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3600
Tyle projektów szkoleniowych  
zrealizowali nasi eksperci

Masz pytania
telefon: 22 299 23 23
email: szkolenia@pcdk.pl

90
Ekspertów i prelegentów w stałej 
współpracy

Progressio to kuźnia liderów 
i ekspertów. Tu uzyskasz niezbędną 
wiedzę i narzędzia, umacniające 

pozycję firmy na rynku i wzmacniające 
osobistą markę. Tworzymy rozwiązania 
na poziomie podstawowym, poprzez 
zaawansowane rozwiązania na 
poziomie strategicznym, do projektów 
rozwojowych dla całych działów 
w firmach. 

Szkolenia otwarte

Rozwijaj swoją wiedzę, umiejętności, kadrę i wartość
Eksperci CDK Progressio to architekci biznesu, z ponad 15-letnim doświadczeniem na rynku 

szkoleniowym w Polsce i na świecie. Dzięki doświadczeniu, współpracy z klientami z różnych branż, 

jak też dzięki własnym niestandardowym pomysłom, oprcowujemy unikalne produkty i programy 

szkoleń.
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Podatki i rachunkowość

Zakres szkoleń podatkowych

Co u nas znajdziesz?

Akcyza i cło Bilans

VAT CIT PITPodatek u źródła Faktura

Ceny transferowe Środki trwałe

„Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest 
podatek dochodowy”
Na przekór tym słowom Alberta Einsteina udowadniamy, że tematy podatkowe można dogłębnie 

poznać, chociaż czasami próżno doszukiwać się w nich sensu. Podczas naszych szkoleń uaktualniamy 

wiedzę w tematach: ceny transferowe, restrukturyzacja podatkowa, podatek VAT, podatek CIT, 

podatek PIT, faktura VAT, podatek u źródła, podatek od nieruchomości, tarcza antykryzysowa.
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Kadry, płace i HR to nasz konik. Pod ich kątem przygotowujemy poradnik dla przedsiębiorców  

– miesięcznik Monitor CDK, jak również oddajemy do państwa dyspozycji długą listę zawierającą szkoleń.

Kadry i płace

Zakres szkoleń kadrowo-płacowych
Co u nas znajdziesz?

Czas pracy

Kadry

Płace

PPK

JST

CudzoziemcyPrawo pracy

ZUS
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Ochrona środowiska

Szkolenia z ochrony środowiska obejmują tematykę związaną z całym zakresem środowiskowym. 

Poruszane zagadnienia  to m.in.: ochrona powietrza, pozwolenia i standardy emisyjne, gospodarka 

odpadami i opakowaniami, ochrona środowiska gruntowo-wodnego, KOBiZE, opłaty i sprawozdawczość, 

obowiązki zarządzających składowiskiem odpadów, , Systemy Zarządzania i BHP.   Śledząc najnowsze 

zmiany legislacyjne i potrzeby rynku na bieżąco aktualizujemy zakres naszych szkoleń.

KOBiZE

Co u nas znajdziesz?

Zakres szkoleń ochrony środowiska

Baza danych odpadowychMagazynowanie odpadów

Obliczanie śladu węglowego

Zielony ład Opakowania

BDO

Prawo wodne

Prawo leśne Jakość powietrza
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Szkolenia managerskie obejmują tematy związane z rozwojem indywidualnych umiejętności miękkich 
oraz wykształceniem umiejętności psychospołecznych, takich jak: asertywność, komunikacja 
interpersonalna, umiejętności przywódcze, radzenie sobie ze stresem i emocjami, negocjacje, 
rozwiązywanie konfliktów czy też umiejętności prewencyjne.

Szkolenie managerskie

Zakres szkoleń finansowo-controllingowych
Co u nas znajdziesz?

Negocjacje

Akademia lidera

Wystąpienia publiczne Wypalenie zawodowe

Komunikacja Zarządzanie
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Szkolenia zamknięte

Kiedy i dlaczego warto wybrać szkolenie zamknięte?

• W przypadku szkoleń zamkniętych to klient decyduje jak dane szkolenie będzie wyglądało. To on 
ustala również jak dużą grupę chce przeszkolić, z jakiego zakresu, w jakim wymiarze godzinowym, 
terminie i miejscu.

• Szkolenie zamknięte sprawdzi się przede wszystkim wtedy, gdy do przeszkolenia jest grupa kilku lub kil-
kunastu pracowników, a harmonogram ich pracy nie pozwala na udział w szkoleniu otwartym. To ideal-
ne rozwiązanie również wtedy, gdy szkolenie dotyczy zakresu ściśle związanego ze specyfiką zawodu.

W jaki sposób realizujemy projekty in-company?

Szukamy 
idealnego 

dla Państwa 
trenera

Opracowanie 
dedykowanego 
programu przez 

trenera 

Ustalamy 
szczegóły

Realizacja 
szkolenia

Zapytanie 
o dane 

szkolenie

Potrzeba 
szkoleniowa

1 2 3 4 5 6

Kontakt
Michał Siwiński
Dyrektor Sprzedaży

Telefon komórkowy
690 017 583

Email
m.siwinski@pcdk.pl
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