
 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM DLA RAD PRACOWNIKÓW  
„Ustawa o radach pracowników – praktyczna analiza wraz z komentarzem” 

 
Termin: 15 listopada 2017 r.  
Czas trwania: 10:00 – 16:00 
Miejsce szkolenia: Warszawa 
Prowadzący: Rafał Górski 
Koszt szkolenia: 680 zł + 23% VAT 

Cena zawiera: 
 Wynajem sali; 
 Materiały szkoleniowe; 
 Certyfikat uczestnictwa;  
 Całodniowe wyżywienie (obiad, przerwy kawowe);  
 Doradztwo po szkoleniu. 

 

Niniejszym zgłaszam swój udział w szkoleniu dla rad pracowników organizowanym przez Centrum Wspierania Rad Pracowników – 
wspólną inicjatywę Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO) oraz Grupy INSPRO Sp. z o.o. Szkolenie odbędzie się 15 listopada 2017 
r. w Warszawie. 
Imię i nazwisko: Telefon: 

Telefon komórkowy: 
E-mail: 
 
Fax: 
 

Stanowisko: 

Dane firmy do wystawienia rachunku:  
 Nazwa: 
 Ulica: 
 Kod: 
 Miasto: 
 
 NIP: 

Adres do korespondencji: 
 Ulica: 
 Kod: 
 Miasto: 

 
 
 

Czy jest Pan/Pani członkiem rady?* 

 Tak 

 Nie  

Jaką radę Pan/Pani reprezentuje?* 

  nowo-powstała rada w zakładzie pracy 

 rada z drugiej/trzeciej kadencji z nowymi członkami 



 

 rada z drugiej/trzeciej kadencji, ze starymi członkami, ale nie korzystająca wcześniej ze szkoleń 

 inna, jaka?.................................................................................................................................................................................. 

Pana/Pani oczekiwania wobec szkolenia: 

Jaki posiłek Pan/Pani preferuje?* 

 mięsny 
 

 wegetariański 

*Prosimy o zakreślenie jednej odpowiedzi. 

Prosimy o przesłanie formularza do dnia 31 października 2017 r. na adres: rady@inspro.org.pl lub na numer faksu:  
42 630 17 49.  

W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji z potwierdzonego udziału na 6 dni przed szkoleniem, organizator zastrzega sobie 
prawo do obciążenia instytucji delegującej kosztami organizacji szkolenia i materiałów szkoleniowych.  

Podpis 

 

 

 
O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona! 
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Patrycją Kołomańską: patrycja.kolomanska@inspro.org.pl tel 512-
132-364 lub 42 630 17 49. 
 
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych przez Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) , zgodnie z polskim prawem, w szczególności Ustawą o 
ochronie danych osobowych z dnia29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883). 
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