
Program spotkania: Jak z sukcesem rozwijać własną działalność wykorzystując
społeczny pakiet korzyści dla Biznesu

Data spotkania: 03.03.2020r

                                

Godziny i miejsce odbycia się spotkania: 

11:00 – 14:00 Lubelskie Forum Pracodawców, ul. Nadbystrzycka 38, 20-618 – zgłoszenie 
chęci uczestnictwa odbywa się za pośrednictwem Lubelskiego Forum Pracodawców

16:00 – 19:00 Rejonowy Cech Rzemiosł Różnych, ul. Rynek 2, 20-111 Lublin – zgłoszenie 
chęci uczestnictwa odbywa się za pośrednictwem Cechu 

Program

Przedstawiciele poszczególnych związków opowiedzą o swojej działalności oraz
korzyściach płynących z członkostwa

Beata Drewienkowska – Prezes Konsorcjum Społecznego – o korzyściach płynących ze 
współpracy z Przedsiębiorstwami Ekonomii Społecznej.

1. Przedstawienie Konsorcjum 

2. Konferencję, Kongresy i Eventy Biznesowe

3. Szkolenia i warsztaty z dofinansowaniem nawet do 100% wartości usługi na MŚP 

 Karol Kostrzewa – Wielowymiarowy CSR – jak dbać o społeczny wizerunek 
przedsiębiorstwa i optymalizować koszty zatrudnienia

1. Czym jest PFRON i jaką rolę odgrywa dla Przedsiębiorcy?

                  



2. Korzyści finansowe i pozafinansowe z tytułu zatrudniania osób z 
niepełnosprawnościami

3. Jak w ciągu miesiąca zaoszczędzić od kilku do kilkunastu tysięcy zł. w związku z 
optymalizacją kosztów ponoszonych na PFRO –  

Joanna Antoszewska-Komorska - wiceprezes Polskiego Centrum Mediacji Oddział w 
Lublinie-Mediacja jako zarządzane negocjacje

1. Mediacje gospodarcze 

2. Mediacja gospodarcza – zasady i korzyści dla stron  

3. Prowadzenie Negocjacji w Biznesie

Bogdan Sosnowski – Różnice w postrzeganiu firm inwestujących i nie inwestujących w 
kapitał ludzki

1. Jakie są mierzalne korzyści związane z podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji 
pracowników każdego szczebla

2. Czym jest proces sprzedaży, komunikacji w przedsiębiorstwie 

3. Kim jest Lider Zmiany oraz jaką wartość wnosi w rozwój przedsiębiorstwa

Dlaczego warto z nami być?

1. Pokażemy praktyczne narzędzia związane z budowaniem strategii i wdrażaniem zmian

w przedsiębiorstwie

2. Porozmawiamy jak optymalizować procesy biznesowe w organizacji

3. Pokażemy jak dzięki współpracy z PFRON można redukować koszty zatrudnienia 

oraz uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników z 

niepełnosprawnościami nawet do kwoty 2400 zł. miesięcznie

4. Pokażemy jak można rozwijać własną firmę korzystając z refundacji nawet do 100% 

kosztów ponoszonych na szkolenia w ramach Bazy Usług Rozwojowych

5. Czym są mediacje gospodarcze i dlaczego warto korzystać z usług mediatora

                  



UWAGA!!! Liczba miejsc ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń,

Organizator wydarzenia

Lubelska Fundacja Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej 
al. Warszawska 43A, 20 – 803 Lublin
KRS. 0000552466. NIP. 9462652517
biuro@lfwb.eu 
501 – 503 – 294 lub 792 – 469 – 381 

Współorganizatorzy

1. Lubelskie Forum Pracodawców w Lublinie
2. Pracodawcy Lubelszczyzny Lewiatan 
3. Cech Rzemiosł Różnych w Lublinie 

                  


