
 

 

 

 

ZAPRASZA 

GRUDZIEŃ 2022 
 

 
1 grudnia, godz.18:00 

BCC Inspiracje: Jak zostać "prawdziwym" liderem i pozostać "prawdziwym" 
człowiekiem - spotkanie autorskie z Józefem Wancerem 

Zapraszamy serdecznie na spotkanie autorskie z Józefem Wancerem – nestorem polskiej 
bankowości, przedsiębiorcą i liderem.  Będziemy rozmawiać o jego autobiograficznej książce 
„May way. Wspomnienia”, o jego życiu, o początkach i zmianach w bankowości i 
przedsiębiorczości w Polsce i na świecie, ale przede wszystkim o  wartościach, dzięki którym nie 
tylko „American dream” staje się rzeczywistością, ale dzięki którym zostaje się „prawdziwym” 
liderem i „prawdziwym” człowiekiem.  

       

 

Zapraszamy Członków Klubu i Sympatyków     WIĘCEJ>>> 

 

 
2 grudnia, godz.17:00 

Business Walk z BCC - Świąteczne iluminacje 

Tym razem spotykamy się na pięknej, warszawskiej Starówce, gdzie jak co roku w grudniu, zagości 
wyjątkowa atmosfera zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. W ten magiczny czas 
przespacerujemy się po Placu Zamkowym, wąskimi uliczkami Starego Miasta, gdzie będziemy 
odkrywać świąteczne akcenty, podziwiając jednocześnie wyjątkowe iluminacje świetlne. 

       
 

Zapraszamy Członków Klubu i Sympatyków  WIĘCEJ>>> 

https://app.evenea.pl/event/bccinspiracjezjwancer/
https://app.evenea.pl/event/businesswalkgrudzien/


 

 

 

 
5 grudnia, godz.10:00 - online 

Grupa TOP HR: Najnowsze badania rynku pracy! Jawność wynagrodzeń i stabilność 
zatrudnienia. 

W sierpniu 2022 r. wykonane zostały badania rynku pracy realizowane przez Business Centre Club 
w ramach projektu finansowanego ze środków UE dotyczące różnic w postrzeganiu zatrudnienia 
oraz gotowości na jawność płac. Szukasz inspiracji do strategicznych działań HR-owych? Chcesz 
dobrze zaplanować działania związane z pracownikami na kolejny rok? To będzie spotkanie dla 
Ciebie. 

       
 

Zapraszamy Członków Klubu i Sympatyków WIĘCEJ>>> 

 

 

 
6, 13 grudnia, godz.17:30 

Wyciągnij asa z rękawa - czyli kurs brydża od podstaw 

Zapraszamy na kolejne zajęcia w ramach kursu brydża sportowego dla menedżerów, podczas 
których uczymy się podstaw rozgrywki. Kurs poprowadzą dr Łukasz Witkowski i Igor Łosiewicz - 
utytułowani brydżyści, współwłaściciele szkoły brydża WawaBrydż w Warszawie. 

       

 

Zapraszamy Kursantów 

 

 

 
15 grudnia, godz. 15:30 

Uroczyste wręczenie certyfikatów członkowskich BCC 

Powitamy uroczyście nowych członków Business Centre Club, którzy otrzymają z rąk 
przedstawicieli Zarządu Klubu oraz Loży Warszawskiej BCC atrybuty członkowskie. 
Przeprowadzimy również krótkie szkolenie z „członkostwa” dla nowych firm przyjętych do Klubu. 
W ten sposób stworzymy okazję do pierwszych klubowych kontaktów.  
      
Zapraszamy Członków Klubu 

https://app.evenea.pl/event/badaniarynkupracy/


 

15 grudnia, godz.17:00 

Wieczór Wigilijny Loży Warszawskiej BCC 

W poszukiwaniu ducha świąt spotkajmy się przy choince. Złożymy sobie życzenia świąteczne i 
noworoczne oraz pokolędujemy (śpiew nieobowiązkowy, ale mile widziany) z udziałem Gwiazdy 
polskiej sceny. Bądź z nami tego wieczoru! 

       

Zapraszamy Członków Klubu z osobami towarzyszącymi   WIĘCEJ>>> 

 

 

Wyciągnij asa z rękawa - czyli kurs brydża od podstaw 

Już 20 grudnia 2022 r. dla uczestników kursu brydża dla menedżerów odbędzie 
się turniej brydżowy:  

o puchar Kanclerza Loży Warszawskiej 
Business Centre Club 

Niech na Nowym Świecie połączy nas brydż! 
 
Turniej odbędzie się w klimatycznej restauracji  
BI BA BO w Hotelu Teatro,  ul. Nowy Świat 66  
w Warszawie. 
 
 

Szczegóły kursu na: >>> WawaBrydż <<< 

 

Oferta szkoleniowa klubu dla firm członkowskich:    

 

 

 

Bądźmy w kontakcie: 

 

https://app.evenea.pl/event/wieczorwigilijnylwbcc/
https://www.wawabrydz.pl/brydz-business-bcc/
https://www.facebook.com/warszawskalozabcc
https://www.linkedin.com/company/business-centre-club-warszawa
https://www.bcc.org.pl/#wydarzenia
https://www.wawabrydz.pl/brydz-business-bcc/

