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INFORMACJA O SZKOLENIU OTWARTYM DLA RADY PRACOWNIKÓW 

„Zwiększenie kompetencji członków rady pracowników  
w rozumieniu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa” 

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. W ramach organizowanych szkoleń 

przeszkoliliśmy już ponad 3600 członków Rad Pracowników z całej Polski.  

 

Termin: 10 kwietnia 2015 r. (piątek) 
Czas trwania:  10.00 – 18.00 
Miejsce: Kraków (szczegółowe informacje zostaną przesłane uczestnikom).  

 

Zakres tematyczny szkolenia: 
 
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. 
 
Metody wykorzystywane podczas szkolenia: 
 

 Wykład i studia przypadków; 

 Dyskusja i wymiana doświadczeń; 

 Praca z dokumentami finansowymi. 
 
Odbiorcy: 

 Członkowie rad pracowników. 
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Nasz Trener: 

 

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. 

 

Szkolenie w promocyjnej cenie: 690 zł brutto/osoba 

Standardowa cena szkolenia: 790 zł brutto / osoba 

 

Cena zawiera: 

 Wynajem sali; 

 Materiały szkoleniowe; 

 Certyfikat uczestnictwa;  

 Całodniowe wyżywienie (obiad, przerwy kawowe);  

 Doradztwo po szkoleniu. 

  

 
Sposób nadsyłania zgłoszeń: 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza 

zgłoszenia, a następnie przesłanie mailowo do 3 kwietnia 2015 r. na adres: 

rady@inspro.org.pl lub faksem na numer: 42-630-17-49. 

Dodatkowo prosimy o wydrukowanie, podpisanie formularza oraz wysłanie go pocztą 

na adres:  

Grupa INSPRO Sp. z o.o.,  

ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź 

z dopiskiem: szkolenie otwarte dla rad pracowników. 

 
Pozdrawiamy serdecznie 

 
Zespół Centrum Wspierania Rad Pracowników  

mailto:rady@inspro.org.pl

