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INFORMACJA O DWUDNIOWYM SZKOLENIU OTWARTYM 

DLA RADY PRACOWNIKÓW 

Zwiększenie kompetencji członków rady pracowników  
w rozumieniu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Praca zespołowa w firmie. 

Szkolenie jest częścią inicjatywy Centrum Wspierania Rad Pracowników (CWRP) 
realizowanej od 2007 r. Celem inicjatywy jest stworzenie warunków sprzyjających 
powstawaniu i rozwojowi rad pracowników w Polsce. 

Termin: 27 – 28 listopada 2014 r.  
Czas trwania: 2 dni, 16 godzin szkoleniowych  
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowo - Rekreacyjny 
 
Zakres tematyczny szkolenia: 
 
Dzień I       8 godzin szkoleniowych 
 
Szkolenie ma na celu poniesienie kwalifikacji rady pracowników i ich wiedzy w zakresie 
poprawnego interpretowania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. 

 
1. Podstawowe pojęcia stosowane w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw; 
2. Konstrukcja uproszczonych sprawozdań finansowych na użytek rady pracowników; 
3. Jakie istotne informacje z perspektywy stabilności warunków zatrudnienia zawiera 

bilans, rachunek zysków i strat oraz przepływy pieniężne; 
4. Podstawowe wskaźniki obrazujące udział kosztów zatrudnienia w wypracowaniu 

wyniku ekonomicznego przedsiębiorstwa; 
5. Wieloletni plan finansowy przedsiębiorstwa jako prognoza stabilności i warunków 

zatrudnienia; 
6. Analiza przykładowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. 

 
 
Dzień II       8 godzin szkoleniowych 
 
Praca rady pracowników to przede wszystkim praca zespołowa. Szkolenie oparte jest na 
praktycznym modelu pracy zespołowej Patricka Lencioniego. Fundamentem modelu jest pięć 
zasad: 
 

1. Zaufanie; 
2. Konstruktywny konflikt; 
3. Zaangażowanie; 
4. Branie odpowiedzialności; 
5. Dbałość o wyniki. 
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Metody wykorzystywane podczas szkolenia: 
 

 Wykład i studia przypadków; 
 Interaktywne ćwiczenia i symulacje; 
 Dyskusja i wymiana doświadczeń; 
 Praca indywidualna. 

 
Koszt szkolenia dla rady pracowników: 2 000 zł / netto /osoba 
 
Cena zawiera:  
 

 Materiały szkoleniowe; 
 Certyfikat uczestnictwa;  
 Doradztwo po szkoleniu; 
 1 nocleg w jednoosobowych pokojach z łazienkami; 
 Całodniowe wyżywienie (śniadanie, 2 obiady, uroczysta kolacja, przerwy kawowe);  
 Wynajem sali; 

 
 
Nasi Trenerzy: 

 

 

Rafał Górski, menadżer, coach i trener. Absolwent Politechniki Łódzkiej, 
studiów podyplomowych „Sztuka kierowania” na Uniwersytecie Łódzkim, 
Akademii Coachingu oraz Studium Menedżerskiego Mini MBA
(Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania). Prezes zarządu Instytutu 
Spraw Obywatelskich (INSPRO), który prowadzi Centrum Wspierania 
Rad Pracowników. 

 

 

Piotr Ciompa, Ekspert Centrum Wspierania Rad Pracowników, 
absolwent studiów MBA (Uniwersytet Calgary/SGH). Od 1997 
pracuje jako menedżer  w zarządach średnich i dużych 
przedsiębiorstw, w tym spółki notowanej na GPW. Ekspert senackiej 
komisji spraw społecznych pracującej nad ustawą   o informowaniu 
pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Zaangażowany w 
budowanie porozumienia pomiędzy pracownikami a pracodawcami.
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Na zgłoszenia czekamy do 24 listopada 2014 r.  

Można je przesłać faksem na numer: 42 630-17-49 lub mailowo na adres:  
natalia.kryczka@grupainspro.pl.  

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Natalią Kryczką: 512 132 364. 

 

Serdecznie pozdrawiamy, 
Zespół Centrum Wspierania Rad Pracowników 


