnym-trener-praktyk,316.html
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od 2015-11-30  

do 2015-12-01 

Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe 

warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących 

przepisów z uwzględnieniem nowelizacji. 

Wrocław Wrocław 990 zł. 

od 2015-11-30  

do 2015-12-01 

Zarządzanie Projektami w Administracji Publicznej - 2-

dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium 

najskuteczniejszych metodyk. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1190 zł. 

od 2015-11-30  

do 2015-12-04 

Kompendium Project Managera - Zintegrowane zarządzanie 

projektami. 5-dniowe warsztaty praktyczne. 
Warszawa 

5 dni  

(40h) 
2850 zł. 

od 2015-11-30  

do 2015-12-02 

Specjalista ds. rozliczania, księgowania i realizacji 

projektów unijnych - 3 dniowe warsztaty praktyczne. 
Warszawa 

3 dni  

(24h) 
1690 zł. 

 
 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH GRUDZIEŃ 2015 
 

Termin Tytuł szkolenia Miasto 
Czas 

trwania 
Inwestycja 

od 2015-12-01  

do 2015-12-02 

Komunikacja interpersonalna w praktyce - 2-dniowe 

warszaty doradcze pozwalające na zwiększenie 

skuteczności osiągania celów własnych i organizacji.  

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2015-12-01  

do 2015-12-04 

Certyfikowany specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta - 

3-dniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem 

(zakwaterowanie i pełne wyżywienie w cenie szkolenia) 

Zakopane 
3 dni  

(24h) 
1990 zł. 

od 2015-12-02  

do 2015-12-04 

Kompendium Prawa Zamówień Publicznych w praktyce. 3-

dniowe warsztaty uwzględniające nowelizację przepisów 

oraz analizę najczęściej popełnianych błędów. 

Gdańsk 
3 dni  

(24h) 
1490 zł. 

od 2015-12-03  

do 2015-12-04 

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - 

Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe 

warsztaty praktyczne. 

Wrocław 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2015-12-03  

do 2015-12-04 

Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane - 

Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe 

warsztaty praktyczne. 

Poznań 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2015-12-03  

do 2015-12-04 

Efektywne negocjacje i skuteczne budowanie relacji 

zawodowych. 2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1490 zł. 

http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-poczatkujacych-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-kompendium-obowiazujacych-przepisow-z-uwzglednieniem-nowelizacji,216.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-poczatkujacych-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-kompendium-obowiazujacych-przepisow-z-uwzglednieniem-nowelizacji,216.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-poczatkujacych-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-kompendium-obowiazujacych-przepisow-z-uwzglednieniem-nowelizacji,216.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-projektami-w-administracji-publicznej-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-kompendium-najskuteczniejszych-metodyk,225.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-projektami-w-administracji-publicznej-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-kompendium-najskuteczniejszych-metodyk,225.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-projektami-w-administracji-publicznej-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-kompendium-najskuteczniejszych-metodyk,225.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kompendium-project-managera-zintegrowane-zarzadzanie-projektami-5-dniowe-warsztaty-praktyczne,214.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kompendium-project-managera-zintegrowane-zarzadzanie-projektami-5-dniowe-warsztaty-praktyczne,214.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/specjalista-ds-rozliczania-ksiegowania-i-realizacji-projektow-unijnych-3-dniowe-warsztaty-praktyczne,222.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/specjalista-ds-rozliczania-ksiegowania-i-realizacji-projektow-unijnych-3-dniowe-warsztaty-praktyczne,222.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/komunikacja-interpersonalna-w-praktyce-2-dniowe-warszaty-doradcze-pozwalajace-na-zwiekszenie-skutecznosci-osiagania-celow-wlasnych-i-organizacji,198.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/komunikacja-interpersonalna-w-praktyce-2-dniowe-warszaty-doradcze-pozwalajace-na-zwiekszenie-skutecznosci-osiagania-celow-wlasnych-i-organizacji,198.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/komunikacja-interpersonalna-w-praktyce-2-dniowe-warszaty-doradcze-pozwalajace-na-zwiekszenie-skutecznosci-osiagania-celow-wlasnych-i-organizacji,198.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/certyfikowany-specjalista-ds-sprzedazy-i-obslugi-klienta-3-dniowe-warsztaty-praktyczne-w-zakopanem-zakwaterowanie-i-pelne-wyzywienie-w-cenie-szkolenia,335.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/certyfikowany-specjalista-ds-sprzedazy-i-obslugi-klienta-3-dniowe-warsztaty-praktyczne-w-zakopanem-zakwaterowanie-i-pelne-wyzywienie-w-cenie-szkolenia,335.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/certyfikowany-specjalista-ds-sprzedazy-i-obslugi-klienta-3-dniowe-warsztaty-praktyczne-w-zakopanem-zakwaterowanie-i-pelne-wyzywienie-w-cenie-szkolenia,335.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kompendium-prawa-zamowien-publicznych-w-praktyce-3-dniowe-warsztaty-uwzgledniajace-nowelizacje-przepisow-oraz-analize-najczesciej-popelnianych-bledow,343.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kompendium-prawa-zamowien-publicznych-w-praktyce-3-dniowe-warsztaty-uwzgledniajace-nowelizacje-przepisow-oraz-analize-najczesciej-popelnianych-bledow,343.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kompendium-prawa-zamowien-publicznych-w-praktyce-3-dniowe-warsztaty-uwzgledniajace-nowelizacje-przepisow-oraz-analize-najczesciej-popelnianych-bledow,343.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,68.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,68.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,68.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-ochrony-srodowiska-oraz-ustawy-powiazane-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,263.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-ochrony-srodowiska-oraz-ustawy-powiazane-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,263.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-ochrony-srodowiska-oraz-ustawy-powiazane-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,263.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/efektywne-negocjacje-i-skuteczne-budowanie-relacji-zawodowych-2-dniowe-inspirujace-warsztaty-praktyczne,84.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/efektywne-negocjacje-i-skuteczne-budowanie-relacji-zawodowych-2-dniowe-inspirujace-warsztaty-praktyczne,84.html
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od 2015-12-03  

do 2015-12-04 

Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze 

środków unijnych w praktyce (końcowe rozliczanie 

projektu, kontrola, monitorowanie trwałości projektu). 

Szkolenie w formie warsztatów i analiz. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2015-12-03  

do 2015-12-04 

Komisja przetargowa w postępowaniach o udzielenie 

zamówień publicznych - 2-dniowe warsztaty praktyczne. 

Kraków 
2 dni  

(16h) 
1090 zł. 

od 2015-12-03  

do 2015-12-04 

Kadry i płace w praktyce. Kompleksowe warsztaty z 

zakresu prawa pracy i naliczania wynagrodzeń. 

Kraków 
2 dni  

(16h) 
1190 zł. 

od 2015-12-03  

do 2015-12-04 

Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe 

warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących 

przepisów z uwzględnieniem nowelizacji. 

Poznań 
2 dni  

(16h) 
990 zł. 

od 2015-12-07  

do 2015-12-08 

Kontrola Zarządcza i Zarządzanie Ryzykiem - 2-dniowe 

warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych 

konsultacji. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1190 zł. 

od 2015-12-07  

do 2015-12-08 

Zamówienia publiczne w projektach unijnych - jak 

prawidłowo przeprowadzić procedurę. Warsztaty 

praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.  

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
990 zł. 

od 2015-12-07  

do 2015-12-08 

Postępowanie egzekucyjne w administracji - Kompendium 

aktualnych przepisów z uwzględnieniem ostatnich zmian. 

2-dniowe warsztaty praktyczne. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2015-12-07  

do 2015-12-08 

Zarządzanie Zespołem w Administracji Publicznej - 

Inspirujące warsztaty praktyczne i efektywny plan zmiany 

osobistej. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
990 zł. 

od 2015-12-07  

do 2015-12-09 

Fundusze Europejskie 2014-2020. Kompendium wiedzy w 

zakresie nowej perspektywy finansowej - nowe 

możliwości, planowane zmiany, cele nowych programów 

pomocowych. 3-dniowe warsztaty praktyczne. 

Warszawa 
3 dni  

(24h) 
1690 zł. 

od 2015-12-07  

do 2015-12-08 

Kosztorysowanie w procesie budowlanym - 2-dniowe 

warsztaty pomocne w praktycznym przygotowywaniu, 

wdrażaniu i rozliczaniu umów o roboty budowlane.  

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2015-12-07  

do 2015-12-08 

Windykacja należności w ujęciu prawnym oraz 

postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające po zmianach 

w 2013r. - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość 

indywidualnych konsultacji. 

Kraków 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawidlowe-zamykanie-projektow-wspolfinansowanych-ze-srodkow-unijnych-w-praktyce-koncowe-rozliczanie-projektu-kontrola-monitorowanie-trwalosci-projektu-szkolenie-w-formie-warsztatow-i-analiz,278.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawidlowe-zamykanie-projektow-wspolfinansowanych-ze-srodkow-unijnych-w-praktyce-koncowe-rozliczanie-projektu-kontrola-monitorowanie-trwalosci-projektu-szkolenie-w-formie-warsztatow-i-analiz,278.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawidlowe-zamykanie-projektow-wspolfinansowanych-ze-srodkow-unijnych-w-praktyce-koncowe-rozliczanie-projektu-kontrola-monitorowanie-trwalosci-projektu-szkolenie-w-formie-warsztatow-i-analiz,278.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawidlowe-zamykanie-projektow-wspolfinansowanych-ze-srodkow-unijnych-w-praktyce-koncowe-rozliczanie-projektu-kontrola-monitorowanie-trwalosci-projektu-szkolenie-w-formie-warsztatow-i-analiz,278.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/komisja-przetargowa-w-postepowaniach-o-udzielenie-zamowien-publicznych-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,208.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/komisja-przetargowa-w-postepowaniach-o-udzielenie-zamowien-publicznych-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,208.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kadry-i-place-w-praktyce-kompleksowe-warsztaty-z-zakresu-prawa-pracy-i-naliczania-wynagrodzen,315.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kadry-i-place-w-praktyce-kompleksowe-warsztaty-z-zakresu-prawa-pracy-i-naliczania-wynagrodzen,315.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-poczatkujacych-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-kompendium-obowiazujacych-przepisow-z-uwzglednieniem-nowelizacji,216.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-poczatkujacych-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-kompendium-obowiazujacych-przepisow-z-uwzglednieniem-nowelizacji,216.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-poczatkujacych-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-kompendium-obowiazujacych-przepisow-z-uwzglednieniem-nowelizacji,216.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kontrola-zarzadcza-i-zarzadzanie-ryzykiem-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,45.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kontrola-zarzadcza-i-zarzadzanie-ryzykiem-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,45.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kontrola-zarzadcza-i-zarzadzanie-ryzykiem-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,45.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-w-projektach-unijnych-jak-prawidlowo-przeprowadzic-procedure-warsztaty-praktyczne-z-uwzglednieniem-nowelizacji-przepisow,142.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-w-projektach-unijnych-jak-prawidlowo-przeprowadzic-procedure-warsztaty-praktyczne-z-uwzglednieniem-nowelizacji-przepisow,142.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-w-projektach-unijnych-jak-prawidlowo-przeprowadzic-procedure-warsztaty-praktyczne-z-uwzglednieniem-nowelizacji-przepisow,142.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/postepowanie-egzekucyjne-w-administracji-kompendium-aktualnych-przepisow-z-uwzglednieniem-ostatnich-zmian-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,280.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/postepowanie-egzekucyjne-w-administracji-kompendium-aktualnych-przepisow-z-uwzglednieniem-ostatnich-zmian-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,280.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/postepowanie-egzekucyjne-w-administracji-kompendium-aktualnych-przepisow-z-uwzglednieniem-ostatnich-zmian-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,280.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-zespolem-w-administracji-publicznej-inspirujace-warsztaty-praktyczne-i-efektywny-plan-zmiany-osobistej,7.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-zespolem-w-administracji-publicznej-inspirujace-warsztaty-praktyczne-i-efektywny-plan-zmiany-osobistej,7.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-zespolem-w-administracji-publicznej-inspirujace-warsztaty-praktyczne-i-efektywny-plan-zmiany-osobistej,7.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/fundusze-europejskie-2014-2020-kompendium-wiedzy-w-zakresie-nowej-perspektywy-finansowej-nowe-mozliwosci-planowane-zmiany-cele-nowych-programow-pomocowych-3-dniowe-warsztaty-praktyczne,265.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/fundusze-europejskie-2014-2020-kompendium-wiedzy-w-zakresie-nowej-perspektywy-finansowej-nowe-mozliwosci-planowane-zmiany-cele-nowych-programow-pomocowych-3-dniowe-warsztaty-praktyczne,265.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/fundusze-europejskie-2014-2020-kompendium-wiedzy-w-zakresie-nowej-perspektywy-finansowej-nowe-mozliwosci-planowane-zmiany-cele-nowych-programow-pomocowych-3-dniowe-warsztaty-praktyczne,265.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/fundusze-europejskie-2014-2020-kompendium-wiedzy-w-zakresie-nowej-perspektywy-finansowej-nowe-mozliwosci-planowane-zmiany-cele-nowych-programow-pomocowych-3-dniowe-warsztaty-praktyczne,265.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kosztorysowanie-w-procesie-budowlanym-2-dniowe-warsztaty-pomocne-w-praktycznym-przygotowywaniu-wdrazaniu-i-rozliczaniu-umow-o-roboty-budowlane,344.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kosztorysowanie-w-procesie-budowlanym-2-dniowe-warsztaty-pomocne-w-praktycznym-przygotowywaniu-wdrazaniu-i-rozliczaniu-umow-o-roboty-budowlane,344.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kosztorysowanie-w-procesie-budowlanym-2-dniowe-warsztaty-pomocne-w-praktycznym-przygotowywaniu-wdrazaniu-i-rozliczaniu-umow-o-roboty-budowlane,344.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/windykacja-naleznosci-w-ujeciu-prawnym-oraz-postepowanie-egzekucyjne-i-zabezpieczajace-po-zmianach-w-2013r-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,244.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/windykacja-naleznosci-w-ujeciu-prawnym-oraz-postepowanie-egzekucyjne-i-zabezpieczajace-po-zmianach-w-2013r-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,244.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/windykacja-naleznosci-w-ujeciu-prawnym-oraz-postepowanie-egzekucyjne-i-zabezpieczajace-po-zmianach-w-2013r-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,244.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/windykacja-naleznosci-w-ujeciu-prawnym-oraz-postepowanie-egzekucyjne-i-zabezpieczajace-po-zmianach-w-2013r-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,244.html
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od 2015-12-08  

do 2015-12-11 

Zarządzanie Zespołem - jak zbudować swój autorytet w 

zespole i wydobyć z pracowników to co najlepsze? 3-

dniowe warsztaty praktyczne. Zakopane (wyżywienie i 

zakwaterowanie w cenie szkolenia) 

Zakopane 
3 dni  

(24h) 
1990 zł. 

od 2015-12-09  

do 2015-12-11 

Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z 

prawem budowlanym - 3-dniowe warsztaty praktyczne. 

Możliwość indywidualnych konsultacji. 

Kraków 
3 dni  

(24h) 
1690 zł. 

od 2015-12-10  

do 2015-12-11 

Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane - 

Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe 

warsztaty praktyczne. 

Kraków 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2015-12-10  

do 2015-12-11 

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - 

Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe 

warsztaty praktyczne. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2015-12-10  

do 2015-12-11 

Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - Jak Przygotować 

Konkurencyjną Ofertę Przetargową? Certyfikowane 

warsztaty praktyczne. 

Kraków 
2 dni  

(16h) 
1350 zł. 

od 2015-12-10  

do 2015-12-11 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI i KIEROWANIE ZESPOŁEM 

PROJEKTOWYM - od działań indywidualnych do 

zespołowych-2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne i 

symulacje. 

Wrocław 
2 dni  

(16h) 
1390 zł. 

od 2015-12-10  

do 2015-12-11 

Zamówienia publiczne w praktyce - 2-dniowe szkolenie z 

uwzględnieniem nowelizacji przepisów. 

Poznań 
2 dni  

(16h) 
990 zł. 

od 2015-12-10  

do 2015-12-11 

Zamówienia publiczne sektorowe w praktyce - 

Kompendium wiedzy z uwzględnieniem nowelizacji 

przepisów. Wybitny trener - możliwość indywidualnych 

konsultacji! 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2015-12-10  

do 2015-12-11 

Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów 

Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty 

symulacyjne. 

Poznań 
2 dni  

(16h) 
1580 zł. 

od 2015-12-10  

do 2015-12-11 

Prawo Pracy 2015 - Najnowsze zmiany - Kompendium 

obowiązujących przepisów. 2-dniowe warsztaty 

praktyczne. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-zespolem-jak-zbudowac-swoj-autorytet-w-zespole-i-wydobyc-z-pracownikow-to-co-najlepsze-3-dniowe-warsztaty-praktyczne-zakopane-wyzywienie-i-zakwaterowanie-w-cenie-szkolenia,285.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-zespolem-jak-zbudowac-swoj-autorytet-w-zespole-i-wydobyc-z-pracownikow-to-co-najlepsze-3-dniowe-warsztaty-praktyczne-zakopane-wyzywienie-i-zakwaterowanie-w-cenie-szkolenia,285.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-zespolem-jak-zbudowac-swoj-autorytet-w-zespole-i-wydobyc-z-pracownikow-to-co-najlepsze-3-dniowe-warsztaty-praktyczne-zakopane-wyzywienie-i-zakwaterowanie-w-cenie-szkolenia,285.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-zespolem-jak-zbudowac-swoj-autorytet-w-zespole-i-wydobyc-z-pracownikow-to-co-najlepsze-3-dniowe-warsztaty-praktyczne-zakopane-wyzywienie-i-zakwaterowanie-w-cenie-szkolenia,285.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/specjalista-ds-realizacji-procesu-inwestycyjnego-zgodnie-z-prawem-budowlanym-3-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,199.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/specjalista-ds-realizacji-procesu-inwestycyjnego-zgodnie-z-prawem-budowlanym-3-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,199.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/specjalista-ds-realizacji-procesu-inwestycyjnego-zgodnie-z-prawem-budowlanym-3-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,199.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-ochrony-srodowiska-oraz-ustawy-powiazane-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,263.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-ochrony-srodowiska-oraz-ustawy-powiazane-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,263.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-ochrony-srodowiska-oraz-ustawy-powiazane-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,263.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,68.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,68.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,68.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-wykonawcow-jak-przygotowac-konkurencyjna-oferte-przetargowa-certyfikowane-warsztaty-praktyczne,185.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-wykonawcow-jak-przygotowac-konkurencyjna-oferte-przetargowa-certyfikowane-warsztaty-praktyczne,185.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-wykonawcow-jak-przygotowac-konkurencyjna-oferte-przetargowa-certyfikowane-warsztaty-praktyczne,185.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-projektami-i-kierowanie-zespolem-projektowym-od-dzialan-indywidualnych-do-zespolowych-2-dniowe-inspirujace-warsztaty-praktyczne-i-symulacje,295.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-projektami-i-kierowanie-zespolem-projektowym-od-dzialan-indywidualnych-do-zespolowych-2-dniowe-inspirujace-warsztaty-praktyczne-i-symulacje,295.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-projektami-i-kierowanie-zespolem-projektowym-od-dzialan-indywidualnych-do-zespolowych-2-dniowe-inspirujace-warsztaty-praktyczne-i-symulacje,295.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-projektami-i-kierowanie-zespolem-projektowym-od-dzialan-indywidualnych-do-zespolowych-2-dniowe-inspirujace-warsztaty-praktyczne-i-symulacje,295.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-w-praktyce-2-dniowe-szkolenie-z-uwzglednieniem-nowelizacji-przepisow,333.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-w-praktyce-2-dniowe-szkolenie-z-uwzglednieniem-nowelizacji-przepisow,333.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-sektorowe-w-praktyce-kompendium-wiedzy-z-uwzglednieniem-nowelizacji-przepisow-wybitny-trener-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,230.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-sektorowe-w-praktyce-kompendium-wiedzy-z-uwzglednieniem-nowelizacji-przepisow-wybitny-trener-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,230.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-sektorowe-w-praktyce-kompendium-wiedzy-z-uwzglednieniem-nowelizacji-przepisow-wybitny-trener-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,230.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-sektorowe-w-praktyce-kompendium-wiedzy-z-uwzglednieniem-nowelizacji-przepisow-wybitny-trener-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,230.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-produkcja-oraz-optymalizacja-procesow-produkcyjnych-w-praktyce-2-dniowe-warsztaty-symulacyjne,95.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-produkcja-oraz-optymalizacja-procesow-produkcyjnych-w-praktyce-2-dniowe-warsztaty-symulacyjne,95.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-produkcja-oraz-optymalizacja-procesow-produkcyjnych-w-praktyce-2-dniowe-warsztaty-symulacyjne,95.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-pracy-2015-najnowsze-zmiany-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,16.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-pracy-2015-najnowsze-zmiany-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,16.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-pracy-2015-najnowsze-zmiany-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,16.html
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od 2015-12-10  

do 2015-12-11 

Gospodarka nieruchomościami - praktyczne zastosowanie 

Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów 

powiązanych. (2-dniowe warsztaty i konsultacje). 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2015-12-11  

do 2015-12-11 

Rozliczanie Projektów Unijnych w praktyce - Kompleksowe 

warsztaty pozwalające na uniknięcie nieprawidłowości w 

procesie realizacji projektów współfinansowanych ze 

środków UE. 

Warszawa 
1 dzień 

(8h) 
590 zł. 

od 2015-12-13  

do 2015-12-16 

Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium 

obowiązujących przepisów - trzydniowe warsztaty 

praktyczne w Zakopanem (noclegi i wyżywienie w cenie 

szkolenia). 

Zakopane 
3 dni  

(24h) 
1990 zł. 

od 2015-12-13  

do 2015-12-16 

Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium 

obowiązujących przepisów - trzydniowe warsztaty 

praktyczne z uwzględnieniem zamówień publicznych na 

roboty budowlane i prace projektowe 

Zakopane 
3 dni  

(24h) 
1990 zł. 

od 2015-12-14  

do 2015-12-16 

Specjalista ds. rozliczania, księgowania i realizacji 

projektów unijnych - 3 dniowe warsztaty praktyczne. 

Kraków 
3 dni  

(24h) 
1690 zł. 

od 2015-12-14  

do 2015-12-15 

Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z 

elementami gry strategicznej i symulacji. [Praktyczne 

ćwiczenia przy pomocy kamery video]. 

Poznań 
2 dni  

(16h) 
990 zł. 

od 2015-12-14  

do 2015-12-15 

Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe 

warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących 

przepisów z uwzględnieniem nowelizacji. 

Kraków 
2 dni  

(16h) 
990 zł. 

od 2015-12-14  

do 2015-12-16 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe 

certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem 

nowelizacji przepisów. 

Warszawa 
3 dni  

(24h) 
1290 zł. 

od 2015-12-14  

do 2015-12-15 

Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty 

praktyczne. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2015-12-14  

do 2015-12-16 

Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z 

prawem budowlanym - 3-dniowe warsztaty praktyczne. 

Możliwość indywidualnych konsultacji. 

Poznań 
3 dni  

(24h) 
1690 zł. 

http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/gospodarka-nieruchomosciami-praktyczne-zastosowanie-ustawy-o-gospodarce-nieruchomosciami-oraz-przepisow-powiazanych-2-dniowe-warsztaty-i-konsultacje,237.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/gospodarka-nieruchomosciami-praktyczne-zastosowanie-ustawy-o-gospodarce-nieruchomosciami-oraz-przepisow-powiazanych-2-dniowe-warsztaty-i-konsultacje,237.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/gospodarka-nieruchomosciami-praktyczne-zastosowanie-ustawy-o-gospodarce-nieruchomosciami-oraz-przepisow-powiazanych-2-dniowe-warsztaty-i-konsultacje,237.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/rozliczanie-projektow-unijnych-w-praktyce-kompleksowe-warsztaty-pozwalajace-na-unikniecie-nieprawidlowosci-w-procesie-realizacji-projektow-wspolfinansowanych-ze-srodkow-ue,57.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/rozliczanie-projektow-unijnych-w-praktyce-kompleksowe-warsztaty-pozwalajace-na-unikniecie-nieprawidlowosci-w-procesie-realizacji-projektow-wspolfinansowanych-ze-srodkow-ue,57.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/rozliczanie-projektow-unijnych-w-praktyce-kompleksowe-warsztaty-pozwalajace-na-unikniecie-nieprawidlowosci-w-procesie-realizacji-projektow-wspolfinansowanych-ze-srodkow-ue,57.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/rozliczanie-projektow-unijnych-w-praktyce-kompleksowe-warsztaty-pozwalajace-na-unikniecie-nieprawidlowosci-w-procesie-realizacji-projektow-wspolfinansowanych-ze-srodkow-ue,57.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-zamowien-publicznych-w-praktyce-kompendium-obowiazujacych-przepisow-trzydniowe-warsztaty-praktyczne-w-zakopanem-noclegi-i-wyzywienie-w-cenie-szkolenia,290.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-zamowien-publicznych-w-praktyce-kompendium-obowiazujacych-przepisow-trzydniowe-warsztaty-praktyczne-w-zakopanem-noclegi-i-wyzywienie-w-cenie-szkolenia,290.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-zamowien-publicznych-w-praktyce-kompendium-obowiazujacych-przepisow-trzydniowe-warsztaty-praktyczne-w-zakopanem-noclegi-i-wyzywienie-w-cenie-szkolenia,290.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-zamowien-publicznych-w-praktyce-kompendium-obowiazujacych-przepisow-trzydniowe-warsztaty-praktyczne-w-zakopanem-noclegi-i-wyzywienie-w-cenie-szkolenia,290.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-zamowien-publicznych-w-praktyce-kompendium-obowiazujacych-przepisow-trzydniowe-warsztaty-praktyczne-z-uwzglednieniem-zamowien-publicznych-na-roboty-budowlane-i-prace-projektowe,350.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-zamowien-publicznych-w-praktyce-kompendium-obowiazujacych-przepisow-trzydniowe-warsztaty-praktyczne-z-uwzglednieniem-zamowien-publicznych-na-roboty-budowlane-i-prace-projektowe,350.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-zamowien-publicznych-w-praktyce-kompendium-obowiazujacych-przepisow-trzydniowe-warsztaty-praktyczne-z-uwzglednieniem-zamowien-publicznych-na-roboty-budowlane-i-prace-projektowe,350.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-zamowien-publicznych-w-praktyce-kompendium-obowiazujacych-przepisow-trzydniowe-warsztaty-praktyczne-z-uwzglednieniem-zamowien-publicznych-na-roboty-budowlane-i-prace-projektowe,350.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/specjalista-ds-rozliczania-ksiegowania-i-realizacji-projektow-unijnych-3-dniowe-warsztaty-praktyczne,222.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/specjalista-ds-rozliczania-ksiegowania-i-realizacji-projektow-unijnych-3-dniowe-warsztaty-praktyczne,222.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kierowanie-zespolem-2-dniowe-warsztaty-menedzerskie-z-elementami-gry-strategicznej-i-symulacji-praktyczne-cwiczenia-przy-pomocy-kamery-video,232.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kierowanie-zespolem-2-dniowe-warsztaty-menedzerskie-z-elementami-gry-strategicznej-i-symulacji-praktyczne-cwiczenia-przy-pomocy-kamery-video,232.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kierowanie-zespolem-2-dniowe-warsztaty-menedzerskie-z-elementami-gry-strategicznej-i-symulacji-praktyczne-cwiczenia-przy-pomocy-kamery-video,232.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-poczatkujacych-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-kompendium-obowiazujacych-przepisow-z-uwzglednieniem-nowelizacji,216.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-poczatkujacych-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-kompendium-obowiazujacych-przepisow-z-uwzglednieniem-nowelizacji,216.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-poczatkujacych-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-kompendium-obowiazujacych-przepisow-z-uwzglednieniem-nowelizacji,216.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/specjalista-ds-zamowien-publicznych-3-dniowe-certyfikowane-warsztaty-praktyczne-z-uwzglednieniem-nowelizacji-przepisow,180.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/specjalista-ds-zamowien-publicznych-3-dniowe-certyfikowane-warsztaty-praktyczne-z-uwzglednieniem-nowelizacji-przepisow,180.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/specjalista-ds-zamowien-publicznych-3-dniowe-certyfikowane-warsztaty-praktyczne-z-uwzglednieniem-nowelizacji-przepisow,180.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-budowlane-realizacja-procesu-inwestycyjnego-zgodnie-z-obowiazujacymi-przepisami-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,219.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-budowlane-realizacja-procesu-inwestycyjnego-zgodnie-z-obowiazujacymi-przepisami-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,219.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-budowlane-realizacja-procesu-inwestycyjnego-zgodnie-z-obowiazujacymi-przepisami-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,219.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/specjalista-ds-realizacji-procesu-inwestycyjnego-zgodnie-z-prawem-budowlanym-3-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,199.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/specjalista-ds-realizacji-procesu-inwestycyjnego-zgodnie-z-prawem-budowlanym-3-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,199.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/specjalista-ds-realizacji-procesu-inwestycyjnego-zgodnie-z-prawem-budowlanym-3-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,199.html
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od 2015-12-14  

do 2015-12-15 

Audyt Wewnętrzny w Organizacji. Kompleksowe warsztaty 

praktyczne pozwalające na samodzielne zaprojektowanie, 

wdrożenie oraz właściwe i efektywne zarządzanie audytem 

wewnętrznym w jednostce. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2015-12-15  

do 2015-12-15 

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) dla 

początkujących. Kompendium obowiązujących przepisów 

od podstaw – 1-dniowe warsztaty praktyczne. 

Poznań 
1 dzień 

(8h) 
590 zł. 

od 2015-12-17  

do 2015-12-18 

Umowy w procesie inwestycyjno-budowlanym - 2-dniowe 

warsztaty praktyczne. Kompendium wiedzy, możliwość 

indywidualnych konsultacji. 

Poznań 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2015-12-17  

do 2015-12-18 

Profesjonalna Obsługa Klienta w praktyce. 

Interdyscyplinarne warsztaty pozwalające na 

udoskonalenie standardów obsługi klienta w organizacji. 

Naucz się jak budować trwałe relacje z Klientem! 

Poznań 
2 dni  

(16h) 
1390 zł. 

od 2015-12-17  

do 2015-12-18 

Trening potencjału menedżerskiego: komunikacja w 

zespole, motywacja pracowników, efektywne zarządzanie i 

budowa autorytetu. Inspirujące warsztaty kreowania 

własnego stylu zarządzania. 

Kraków 
2 dni  

(16h) 
1450 zł. 

od 2015-12-17  

do 2015-12-18 

Audyt zamówień publicznych. Audytowani i Audytorzy w 

rozstrzyganiu trudnych problemów związanych z realizacją 

zamówień publicznych. Praktyczne warsztaty. 

Kraków 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2015-12-17  

do 2015-12-18 

Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty 

praktyczne. 

Wrocław 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2015-12-17  

do 2015-12-18 

Umowy w systemie zamówień publicznych - 

przygotowanie, zawieranie, zmiany, rozwiązywanie, 

unieważnienie [2-dniowe warsztaty praktyczne]. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1090 zł. 

od 2015-12-17  

do 2015-12-18 

Prawo autorskie i prawa pokrewne - Kompendium 

obowiązujących przepisów w praktyce. 2-dniowe warsztaty 

i konsultacje. Indywidualne podejście wykładowcy do 

uczestników zajęć! 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1390 zł. 

od 2015-12-17  

do 2015-12-18 

Kontrola i audyt projektów unijnych - Kompendium 

dobrych praktyk - inspirujące 2-dniowe warsztaty z 

możliwością indywidualnych konsultacji. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/audyt-wewnetrzny-w-organizacji-kompleksowe-warsztaty-praktyczne-pozwalajace-na-samodzielne-zaprojektowanie-wdrozenie-oraz-wlasciwe-i-efektywne-zarzadzanie-audytem-wewnetrznym-w-jednostce,229.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/audyt-wewnetrzny-w-organizacji-kompleksowe-warsztaty-praktyczne-pozwalajace-na-samodzielne-zaprojektowanie-wdrozenie-oraz-wlasciwe-i-efektywne-zarzadzanie-audytem-wewnetrznym-w-jednostce,229.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/audyt-wewnetrzny-w-organizacji-kompleksowe-warsztaty-praktyczne-pozwalajace-na-samodzielne-zaprojektowanie-wdrozenie-oraz-wlasciwe-i-efektywne-zarzadzanie-audytem-wewnetrznym-w-jednostce,229.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/audyt-wewnetrzny-w-organizacji-kompleksowe-warsztaty-praktyczne-pozwalajace-na-samodzielne-zaprojektowanie-wdrozenie-oraz-wlasciwe-i-efektywne-zarzadzanie-audytem-wewnetrznym-w-jednostce,229.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-dla-poczatkujacych-kompendium-obowiazujacych-przepisow-od-podstaw-1-dniowe-warsztaty-praktyczne,336.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-dla-poczatkujacych-kompendium-obowiazujacych-przepisow-od-podstaw-1-dniowe-warsztaty-praktyczne,336.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-dla-poczatkujacych-kompendium-obowiazujacych-przepisow-od-podstaw-1-dniowe-warsztaty-praktyczne,336.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/umowy-w-procesie-inwestycyjno-budowlanym-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-kompendium-wiedzy-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,238.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/umowy-w-procesie-inwestycyjno-budowlanym-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-kompendium-wiedzy-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,238.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/umowy-w-procesie-inwestycyjno-budowlanym-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-kompendium-wiedzy-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,238.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/profesjonalna-obsluga-klienta-w-praktyce-interdyscyplinarne-warsztaty-pozwalajace-na-udoskonalenie-standardow-obslugi-klienta-w-organizacji-naucz-sie-jak-budowac-trwale-relacje-z-klientem,51.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/profesjonalna-obsluga-klienta-w-praktyce-interdyscyplinarne-warsztaty-pozwalajace-na-udoskonalenie-standardow-obslugi-klienta-w-organizacji-naucz-sie-jak-budowac-trwale-relacje-z-klientem,51.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/profesjonalna-obsluga-klienta-w-praktyce-interdyscyplinarne-warsztaty-pozwalajace-na-udoskonalenie-standardow-obslugi-klienta-w-organizacji-naucz-sie-jak-budowac-trwale-relacje-z-klientem,51.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/profesjonalna-obsluga-klienta-w-praktyce-interdyscyplinarne-warsztaty-pozwalajace-na-udoskonalenie-standardow-obslugi-klienta-w-organizacji-naucz-sie-jak-budowac-trwale-relacje-z-klientem,51.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/trening-potencjalu-menedzerskiego-komunikacja-w-zespole-motywacja-pracownikow-efektywne-zarzadzanie-i-budowa-autorytetu-inspirujace-warsztaty-kreowania-wlasnego-stylu-zarzadzania,339.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/trening-potencjalu-menedzerskiego-komunikacja-w-zespole-motywacja-pracownikow-efektywne-zarzadzanie-i-budowa-autorytetu-inspirujace-warsztaty-kreowania-wlasnego-stylu-zarzadzania,339.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/trening-potencjalu-menedzerskiego-komunikacja-w-zespole-motywacja-pracownikow-efektywne-zarzadzanie-i-budowa-autorytetu-inspirujace-warsztaty-kreowania-wlasnego-stylu-zarzadzania,339.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/trening-potencjalu-menedzerskiego-komunikacja-w-zespole-motywacja-pracownikow-efektywne-zarzadzanie-i-budowa-autorytetu-inspirujace-warsztaty-kreowania-wlasnego-stylu-zarzadzania,339.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/audyt-zamowien-publicznych-audytowani-i-audytorzy-w-rozstrzyganiu-trudnych-problemow-zwiazanych-z-realizacja-zamowien-publicznych-praktyczne-warsztaty,270.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/audyt-zamowien-publicznych-audytowani-i-audytorzy-w-rozstrzyganiu-trudnych-problemow-zwiazanych-z-realizacja-zamowien-publicznych-praktyczne-warsztaty,270.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/audyt-zamowien-publicznych-audytowani-i-audytorzy-w-rozstrzyganiu-trudnych-problemow-zwiazanych-z-realizacja-zamowien-publicznych-praktyczne-warsztaty,270.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-budowlane-realizacja-procesu-inwestycyjnego-zgodnie-z-obowiazujacymi-przepisami-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,219.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-budowlane-realizacja-procesu-inwestycyjnego-zgodnie-z-obowiazujacymi-przepisami-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,219.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-budowlane-realizacja-procesu-inwestycyjnego-zgodnie-z-obowiazujacymi-przepisami-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,219.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/umowy-w-systemie-zamowien-publicznych-przygotowanie-zawieranie-zmiany-rozwiazywanie-uniewaznienie-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,231.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/umowy-w-systemie-zamowien-publicznych-przygotowanie-zawieranie-zmiany-rozwiazywanie-uniewaznienie-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,231.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/umowy-w-systemie-zamowien-publicznych-przygotowanie-zawieranie-zmiany-rozwiazywanie-uniewaznienie-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,231.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-autorskie-i-prawa-pokrewne-kompendium-obowiazujacych-przepisow-w-praktyce-2-dniowe-warsztaty-i-konsultacje-indywidualne-podejscie-wykladowcy-do-uczestnikow-zajec,308.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-autorskie-i-prawa-pokrewne-kompendium-obowiazujacych-przepisow-w-praktyce-2-dniowe-warsztaty-i-konsultacje-indywidualne-podejscie-wykladowcy-do-uczestnikow-zajec,308.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-autorskie-i-prawa-pokrewne-kompendium-obowiazujacych-przepisow-w-praktyce-2-dniowe-warsztaty-i-konsultacje-indywidualne-podejscie-wykladowcy-do-uczestnikow-zajec,308.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-autorskie-i-prawa-pokrewne-kompendium-obowiazujacych-przepisow-w-praktyce-2-dniowe-warsztaty-i-konsultacje-indywidualne-podejscie-wykladowcy-do-uczestnikow-zajec,308.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kontrola-i-audyt-projektow-unijnych-kompendium-dobrych-praktyk-inspirujace-2-dniowe-warsztaty-z-mozliwoscia-indywidualnych-konsultacji,347.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kontrola-i-audyt-projektow-unijnych-kompendium-dobrych-praktyk-inspirujace-2-dniowe-warsztaty-z-mozliwoscia-indywidualnych-konsultacji,347.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kontrola-i-audyt-projektow-unijnych-kompendium-dobrych-praktyk-inspirujace-2-dniowe-warsztaty-z-mozliwoscia-indywidualnych-konsultacji,347.html
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od 2015-12-18  

do 2015-12-18 

Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji 

urzędowej w postępowaniu administracyjnym. Poprawny i 

przejrzysty język urzędowy. 

Warszawa 
1 dzień 

(8h) 
550 zł. 

od 2015-12-21  

do 2015-12-22 

Efektywna motywacja pracowników w praktyce. 

Inspirujące 2-dniowe warsztaty i konsultacje. 

Kraków 
2 dni  

(16h) 
1450 zł. 

od 2015-12-21  

do 2015-12-22 

Zarządzanie Ryzykiem w Administracji Publicznej - 

Kompendium najskuteczniejszych metodyk w praktyce.  

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
990 zł. 

 
 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH  STYCZEŃ 2016 
 

Termin Tytuł szkolenia Miasto 
Czas 

trwania 
Inwestycja 

od 2016-01-25  

do 2016-01-26 

Efektywna motywacja pracowników w praktyce. 

Inspirujące 2-dniowe warsztaty i konsultacje. 

Poznań 
2 dni  

(16h) 
1450 zł. 

od 2016-01-25  

do 2016-01-26 

Efektywne negocjacje i skuteczne budowanie relacji 

zawodowych. 2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne. 

Kraków 
2 dni  

(16h) 
1490 zł. 

od 2016-01-28  

do 2016-01-29 

Kontrola i audyt projektów unijnych - Kompendium 

dobrych praktyk - inspirujące 2-dniowe warsztaty z 

możliwością indywidualnych konsultacji. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2016-01-28  

do 2016-01-29 

Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane - 

Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe 

warsztaty praktyczne. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2016-01-28  

do 2016-01-29 

Ochrona Danych Osobowych w praktyce - kompendium 

obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji 

(2-dniowe warsztaty kompetencyjne). 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1090 zł. 

od 2016-01-28  

do 2016-01-29 

Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z 

elementami gry strategicznej i symulacji. [Praktyczne 

ćwiczenia przy pomocy kamery video]. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
990 zł. 

od 2016-01-28  

do 2016-01-29 

Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - Jak Przygotować 

Konkurencyjną Ofertę Przetargową? Certyfikowane 

warsztaty praktyczne. 

Kraków 
2 dni  

(16h) 
1350 zł. 

http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/redagowanie-aktow-administracyjnych-i-korespondencji-urzedowej-w-postepowaniu-administracyjnym-poprawny-i-przejrzysty-jezyk-urzedowy,331.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/redagowanie-aktow-administracyjnych-i-korespondencji-urzedowej-w-postepowaniu-administracyjnym-poprawny-i-przejrzysty-jezyk-urzedowy,331.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/redagowanie-aktow-administracyjnych-i-korespondencji-urzedowej-w-postepowaniu-administracyjnym-poprawny-i-przejrzysty-jezyk-urzedowy,331.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/efektywna-motywacja-pracownikow-w-praktyce-inspirujace-2-dniowe-warsztaty-i-konsultacje,90.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/efektywna-motywacja-pracownikow-w-praktyce-inspirujace-2-dniowe-warsztaty-i-konsultacje,90.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-ryzykiem-w-administracji-publicznej-kompendium-najskuteczniejszych-metodyk-w-praktyce,319.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-ryzykiem-w-administracji-publicznej-kompendium-najskuteczniejszych-metodyk-w-praktyce,319.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/efektywna-motywacja-pracownikow-w-praktyce-inspirujace-2-dniowe-warsztaty-i-konsultacje,90.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/efektywna-motywacja-pracownikow-w-praktyce-inspirujace-2-dniowe-warsztaty-i-konsultacje,90.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/efektywne-negocjacje-i-skuteczne-budowanie-relacji-zawodowych-2-dniowe-inspirujace-warsztaty-praktyczne,84.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/efektywne-negocjacje-i-skuteczne-budowanie-relacji-zawodowych-2-dniowe-inspirujace-warsztaty-praktyczne,84.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kontrola-i-audyt-projektow-unijnych-kompendium-dobrych-praktyk-inspirujace-2-dniowe-warsztaty-z-mozliwoscia-indywidualnych-konsultacji,347.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kontrola-i-audyt-projektow-unijnych-kompendium-dobrych-praktyk-inspirujace-2-dniowe-warsztaty-z-mozliwoscia-indywidualnych-konsultacji,347.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kontrola-i-audyt-projektow-unijnych-kompendium-dobrych-praktyk-inspirujace-2-dniowe-warsztaty-z-mozliwoscia-indywidualnych-konsultacji,347.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-ochrony-srodowiska-oraz-ustawy-powiazane-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,263.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-ochrony-srodowiska-oraz-ustawy-powiazane-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,263.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-ochrony-srodowiska-oraz-ustawy-powiazane-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,263.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/ochrona-danych-osobowych-w-praktyce-kompendium-obowiazujacych-przepisow-z-uwzglednieniem-nowelizacji-2-dniowe-warsztaty-kompetencyjne,156.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/ochrona-danych-osobowych-w-praktyce-kompendium-obowiazujacych-przepisow-z-uwzglednieniem-nowelizacji-2-dniowe-warsztaty-kompetencyjne,156.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/ochrona-danych-osobowych-w-praktyce-kompendium-obowiazujacych-przepisow-z-uwzglednieniem-nowelizacji-2-dniowe-warsztaty-kompetencyjne,156.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kierowanie-zespolem-2-dniowe-warsztaty-menedzerskie-z-elementami-gry-strategicznej-i-symulacji-praktyczne-cwiczenia-przy-pomocy-kamery-video,232.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kierowanie-zespolem-2-dniowe-warsztaty-menedzerskie-z-elementami-gry-strategicznej-i-symulacji-praktyczne-cwiczenia-przy-pomocy-kamery-video,232.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kierowanie-zespolem-2-dniowe-warsztaty-menedzerskie-z-elementami-gry-strategicznej-i-symulacji-praktyczne-cwiczenia-przy-pomocy-kamery-video,232.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-wykonawcow-jak-przygotowac-konkurencyjna-oferte-przetargowa-certyfikowane-warsztaty-praktyczne,185.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-wykonawcow-jak-przygotowac-konkurencyjna-oferte-przetargowa-certyfikowane-warsztaty-praktyczne,185.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-wykonawcow-jak-przygotowac-konkurencyjna-oferte-przetargowa-certyfikowane-warsztaty-praktyczne,185.html
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od 2016-01-28  

do 2016-01-29 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI i KIEROWANIE ZESPOŁEM 

PROJEKTOWYM - od działań indywidualnych do 

zespołowych-2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne i 

symulacje. 

Kraków 
2 dni  

(16h) 
1390 zł. 

od 2016-01-28  

do 2016-01-29 

Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty 

praktyczne. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2016-01-28  

do 2016-01-29 

Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe 

warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących 

przepisów z uwzględnieniem nowelizacji. 

Kraków 
2 dni  

(16h) 
990 zł. 

od 2016-01-28  

do 2016-01-29 

Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe 

warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących 

przepisów z uwzględnieniem nowelizacji. 

Poznań 
2 dni  

(16h) 
990 zł. 

od 2016-01-28  

do 2016-01-29 

Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe 

warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących 

przepisów z uwzględnieniem nowelizacji. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
990 zł. 

od 2016-01-28  

do 2016-01-29 

Zamówienia publiczne w praktyce - 2-dniowe szkolenie z 

uwzględnieniem nowelizacji przepisów. 

Wrocław 
2 dni  

(16h) 
990 zł. 

od 2016-01-28  

do 2016-01-29 

Kadry i płace w praktyce. Kompleksowe warsztaty z 

zakresu prawa pracy i naliczania wynagrodzeń. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1190 zł. 

od 2016-01-29  

do 2016-01-29 

Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji 

urzędowej w postępowaniu administracyjnym. Poprawny i 

przejrzysty język urzędowy. 

Warszawa 
1 dzień 

(8h) 
550 zł. 

od 2016-01-29  

do 2016-01-29 

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) dla 

początkujących. Kompendium obowiązujących przepisów 

od podstaw – 1-dniowe warsztaty praktyczne. 

Poznań 
1 dzień 

(8h) 
590 zł. 

 
 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH LUTY 2016 
 

Termin Tytuł szkolenia Miasto 
Czas 

trwania 
Inwestycja 

od 2016-02-18  

do 2016-02-19 

Zarządzanie Projektami w Administracji Publicznej - 2-

dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium 

najskuteczniejszych metodyk.  

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1190 zł. 

http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-projektami-i-kierowanie-zespolem-projektowym-od-dzialan-indywidualnych-do-zespolowych-2-dniowe-inspirujace-warsztaty-praktyczne-i-symulacje,295.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-projektami-i-kierowanie-zespolem-projektowym-od-dzialan-indywidualnych-do-zespolowych-2-dniowe-inspirujace-warsztaty-praktyczne-i-symulacje,295.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-projektami-i-kierowanie-zespolem-projektowym-od-dzialan-indywidualnych-do-zespolowych-2-dniowe-inspirujace-warsztaty-praktyczne-i-symulacje,295.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-projektami-i-kierowanie-zespolem-projektowym-od-dzialan-indywidualnych-do-zespolowych-2-dniowe-inspirujace-warsztaty-praktyczne-i-symulacje,295.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-budowlane-realizacja-procesu-inwestycyjnego-zgodnie-z-obowiazujacymi-przepisami-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,219.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-budowlane-realizacja-procesu-inwestycyjnego-zgodnie-z-obowiazujacymi-przepisami-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,219.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-budowlane-realizacja-procesu-inwestycyjnego-zgodnie-z-obowiazujacymi-przepisami-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,219.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-poczatkujacych-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-kompendium-obowiazujacych-przepisow-z-uwzglednieniem-nowelizacji,216.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-poczatkujacych-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-kompendium-obowiazujacych-przepisow-z-uwzglednieniem-nowelizacji,216.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-poczatkujacych-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-kompendium-obowiazujacych-przepisow-z-uwzglednieniem-nowelizacji,216.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-poczatkujacych-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-kompendium-obowiazujacych-przepisow-z-uwzglednieniem-nowelizacji,216.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-poczatkujacych-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-kompendium-obowiazujacych-przepisow-z-uwzglednieniem-nowelizacji,216.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-poczatkujacych-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-kompendium-obowiazujacych-przepisow-z-uwzglednieniem-nowelizacji,216.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-poczatkujacych-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-kompendium-obowiazujacych-przepisow-z-uwzglednieniem-nowelizacji,216.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-poczatkujacych-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-kompendium-obowiazujacych-przepisow-z-uwzglednieniem-nowelizacji,216.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-poczatkujacych-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-kompendium-obowiazujacych-przepisow-z-uwzglednieniem-nowelizacji,216.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-w-praktyce-2-dniowe-szkolenie-z-uwzglednieniem-nowelizacji-przepisow,333.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-w-praktyce-2-dniowe-szkolenie-z-uwzglednieniem-nowelizacji-przepisow,333.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kadry-i-place-w-praktyce-kompleksowe-warsztaty-z-zakresu-prawa-pracy-i-naliczania-wynagrodzen,315.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kadry-i-place-w-praktyce-kompleksowe-warsztaty-z-zakresu-prawa-pracy-i-naliczania-wynagrodzen,315.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/redagowanie-aktow-administracyjnych-i-korespondencji-urzedowej-w-postepowaniu-administracyjnym-poprawny-i-przejrzysty-jezyk-urzedowy,331.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/redagowanie-aktow-administracyjnych-i-korespondencji-urzedowej-w-postepowaniu-administracyjnym-poprawny-i-przejrzysty-jezyk-urzedowy,331.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/redagowanie-aktow-administracyjnych-i-korespondencji-urzedowej-w-postepowaniu-administracyjnym-poprawny-i-przejrzysty-jezyk-urzedowy,331.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-dla-poczatkujacych-kompendium-obowiazujacych-przepisow-od-podstaw-1-dniowe-warsztaty-praktyczne,336.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-dla-poczatkujacych-kompendium-obowiazujacych-przepisow-od-podstaw-1-dniowe-warsztaty-praktyczne,336.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-dla-poczatkujacych-kompendium-obowiazujacych-przepisow-od-podstaw-1-dniowe-warsztaty-praktyczne,336.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-projektami-w-administracji-publicznej-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-kompendium-najskuteczniejszych-metodyk,225.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-projektami-w-administracji-publicznej-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-kompendium-najskuteczniejszych-metodyk,225.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-projektami-w-administracji-publicznej-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-kompendium-najskuteczniejszych-metodyk,225.html
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od 2016-02-18  

do 2016-02-19 

Audyt zamówień publicznych. Audytowani i Audytorzy w 

rozstrzyganiu trudnych problemów związanych z realizacją 

zamówień publicznych. Praktyczne warsztaty. 

Kraków 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2016-02-22  

do 2016-02-24 

Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z 

prawem budowlanym - 3-dniowe warsztaty praktyczne. 

Możliwość indywidualnych konsultacji. 

Poznań 
3 dni  

(24h) 
1690 zł. 

od 2016-02-22  

do 2016-02-23 

Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - Jak Przygotować 

Konkurencyjną Ofertę Przetargową? Certyfikowane 

warsztaty praktyczne. 

Poznań 
2 dni  

(16h) 
1350 zł. 

od 2016-02-22  

do 2016-02-23 

Zamówienia publiczne w projektach unijnych - jak 

prawidłowo przeprowadzić procedurę. Warsztaty 

praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.  

Kraków 
2 dni  

(16h) 
990 zł. 

od 2016-02-22  

do 2016-02-23 

Efektywne negocjacje i skuteczne budowanie relacji 

zawodowych. 2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1490 zł. 

od 2016-02-22  

do 2016-02-23 

Certyfikowany Menedżer Sprzedaży - inspirujące warsztaty 

praktyczne dla osób zarządzających działem handlowym. 

Poznań 
2 dni  

(16h) 
1350 zł. 

od 2016-02-25  

do 2016-02-26 

Postępowanie egzekucyjne w administracji - Kompendium 

aktualnych przepisów z uwzględnieniem ostatnich zmian. 

2-dniowe warsztaty praktyczne. 

Poznań 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2016-02-25  

do 2016-02-26 

Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty 

praktyczne. 

Kraków 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2016-02-25  

do 2016-02-26 

Kontrola Zarządcza i Zarządzanie Ryzykiem - 2-dniowe 

warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych 

konsultacji. 

Kraków 
2 dni  

(16h) 
1190 zł. 

od 2016-02-25  

do 2016-02-26 

Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z 

elementami gry strategicznej i symulacji. [Praktyczne 

ćwiczenia przy pomocy kamery video]. 

Kraków 
2 dni  

(16h) 
990 zł. 

od 2016-02-25  

do 2016-02-26 

Zamówienia publiczne w praktyce - 2-dniowe szkolenie z 

uwzględnieniem nowelizacji przepisów. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
990 zł. 

od 2016-02-26  

do 2016-02-26 

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) dla 

początkujących. Kompendium obowiązujących przepisów 

od podstaw – 1-dniowe warsztaty praktyczne. 

Wrocław 
1 dzień 

(8h) 
590 zł. 

http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/audyt-zamowien-publicznych-audytowani-i-audytorzy-w-rozstrzyganiu-trudnych-problemow-zwiazanych-z-realizacja-zamowien-publicznych-praktyczne-warsztaty,270.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/audyt-zamowien-publicznych-audytowani-i-audytorzy-w-rozstrzyganiu-trudnych-problemow-zwiazanych-z-realizacja-zamowien-publicznych-praktyczne-warsztaty,270.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/audyt-zamowien-publicznych-audytowani-i-audytorzy-w-rozstrzyganiu-trudnych-problemow-zwiazanych-z-realizacja-zamowien-publicznych-praktyczne-warsztaty,270.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/specjalista-ds-realizacji-procesu-inwestycyjnego-zgodnie-z-prawem-budowlanym-3-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,199.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/specjalista-ds-realizacji-procesu-inwestycyjnego-zgodnie-z-prawem-budowlanym-3-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,199.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/specjalista-ds-realizacji-procesu-inwestycyjnego-zgodnie-z-prawem-budowlanym-3-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,199.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-wykonawcow-jak-przygotowac-konkurencyjna-oferte-przetargowa-certyfikowane-warsztaty-praktyczne,185.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-wykonawcow-jak-przygotowac-konkurencyjna-oferte-przetargowa-certyfikowane-warsztaty-praktyczne,185.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-wykonawcow-jak-przygotowac-konkurencyjna-oferte-przetargowa-certyfikowane-warsztaty-praktyczne,185.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-w-projektach-unijnych-jak-prawidlowo-przeprowadzic-procedure-warsztaty-praktyczne-z-uwzglednieniem-nowelizacji-przepisow,142.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-w-projektach-unijnych-jak-prawidlowo-przeprowadzic-procedure-warsztaty-praktyczne-z-uwzglednieniem-nowelizacji-przepisow,142.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-w-projektach-unijnych-jak-prawidlowo-przeprowadzic-procedure-warsztaty-praktyczne-z-uwzglednieniem-nowelizacji-przepisow,142.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/efektywne-negocjacje-i-skuteczne-budowanie-relacji-zawodowych-2-dniowe-inspirujace-warsztaty-praktyczne,84.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/efektywne-negocjacje-i-skuteczne-budowanie-relacji-zawodowych-2-dniowe-inspirujace-warsztaty-praktyczne,84.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/certyfikowany-menedzer-sprzedazy-inspirujace-warsztaty-praktyczne-dla-osob-zarzadzajacych-dzialem-handlowym,79.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/certyfikowany-menedzer-sprzedazy-inspirujace-warsztaty-praktyczne-dla-osob-zarzadzajacych-dzialem-handlowym,79.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/postepowanie-egzekucyjne-w-administracji-kompendium-aktualnych-przepisow-z-uwzglednieniem-ostatnich-zmian-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,280.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/postepowanie-egzekucyjne-w-administracji-kompendium-aktualnych-przepisow-z-uwzglednieniem-ostatnich-zmian-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,280.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/postepowanie-egzekucyjne-w-administracji-kompendium-aktualnych-przepisow-z-uwzglednieniem-ostatnich-zmian-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,280.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-budowlane-realizacja-procesu-inwestycyjnego-zgodnie-z-obowiazujacymi-przepisami-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,219.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-budowlane-realizacja-procesu-inwestycyjnego-zgodnie-z-obowiazujacymi-przepisami-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,219.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-budowlane-realizacja-procesu-inwestycyjnego-zgodnie-z-obowiazujacymi-przepisami-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,219.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kontrola-zarzadcza-i-zarzadzanie-ryzykiem-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,45.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kontrola-zarzadcza-i-zarzadzanie-ryzykiem-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,45.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kontrola-zarzadcza-i-zarzadzanie-ryzykiem-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,45.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kierowanie-zespolem-2-dniowe-warsztaty-menedzerskie-z-elementami-gry-strategicznej-i-symulacji-praktyczne-cwiczenia-przy-pomocy-kamery-video,232.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kierowanie-zespolem-2-dniowe-warsztaty-menedzerskie-z-elementami-gry-strategicznej-i-symulacji-praktyczne-cwiczenia-przy-pomocy-kamery-video,232.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kierowanie-zespolem-2-dniowe-warsztaty-menedzerskie-z-elementami-gry-strategicznej-i-symulacji-praktyczne-cwiczenia-przy-pomocy-kamery-video,232.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-w-praktyce-2-dniowe-szkolenie-z-uwzglednieniem-nowelizacji-przepisow,333.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-w-praktyce-2-dniowe-szkolenie-z-uwzglednieniem-nowelizacji-przepisow,333.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-dla-poczatkujacych-kompendium-obowiazujacych-przepisow-od-podstaw-1-dniowe-warsztaty-praktyczne,336.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-dla-poczatkujacych-kompendium-obowiazujacych-przepisow-od-podstaw-1-dniowe-warsztaty-praktyczne,336.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-dla-poczatkujacych-kompendium-obowiazujacych-przepisow-od-podstaw-1-dniowe-warsztaty-praktyczne,336.html
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od 2016-02-26  

do 2016-02-26 

Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji 

urzędowej w postępowaniu administracyjnym. Poprawny i 

przejrzysty język urzędowy. 

Warszawa 
1 dzień 

(8h) 
550 zł. 

od 2016-02-29  

do 2016-03-01 

Kadry i płace w praktyce. Kompleksowe warsztaty z 

zakresu prawa pracy i naliczania wynagrodzeń. 

Poznań 
2 dni  

(16h) 
1190 zł. 

od 2016-02-29  

do 2016-03-01 

Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane - 

Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe 

warsztaty praktyczne. 

Kraków 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2016-02-29  

do 2016-03-01 

Finanse publiczne w praktyce - Kompendium 

obowiązujących przepisów. Analiza aspektów prawnych, 

finansowych i organizacyjnych związanych z 

prowadzeniem publicznej gospodarki finansowej. 

Kraków 
2 dni  

(16h) 
1090 zł. 

od 2016-02-29  

do 2016-03-01 

Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów 

Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty 

symulacyjne. 

Poznań 
2 dni  

(16h) 
1580 zł. 

od 2016-02-29  

do 2016-03-01 

Profesjonalna Obsługa Klienta w praktyce. 

Interdyscyplinarne warsztaty pozwalające na 

udoskonalenie standardów obsługi klienta w organizacji. 

Naucz się jak budować trwałe relacje z Klientem! 

Poznań 
2 dni  

(16h) 
1390 zł. 

od 2016-02-29  

do 2016-03-01 

Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność 

wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 

2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem 

obowiązujących zmian. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1190 zł. 
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Termin Tytuł szkolenia Miasto 
Czas 

trwania 
Inwestycja 

od 2016-03-03  

do 2016-03-04 

Zarządzanie Ryzykiem w Administracji Publicznej - 

Kompendium najskuteczniejszych metodyk w praktyce. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
990 zł. 

od 2016-03-03  

do 2016-03-04 

Komisja przetargowa w postępowaniach o udzielenie 

zamówień publicznych - 2-dniowe warsztaty praktyczne. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1090 zł. 

http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/redagowanie-aktow-administracyjnych-i-korespondencji-urzedowej-w-postepowaniu-administracyjnym-poprawny-i-przejrzysty-jezyk-urzedowy,331.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/redagowanie-aktow-administracyjnych-i-korespondencji-urzedowej-w-postepowaniu-administracyjnym-poprawny-i-przejrzysty-jezyk-urzedowy,331.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/redagowanie-aktow-administracyjnych-i-korespondencji-urzedowej-w-postepowaniu-administracyjnym-poprawny-i-przejrzysty-jezyk-urzedowy,331.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kadry-i-place-w-praktyce-kompleksowe-warsztaty-z-zakresu-prawa-pracy-i-naliczania-wynagrodzen,315.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kadry-i-place-w-praktyce-kompleksowe-warsztaty-z-zakresu-prawa-pracy-i-naliczania-wynagrodzen,315.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-ochrony-srodowiska-oraz-ustawy-powiazane-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,263.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-ochrony-srodowiska-oraz-ustawy-powiazane-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,263.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-ochrony-srodowiska-oraz-ustawy-powiazane-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,263.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/finanse-publiczne-w-praktyce-kompendium-obowiazujacych-przepisow-analiza-aspektow-prawnych-finansowych-i-organizacyjnych-zwiazanych-z-prowadzeniem-publicznej-gospodarki-finansowej,190.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/finanse-publiczne-w-praktyce-kompendium-obowiazujacych-przepisow-analiza-aspektow-prawnych-finansowych-i-organizacyjnych-zwiazanych-z-prowadzeniem-publicznej-gospodarki-finansowej,190.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/finanse-publiczne-w-praktyce-kompendium-obowiazujacych-przepisow-analiza-aspektow-prawnych-finansowych-i-organizacyjnych-zwiazanych-z-prowadzeniem-publicznej-gospodarki-finansowej,190.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/finanse-publiczne-w-praktyce-kompendium-obowiazujacych-przepisow-analiza-aspektow-prawnych-finansowych-i-organizacyjnych-zwiazanych-z-prowadzeniem-publicznej-gospodarki-finansowej,190.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-produkcja-oraz-optymalizacja-procesow-produkcyjnych-w-praktyce-2-dniowe-warsztaty-symulacyjne,95.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-produkcja-oraz-optymalizacja-procesow-produkcyjnych-w-praktyce-2-dniowe-warsztaty-symulacyjne,95.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-produkcja-oraz-optymalizacja-procesow-produkcyjnych-w-praktyce-2-dniowe-warsztaty-symulacyjne,95.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/profesjonalna-obsluga-klienta-w-praktyce-interdyscyplinarne-warsztaty-pozwalajace-na-udoskonalenie-standardow-obslugi-klienta-w-organizacji-naucz-sie-jak-budowac-trwale-relacje-z-klientem,51.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/profesjonalna-obsluga-klienta-w-praktyce-interdyscyplinarne-warsztaty-pozwalajace-na-udoskonalenie-standardow-obslugi-klienta-w-organizacji-naucz-sie-jak-budowac-trwale-relacje-z-klientem,51.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/profesjonalna-obsluga-klienta-w-praktyce-interdyscyplinarne-warsztaty-pozwalajace-na-udoskonalenie-standardow-obslugi-klienta-w-organizacji-naucz-sie-jak-budowac-trwale-relacje-z-klientem,51.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/profesjonalna-obsluga-klienta-w-praktyce-interdyscyplinarne-warsztaty-pozwalajace-na-udoskonalenie-standardow-obslugi-klienta-w-organizacji-naucz-sie-jak-budowac-trwale-relacje-z-klientem,51.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/rozliczanie-projektow-unijnych-oraz-kwalifikowalnosc-wydatkow-w-nowej-perspektywie-finansowej-2014-2020-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-z-uwzglednieniem-obowiazujacych-zmian,346.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/rozliczanie-projektow-unijnych-oraz-kwalifikowalnosc-wydatkow-w-nowej-perspektywie-finansowej-2014-2020-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-z-uwzglednieniem-obowiazujacych-zmian,346.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/rozliczanie-projektow-unijnych-oraz-kwalifikowalnosc-wydatkow-w-nowej-perspektywie-finansowej-2014-2020-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-z-uwzglednieniem-obowiazujacych-zmian,346.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/rozliczanie-projektow-unijnych-oraz-kwalifikowalnosc-wydatkow-w-nowej-perspektywie-finansowej-2014-2020-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-z-uwzglednieniem-obowiazujacych-zmian,346.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-ryzykiem-w-administracji-publicznej-kompendium-najskuteczniejszych-metodyk-w-praktyce,319.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-ryzykiem-w-administracji-publicznej-kompendium-najskuteczniejszych-metodyk-w-praktyce,319.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/komisja-przetargowa-w-postepowaniach-o-udzielenie-zamowien-publicznych-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,208.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/komisja-przetargowa-w-postepowaniach-o-udzielenie-zamowien-publicznych-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,208.html
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od 2016-03-03  

do 2016-03-04 

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - 

Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe 

warsztaty praktyczne. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2016-03-07  

do 2016-03-08 

Gospodarka Magazynowa i Zarządzanie Zapasami w praktyce 

- 2-dniowe warsztaty kompetencyjne. 

Poznań 
2 dni  

(16h) 
1390 zł. 

od 2016-03-09  

do 2016-03-11 

Kompendium Prawa Zamówień Publicznych w praktyce. 3-

dniowe warsztaty uwzględniające nowelizację przepisów 

oraz analizę najczęściej popełnianych błędów. 

Gdańsk 
3 dni  

(24h) 
1490 zł. 

od 2016-03-10  

do 2016-03-11 

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - 

Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe 

warsztaty praktyczne. 

Kraków 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2016-03-10  

do 2016-03-11 

Zarządzanie Zespołem w Administracji Publicznej - 

Inspirujące warsztaty praktyczne i efektywny plan zmiany 

osobistej. 

Kraków 
2 dni  

(16h) 
990 zł. 

od 2016-03-14  

do 2016-03-15 

Audyt Wewnętrzny w Organizacji. Kompleksowe warsztaty 

praktyczne pozwalające na samodzielne zaprojektowanie, 

wdrożenie oraz właściwe i efektywne zarządzanie audytem 

wewnętrznym w jednostce. 

Kraków 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2016-03-14  

do 2016-03-15 

Efektywna motywacja pracowników w praktyce. Inspirujące 

2-dniowe warsztaty i konsultacje. 

Poznań 
2 dni  

(16h) 
1450 zł. 

od 2016-03-17  

do 2016-03-18 

Prawo energetyczne w praktyce. Kompendium 

obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty i 

konsultacje z radcą prawnym. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1350 zł. 

od 2016-03-17  

do 2016-03-18 

Planowanie przestrzenne w procesie inwestycyjnym - 2-

dniowe warsztaty praktyczne. 

Poznań 
2 dni  

(16h) 
1390 zł. 

od 2016-03-17  

do 2016-03-18 

Windykacja należności w ujęciu prawnym oraz postępowanie 

egzekucyjne i zabezpieczające po zmianach w 2013r. - 2-

dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych 

konsultacji. 

Poznań 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2016-03-17  

do 2016-03-18 

Audyt zamówień publicznych. Audytowani i Audytorzy w 

rozstrzyganiu trudnych problemów związanych z realizacją 

zamówień publicznych. Praktyczne warsztaty. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,68.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,68.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,68.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/gospodarka-magazynowa-i-zarzadzanie-zapasami-w-praktyce-2-dniowe-warsztaty-kompetencyjne,215.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/gospodarka-magazynowa-i-zarzadzanie-zapasami-w-praktyce-2-dniowe-warsztaty-kompetencyjne,215.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kompendium-prawa-zamowien-publicznych-w-praktyce-3-dniowe-warsztaty-uwzgledniajace-nowelizacje-przepisow-oraz-analize-najczesciej-popelnianych-bledow,343.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kompendium-prawa-zamowien-publicznych-w-praktyce-3-dniowe-warsztaty-uwzgledniajace-nowelizacje-przepisow-oraz-analize-najczesciej-popelnianych-bledow,343.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kompendium-prawa-zamowien-publicznych-w-praktyce-3-dniowe-warsztaty-uwzgledniajace-nowelizacje-przepisow-oraz-analize-najczesciej-popelnianych-bledow,343.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,68.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,68.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,68.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-zespolem-w-administracji-publicznej-inspirujace-warsztaty-praktyczne-i-efektywny-plan-zmiany-osobistej,7.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-zespolem-w-administracji-publicznej-inspirujace-warsztaty-praktyczne-i-efektywny-plan-zmiany-osobistej,7.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-zespolem-w-administracji-publicznej-inspirujace-warsztaty-praktyczne-i-efektywny-plan-zmiany-osobistej,7.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/audyt-wewnetrzny-w-organizacji-kompleksowe-warsztaty-praktyczne-pozwalajace-na-samodzielne-zaprojektowanie-wdrozenie-oraz-wlasciwe-i-efektywne-zarzadzanie-audytem-wewnetrznym-w-jednostce,229.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/audyt-wewnetrzny-w-organizacji-kompleksowe-warsztaty-praktyczne-pozwalajace-na-samodzielne-zaprojektowanie-wdrozenie-oraz-wlasciwe-i-efektywne-zarzadzanie-audytem-wewnetrznym-w-jednostce,229.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/audyt-wewnetrzny-w-organizacji-kompleksowe-warsztaty-praktyczne-pozwalajace-na-samodzielne-zaprojektowanie-wdrozenie-oraz-wlasciwe-i-efektywne-zarzadzanie-audytem-wewnetrznym-w-jednostce,229.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/audyt-wewnetrzny-w-organizacji-kompleksowe-warsztaty-praktyczne-pozwalajace-na-samodzielne-zaprojektowanie-wdrozenie-oraz-wlasciwe-i-efektywne-zarzadzanie-audytem-wewnetrznym-w-jednostce,229.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/efektywna-motywacja-pracownikow-w-praktyce-inspirujace-2-dniowe-warsztaty-i-konsultacje,90.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/efektywna-motywacja-pracownikow-w-praktyce-inspirujace-2-dniowe-warsztaty-i-konsultacje,90.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-energetyczne-w-praktyce-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-i-konsultacje-z-radca-prawnym,236.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-energetyczne-w-praktyce-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-i-konsultacje-z-radca-prawnym,236.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-energetyczne-w-praktyce-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-i-konsultacje-z-radca-prawnym,236.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/planowanie-przestrzenne-w-procesie-inwestycyjnym-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,240.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/planowanie-przestrzenne-w-procesie-inwestycyjnym-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,240.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/windykacja-naleznosci-w-ujeciu-prawnym-oraz-postepowanie-egzekucyjne-i-zabezpieczajace-po-zmianach-w-2013r-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,244.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/windykacja-naleznosci-w-ujeciu-prawnym-oraz-postepowanie-egzekucyjne-i-zabezpieczajace-po-zmianach-w-2013r-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,244.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/windykacja-naleznosci-w-ujeciu-prawnym-oraz-postepowanie-egzekucyjne-i-zabezpieczajace-po-zmianach-w-2013r-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,244.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/windykacja-naleznosci-w-ujeciu-prawnym-oraz-postepowanie-egzekucyjne-i-zabezpieczajace-po-zmianach-w-2013r-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,244.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/audyt-zamowien-publicznych-audytowani-i-audytorzy-w-rozstrzyganiu-trudnych-problemow-zwiazanych-z-realizacja-zamowien-publicznych-praktyczne-warsztaty,270.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/audyt-zamowien-publicznych-audytowani-i-audytorzy-w-rozstrzyganiu-trudnych-problemow-zwiazanych-z-realizacja-zamowien-publicznych-praktyczne-warsztaty,270.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/audyt-zamowien-publicznych-audytowani-i-audytorzy-w-rozstrzyganiu-trudnych-problemow-zwiazanych-z-realizacja-zamowien-publicznych-praktyczne-warsztaty,270.html
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od 2016-03-17  

do 2016-03-18 

Negocjacje dla prawników - inspirujące warsztaty 

specjalistyczne. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1450 zł. 

od 2016-03-17  

do 2016-03-18 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI i KIEROWANIE ZESPOŁEM 

PROJEKTOWYM - od działań indywidualnych do zespołowych-

2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne i symulacje.  

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1390 zł. 

od 2016-03-18  

do 2016-03-18 

Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji 

urzędowej w postępowaniu administracyjnym. Poprawny i 

przejrzysty język urzędowy. 

Kraków 
1 dzień 

(8h) 
550 zł. 

od 2016-03-20  

do 2016-03-23 

Zarządzanie projektem budowlanym w praktyce – klucz do 

sukcesu realizowanej inwestycji. 3-dniowe szkolenie 

praktyczne w Zakopanem (zakwaterowanie i pełne 

wyżywienie w cenie szkolenia)  

Zakopane 
3 dni  

(24h) 
1950 zł. 

od 2016-03-20  

do 2016-03-23 

Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium 

obowiązujących przepisów - trzydniowe warsztaty 

praktyczne w Zakopanem (noclegi i wyżywienie w cenie 

szkolenia). 

Zakopane 
3 dni  

(24h) 
1990 zł. 

od 2016-03-20  

do 2016-03-23 

Zarządzanie Zespołem - jak zbudować swój autorytet w 

zespole i wydobyć z pracowników to co najlepsze? 3-dniowe 

warsztaty praktyczne. Zakopane (wyżywienie i 

zakwaterowanie w cenie szkolenia) 

Zakopane 
3 dni  

(24h) 
1990 zł. 

od 2016-03-21  

do 2016-03-22 

Ochrona Danych Osobowych w praktyce - kompendium 

obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji (2-

dniowe warsztaty kompetencyjne). 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1090 zł. 

od 2016-03-21  

do 2016-03-22 

Kontrola i audyt projektów unijnych - Kompendium dobrych 

praktyk - inspirujące 2-dniowe warsztaty z możliwością 

indywidualnych konsultacji. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2016-03-21  

do 2016-03-22 

Postępowanie egzekucyjne w administracji - Kompendium 

aktualnych przepisów z uwzględnieniem ostatnich zmian. 2-

dniowe warsztaty praktyczne. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2016-03-21  

do 2016-03-21 

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) dla 

początkujących. Kompendium obowiązujących przepisów od 

podstaw – 1-dniowe warsztaty praktyczne. 

Gdańsk 
1 dzień 

(8h) 
590 zł. 

http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/negocjacje-dla-prawnikow-inspirujace-warsztaty-specjalistyczne,82.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/negocjacje-dla-prawnikow-inspirujace-warsztaty-specjalistyczne,82.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-projektami-i-kierowanie-zespolem-projektowym-od-dzialan-indywidualnych-do-zespolowych-2-dniowe-inspirujace-warsztaty-praktyczne-i-symulacje,295.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-projektami-i-kierowanie-zespolem-projektowym-od-dzialan-indywidualnych-do-zespolowych-2-dniowe-inspirujace-warsztaty-praktyczne-i-symulacje,295.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-projektami-i-kierowanie-zespolem-projektowym-od-dzialan-indywidualnych-do-zespolowych-2-dniowe-inspirujace-warsztaty-praktyczne-i-symulacje,295.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/redagowanie-aktow-administracyjnych-i-korespondencji-urzedowej-w-postepowaniu-administracyjnym-poprawny-i-przejrzysty-jezyk-urzedowy,331.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/redagowanie-aktow-administracyjnych-i-korespondencji-urzedowej-w-postepowaniu-administracyjnym-poprawny-i-przejrzysty-jezyk-urzedowy,331.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/redagowanie-aktow-administracyjnych-i-korespondencji-urzedowej-w-postepowaniu-administracyjnym-poprawny-i-przejrzysty-jezyk-urzedowy,331.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-projektem-budowlanym-w-praktyce-klucz-do-sukcesu-realizowanej-inwestycji-3-dniowe-szkolenie-praktyczne-w-zakopanem-zakwaterowanie-i-pelne-wyzywienie-w-cenie-szkolenia,304.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-projektem-budowlanym-w-praktyce-klucz-do-sukcesu-realizowanej-inwestycji-3-dniowe-szkolenie-praktyczne-w-zakopanem-zakwaterowanie-i-pelne-wyzywienie-w-cenie-szkolenia,304.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-projektem-budowlanym-w-praktyce-klucz-do-sukcesu-realizowanej-inwestycji-3-dniowe-szkolenie-praktyczne-w-zakopanem-zakwaterowanie-i-pelne-wyzywienie-w-cenie-szkolenia,304.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-projektem-budowlanym-w-praktyce-klucz-do-sukcesu-realizowanej-inwestycji-3-dniowe-szkolenie-praktyczne-w-zakopanem-zakwaterowanie-i-pelne-wyzywienie-w-cenie-szkolenia,304.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-zamowien-publicznych-w-praktyce-kompendium-obowiazujacych-przepisow-trzydniowe-warsztaty-praktyczne-w-zakopanem-noclegi-i-wyzywienie-w-cenie-szkolenia,290.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-zamowien-publicznych-w-praktyce-kompendium-obowiazujacych-przepisow-trzydniowe-warsztaty-praktyczne-w-zakopanem-noclegi-i-wyzywienie-w-cenie-szkolenia,290.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-zamowien-publicznych-w-praktyce-kompendium-obowiazujacych-przepisow-trzydniowe-warsztaty-praktyczne-w-zakopanem-noclegi-i-wyzywienie-w-cenie-szkolenia,290.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-zamowien-publicznych-w-praktyce-kompendium-obowiazujacych-przepisow-trzydniowe-warsztaty-praktyczne-w-zakopanem-noclegi-i-wyzywienie-w-cenie-szkolenia,290.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-zespolem-jak-zbudowac-swoj-autorytet-w-zespole-i-wydobyc-z-pracownikow-to-co-najlepsze-3-dniowe-warsztaty-praktyczne-zakopane-wyzywienie-i-zakwaterowanie-w-cenie-szkolenia,285.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-zespolem-jak-zbudowac-swoj-autorytet-w-zespole-i-wydobyc-z-pracownikow-to-co-najlepsze-3-dniowe-warsztaty-praktyczne-zakopane-wyzywienie-i-zakwaterowanie-w-cenie-szkolenia,285.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-zespolem-jak-zbudowac-swoj-autorytet-w-zespole-i-wydobyc-z-pracownikow-to-co-najlepsze-3-dniowe-warsztaty-praktyczne-zakopane-wyzywienie-i-zakwaterowanie-w-cenie-szkolenia,285.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zarzadzanie-zespolem-jak-zbudowac-swoj-autorytet-w-zespole-i-wydobyc-z-pracownikow-to-co-najlepsze-3-dniowe-warsztaty-praktyczne-zakopane-wyzywienie-i-zakwaterowanie-w-cenie-szkolenia,285.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/ochrona-danych-osobowych-w-praktyce-kompendium-obowiazujacych-przepisow-z-uwzglednieniem-nowelizacji-2-dniowe-warsztaty-kompetencyjne,156.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/ochrona-danych-osobowych-w-praktyce-kompendium-obowiazujacych-przepisow-z-uwzglednieniem-nowelizacji-2-dniowe-warsztaty-kompetencyjne,156.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/ochrona-danych-osobowych-w-praktyce-kompendium-obowiazujacych-przepisow-z-uwzglednieniem-nowelizacji-2-dniowe-warsztaty-kompetencyjne,156.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kontrola-i-audyt-projektow-unijnych-kompendium-dobrych-praktyk-inspirujace-2-dniowe-warsztaty-z-mozliwoscia-indywidualnych-konsultacji,347.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kontrola-i-audyt-projektow-unijnych-kompendium-dobrych-praktyk-inspirujace-2-dniowe-warsztaty-z-mozliwoscia-indywidualnych-konsultacji,347.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kontrola-i-audyt-projektow-unijnych-kompendium-dobrych-praktyk-inspirujace-2-dniowe-warsztaty-z-mozliwoscia-indywidualnych-konsultacji,347.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/postepowanie-egzekucyjne-w-administracji-kompendium-aktualnych-przepisow-z-uwzglednieniem-ostatnich-zmian-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,280.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/postepowanie-egzekucyjne-w-administracji-kompendium-aktualnych-przepisow-z-uwzglednieniem-ostatnich-zmian-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,280.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/postepowanie-egzekucyjne-w-administracji-kompendium-aktualnych-przepisow-z-uwzglednieniem-ostatnich-zmian-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,280.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-dla-poczatkujacych-kompendium-obowiazujacych-przepisow-od-podstaw-1-dniowe-warsztaty-praktyczne,336.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-dla-poczatkujacych-kompendium-obowiazujacych-przepisow-od-podstaw-1-dniowe-warsztaty-praktyczne,336.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kodeks-postepowania-administracyjnego-kpa-dla-poczatkujacych-kompendium-obowiazujacych-przepisow-od-podstaw-1-dniowe-warsztaty-praktyczne,336.html
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od 2016-03-21  

do 2016-03-22 

Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty 

praktyczne. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2016-03-21  

do 2016-03-22 

Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - Jak Przygotować 

Konkurencyjną Ofertę Przetargową? Certyfikowane 

warsztaty praktyczne. 

Kraków 
2 dni  

(16h) 
1350 zł. 

od 2016-03-21  

do 2016-03-22 

Kontrola Zarządcza i Zarządzanie Ryzykiem - 2-dniowe 

warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1190 zł. 

od 2016-03-21  

do 2016-03-22 

Efektywne negocjacje i skuteczne budowanie relacji 

zawodowych. 2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne. 

Kraków 
2 dni  

(16h) 
1490 zł. 

od 2016-03-21  

do 2016-03-23 

Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z 

prawem budowlanym - 3-dniowe warsztaty praktyczne. 

Możliwość indywidualnych konsultacji. 

Kraków 
3 dni  

(24h) 
1690 zł. 

od 2016-03-24  

do 2016-03-25 

Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane - 

Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe 

warsztaty praktyczne. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1250 zł. 

od 2016-03-24  

do 2016-03-25 

Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z 

elementami gry strategicznej i symulacji. [Praktyczne 

ćwiczenia przy pomocy kamery video]. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
990 zł. 

od 2016-03-31  

do 2016-04-01 

Zamówienia publiczne w praktyce - 2-dniowe szkolenie z 

uwzględnieniem nowelizacji przepisów. 

Wrocław 
2 dni  

(16h) 
990 zł. 

od 2016-03-31  

do 2016-04-01 

Kadry i płace w praktyce. Kompleksowe warsztaty z zakresu 

prawa pracy i naliczania wynagrodzeń. 

Warszawa 
2 dni  

(16h) 
1190 zł. 

 

 

 

http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-budowlane-realizacja-procesu-inwestycyjnego-zgodnie-z-obowiazujacymi-przepisami-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,219.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-budowlane-realizacja-procesu-inwestycyjnego-zgodnie-z-obowiazujacymi-przepisami-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,219.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-budowlane-realizacja-procesu-inwestycyjnego-zgodnie-z-obowiazujacymi-przepisami-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,219.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-wykonawcow-jak-przygotowac-konkurencyjna-oferte-przetargowa-certyfikowane-warsztaty-praktyczne,185.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-wykonawcow-jak-przygotowac-konkurencyjna-oferte-przetargowa-certyfikowane-warsztaty-praktyczne,185.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-dla-wykonawcow-jak-przygotowac-konkurencyjna-oferte-przetargowa-certyfikowane-warsztaty-praktyczne,185.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kontrola-zarzadcza-i-zarzadzanie-ryzykiem-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,45.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kontrola-zarzadcza-i-zarzadzanie-ryzykiem-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,45.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/efektywne-negocjacje-i-skuteczne-budowanie-relacji-zawodowych-2-dniowe-inspirujace-warsztaty-praktyczne,84.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/efektywne-negocjacje-i-skuteczne-budowanie-relacji-zawodowych-2-dniowe-inspirujace-warsztaty-praktyczne,84.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/specjalista-ds-realizacji-procesu-inwestycyjnego-zgodnie-z-prawem-budowlanym-3-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,199.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/specjalista-ds-realizacji-procesu-inwestycyjnego-zgodnie-z-prawem-budowlanym-3-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,199.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/specjalista-ds-realizacji-procesu-inwestycyjnego-zgodnie-z-prawem-budowlanym-3-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji,199.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-ochrony-srodowiska-oraz-ustawy-powiazane-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,263.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-ochrony-srodowiska-oraz-ustawy-powiazane-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,263.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/prawo-ochrony-srodowiska-oraz-ustawy-powiazane-kompendium-obowiazujacych-przepisow-2-dniowe-warsztaty-praktyczne,263.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kierowanie-zespolem-2-dniowe-warsztaty-menedzerskie-z-elementami-gry-strategicznej-i-symulacji-praktyczne-cwiczenia-przy-pomocy-kamery-video,232.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kierowanie-zespolem-2-dniowe-warsztaty-menedzerskie-z-elementami-gry-strategicznej-i-symulacji-praktyczne-cwiczenia-przy-pomocy-kamery-video,232.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kierowanie-zespolem-2-dniowe-warsztaty-menedzerskie-z-elementami-gry-strategicznej-i-symulacji-praktyczne-cwiczenia-przy-pomocy-kamery-video,232.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-w-praktyce-2-dniowe-szkolenie-z-uwzglednieniem-nowelizacji-przepisow,333.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/zamowienia-publiczne-w-praktyce-2-dniowe-szkolenie-z-uwzglednieniem-nowelizacji-przepisow,333.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kadry-i-place-w-praktyce-kompleksowe-warsztaty-z-zakresu-prawa-pracy-i-naliczania-wynagrodzen,315.html
http://www.szkolenia-semper.pl/component/trainings/details/kadry-i-place-w-praktyce-kompleksowe-warsztaty-z-zakresu-prawa-pracy-i-naliczania-wynagrodzen,315.html
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Informacje organizacyjne: 

 ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników każdego 
wydarzenia to 10-20 osób; 

 w każdym dniu każdego szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad.  
 
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze 
środków publicznych stawka podatku VAT = zw. 
 
Metodologia 

Wszystkie zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia 
poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, 
scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia 
i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej 
branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez 
doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez 
kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania 
nowych umiejętności.  

 Zgłoszenie: 

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w wybranym szkoleniu należy uzupełnić formularz zgłoszenia (w 
załączeniu) a  następnie odesłać faksem ( 61 6 467 372) lub mailem (formularz@szkolenia-semper.pl). 

Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa 

uczestnictwo w wybranym wydarzeniu. 
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Dane kontaktowe. 

 
W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji I zachęcamy do kontaktu: 
 

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER 
ul. Libelta 1a/2 
61-706 Poznań  
Departament szkoleń otwartych: 
tel. 733 544 190 
tel. (61) 8 102 194      
tel. (61) 6 115 034      
tel. 508 393 926   
fax. (61) 6 247 936 
fax. (61) 2 786 300 

 
magdalena.bienias@szkolenia-semper.pl 
www.szkolenia-semper.pl 
Opiekun szkoleń: Magdalena Bienias 
 

POLITYKA RABATOWA 

 Przy zgłoszeniu 2 -4 
uczestników nasza polityka 
rabatowa przewiduje 10% 
zniżkę. 

 Przy zgłoszeniu 5 lub więcej 
uczestników nasza polityka 
rabatowa przewiduje 15% 
zniżkę. 

 
 

Aby zapoznać się ze szczegółowym programem 

wybranego szkolenia zapraszamy do odwiedzenia 

naszej strony internetowej: www.szkolenia-semper.pl 

 

 Do wszystkich projektów podchodzimy indywidualnie.  

 

 Wdrażamy jedynie praktyczne, skuteczne i sprawdzone rozwiązania. 

 

 Nasi Trenerzy to eksperci w swoich dziedzinach, pasjonaci, profesjonaliści. 


