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OTWARTE SZKOLENIE DLA RAD PRACOWNIKÓW 
Poznań, 15 grudnia 2016 r.  

„ABC Rady Pracowników” 

Szanowni Państwo! 

Zaangażowanie pracowników w działalność firmy pozytywnie wpływa 
na jej rozwój. Jednym z przejawów takiego zaangażowania jest rada 
pracowników. Sprawnie działająca rada wzmacnia dialog pomiędzy 
pracownikami a pracodawcą z korzyścią dla firmy.  

 
Przekonaliśmy się o tym, prowadząc od 2007 r. Centrum Wspierania 
Rad Pracowników. Centrum to wspólna inicjatywa Instytutu Spraw 
Obywatelskich i Grupy INSPRO Sp. z o.o.  
 
Doceniając rozwój Państwa firmy, prezentujemy ofertę szkolenia,  
z którego skorzystało już 3700 członków rad pracowników z ponad 500 
przedsiębiorstw.  

Data: 15 grudnia 2016  

Czas trwania: 
1 dzień szkoleniowy 
10.00-17.00 

Miejsce: Poznań* 

Rafał Górski 
Centrum Wspierania Rad Pracowników 

Cena: 590 zł netto 
za osobę 

* miejsce szkolenia zostanie  
podane zgłoszonym uczestnikom 
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Część I  
1. Przegląd przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie rady pracowników: 
a. Dyrektywa UE; 
b. uzasadnienie rządowe projektu ustawy; 
c. ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji; 
d. porozumienie z pracodawcą w trybie art.5 ustawy; 
e. regulamin rady pracowników; 
f. zasady współżycia społecznego i działanie w dobrej wierze. 
2.     Proces informowania: 
a. zakres informacji o przedsiębiorstwie do których uprawniona jest rada pracowników 

szczegółowe omówienie art.16 ust.2 ustawy; 
b. forma przekazywania informacji; 
c. odpowiedzialność członków rady pracowników za naruszenie poufności informacji; 
d. praktyczne przykłady z działalności rady pracowników w zakresie informowania. 
3.     Proces konsultowania: 
a. zakres konsultacji; 
b. forma przeprowadzania konsultacji; 
c. praktyczne przykłady z działalności rady pracowników w zakresie konsultacji. 
 

Część II  
1. Analiza SWOT dla rady: mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia.  
2. Jak angażować pracowników do współpracy z radą pracowników?  
3. Jak rozmawiać z pracodawcą?  
4. Jak budować współpracę w oparciu o mocne strony rady pracowników i związków zawodowych? 
 

Część III 
1. Budowanie kapitału społecznego. 
2. Sieciowanie uczestników szkolenia. 
3. Wymiana doświadczeń, wiedzy i kontaktów. 
  
 

Program szkolenia 
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 Wykład i studia przypadków 
 Interaktywne ćwiczenia i symulacje 
 Dyskusja i wymiana doświadczeń 

Metody wykorzystywane podczas szkolenia: 

 Udział w specjalistycznym szkoleniu; 
 Materiały szkoleniowe;  
 Catering (lunch + przerwa kawowa); 
 Certyfikat uczestnictwa; 
 Doradztwo po szkoleniu.  

Dlaczego warto? 

Korzyści dla uczestników: 
 
 Nabycie specjalistycznej wiedzy z zakresu 

funkcjonowania rad pracowników w Polsce 
 Poczucie rozwoju osobistego i zawodowego – 

nabycie nowych umiejętności 
 Rozszerzenie sieci kontaktów, wymiana 

pomysłów i doświadczeń 

Korzyści dla firmy 
 
 Dobrze działająca rada pracowników 

jest jednym z elementów budowania 
wiarygodności i przewagi 
konkurencyjnej firmy  

 Zmotywowana i zaangażowana rada 
pracowników wspiera rozwój firmy 

 Wzrost efektywności i skuteczności 
członków rady w osiąganiu celów 
firmy  

Cena: 590 zł  (+ 23 % VAT) zawiera: 

Trener 

Rafał Górski – absolwent Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego, Studium 
Menedżerskiego MiniMBA (Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania), Szkoły 
Trenerów Organizacji Pozarządowych, Akademii Coachingu. Prezes Instytutu Spraw 
Obywatelskich i Grupa INSPRO sp. z o.o. 
 
Od 2007 roku współtwórca i ekspert Centrum Wspierania Rad Pracowników. 
Prowadzi szkolenia, coaching i doradztwo. Pracował dla rad pracowników m.in. 
Volkswagen Group Polska, ORACLE Poland, PGE Energia Odnawialna, Phoenix Contact 
Wielkopolska Sp z o.o., Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o., Lincoln Electric Bester Sp. z 
o.o., East West Spinnig, GRUPA OŻARÓW S.A., Hochtief Polska S.A. 
 
Ekspert projektu „Rady pracowników – skuteczne narzędzie zwiększania 
zaangażowania obywateli w życie publiczne” (VII 2015 - VI 2016). Projekt jest 
finansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
W czasie wolnym kształtuje swoje ciało, umysł i ducha, przygotowując się do 
„Selekcji”, gry terenowej opartej na testach do jednostek specjalnych typu GROM. 
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Trenerzy: 
Centrum Wspierania Rad Pracowników: 

Zaufali nam: 

Zapraszamy do kontaktu: 
 
Patrycja Kołomańska 
tel. 519-300-646 
tel./fax: 42 630 17 49 
 
Centrum Wspierania Rad Pracowników 
ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź 
www.radypracownikow.info 
rady@inspro.org.pl 


