SZKOLENIE DLA FIRM POLSKICH
Z SEKTORA BUDOWLANEGO
I DLA AGENCJI PRACY
TYMCZASOWEJ

Środa, 26 czerwca 2013
9h30 – 14h30

Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Paryżu
Ośrodek Lauriston
74, rue Lauriston // 75116 Paris
Metro : Boissière lub Victor Hugo

Ostateczny termin zgłoszania uczestnictwa: 24 czerwca 2013
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE POLONAISE EN FRANCE
16, Place Vendôme - 75001 Paris
Tél. 01 40 22 99 20 // Fax 01 75 43 94 71
secretariat@ccipf.org // www.ccipf.org

PROGRAM

9h30 - 9h40

Pani Hanna STYPUŁKOWSKA - GOUTIERRE
Prezes Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej we Francji
Przywitanie uczestników

9h40 – 10h00

Pani Hanna STYPUŁKOWSKA - GOUTIERRE
Adwokat, Kancelaria H.S.G. Avocats
Tendencje na rynku oddelegowaniu pracowników we Francji

10h00 - 10h30

Pani Agnieszka PASZKOWSKI
Księgowa - RSM Dba ASCOPOL
Kontrole firm polskich przez administrację francuską.
 Zmiana polityki administracji francuskiej wobec sposobu kontroli firm
 Przebieg i skutki kontroli

10h30 – 12h30

Pani Europoseł Danuta JAZŁOWIECKA,
Parlament Europejski


Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług



Kierunki zmian w ustawodawstwie unijnym



Zmiany i zagrożenia dla polskich przedsiębiorców w nowej dyrektywie
wdrożeniowej o oddelegowaniu pracowników

12h30 – 13h00

Dyskusja

13h00 – 14h30

Lunch

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Do odesłania faksem lub e-mailem najpóźniej w poniedziałek 24 czerwca 2013
Faks: 00 33 1 75 43 94 71 - E-mail: sekretariat@ccipf.org

SZKOLENIE DLA FIRM POLSKICH Z SEKTORA BUDOWLANEGO
I DLA AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ
Paryż, 26 czerwca 2013
Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Paryżu - 74, rue Lauriston - 75116 Paris

Nazwisko: .....................................................................................................................................
Imię : ............................................................................................................................................
Funkcja : .......................................................................................................................................
Firma : ..........................................................................................................................................
Telefon : ............................................................ Faks : ................................................................
E-mail : .........................................................................................................................................
Działalność firmy: ........................................................................................................................
N° NIP UE : ...................................................................................................................................
Adres do fakturacji : ....................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Koszt szkolenia od osoby:




Firma członkowska PIHPF : 150 € bez VAT-u (179,40 € z VAT-em)
Pozostałe firmy : 200 € bez VAT-u (239,20 € z VAT-em)

Przy zgłoszeniu na szkolenie większej liczby osób z jednej firmy oferujemy rabat 10 %
dla drugiego i każdego następnego przedstawiciela firmy.
Sposób płatności:
 Przelew bankowy
Nasz adres : 16, Place Vendôme, 75001 PARIS
Konto : FR76 3006 6109 1100 0102 2580 150
SWIFT: CMCIFRPP
Bank : CIC PARIS CENTRE ENTREPRISES
102 bd Haussmann 75009 PARIS
Do formularza zgłoszeniowego prosimy załączyć potwierdzenie dokonania przelewu.
Pieczątka firmy

Data i podpis

WARUNKI OGOLNE
ZAPISY
Osoby, które chciałyby uczestniczyć w szkoleniu proszone są o wypełnienie i podpisanie formularza
zgłoszeniowego i jego odesłanie razem z potwierdzeniem zapłaty. W momencie otrzymania
w/w dokumentów, potwierdzimy Państwa udział i wyślemy odpowiednią fakturę.
PLATNOSC
Płatności należy dokonać w tym samym czasie, co zgłoszenie uczestnictwa.
ANULOWANIE
O każdej ewentualnej anulacji uczestnictwa PIHPF musi być powiadomiona najwcześniej jak to tylko
możliwe listem poleconym na adres:
CCIPF
16, Place Vendôme
75001 Paris
Jeśli anulacja zostanie zgłoszona na mniej niż 7 dni przed szkoleniem, pobrane zostanie 50% kosztów
zapisu.
Jeżeli anulacja zostanie dokonana w dniu szkolenia, żadne koszty nie będą zwrócone i suma
odpowiadająca początkowej prestacji będzie policzona przez PIHPF jako koszty organizacyjne.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
PIHPF nie może brać odpowiedzialności za zmiany wynikające z okoliczności niezależnych od niej,
które mogą spowodować anulowanie szkolenia.
PIHPF rezerwuje sobie możliwość zmiany szkolenia, jeżeli:
 liczba jej uczestników będzie niewystarczająca,
 prelegenci są niedyspozycyjni, chyba że ich odpowiedzialność może być przedmiotem
dochodzenia.
W przypadku całkowitego anulowania szkolenia, gdzie zmiana jego terminu następuje na okres
powyżej miesiąca, suma wpłacona PIHPF będzie oddana klientowi.
W przypadku zmiany daty szkolenia, a bez zawiadomienia o rezygnacji ze strony klienta najpóźniej
na 5 dni przed data jej rozpoczęcia, sumy już wpłacone PIHPF będą zaliczone na poczet szkolenia
zorganizowanego na miejsce tego, które się nie odbyło.
W każdym przypadku, anulowanie lub odroczenie szkolenia nie może stanowić podstawy
do wypłacenia odszkodowania i roszczeń z jakiegokolwiek tytułu.
ZWOLNIENIE
PIHPF dotrzymuje tylko swoich zobowiązań i jej odpowiedzialność nie może być w żadnym stopniu
przedmiotem dochodzenia z powodu braku rezultatów.
CENA
Ceny szkolenia figurują na formularzu zgłoszeniowym i zawierają tylko bezpośrednie koszty związane
z konferencja.
Szczegolowych informacji udziela:
Urszula MAJORKIEWICZ, Sekretarz Generalny PIHPF
Tel: 0033 175 43 94 10
um@ccipf.org

