
 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU DLA RAD PRACOWNIKÓW I DZIAŁÓW HR 
„Rada Pracowników w firmie” 

 
Termin i miejsce (proszę zaznaczyć jedno wybrane):  

o 22 lipca 2022 r, Łódź 
o 09 września 2022 r., Warszawa 

Czas trwania: 11.00-17.00 
Szczegółowe miejsce szkolenia zostanie wskazane osobom 
zakwalifikowanym 
Prowadzący: Rafał Górski 
Koszt szkolenia: 950,00 zł brutto/ osobę [dla osób, które 
prześlą zgłoszenie w terminie wskazanym na stronie 
internetowej oferujemy 10% rabatu] 

Cena zawiera: 
 Wynajem sali; 
 Materiały szkoleniowe; 
 Publikację „10 lat rad pracowników w Polsce. Co dalej?” 
 Certyfikat uczestnictwa; 
 Całodniowe wyżywienie (dwudaniowy 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 oraz Grupy INSPRO Sp. z o.o. Szkolenie odbędzie się w wybranym przeze mnie 
powyżej terminie i miejscu.  
Imię i nazwisko: Telefon: 

Telefon komórkowy: 
E-mail: 
 
Fax: 
 

Stanowisko: 

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

 
 Adres e-mail do przesłania FV:  

Adres do korespondencji: 
 Ulica: 
 Kod: 
 Miasto: 

 
 
 

Czy jest Pan/Pani członkiem rady?* 

 Tak 

 Nie  

Jeśli tak: 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?.................................................................................................................................................................................. 

Czy jest Pan/Pani przedstawicielem działu HR/ równoważnego?* 

 Tak 

 Nie 

Pana/Pani oczekiwania wobec szkolenia: 

*Prosimy o zakreślenie jednej odpowiedzi. 
 

Prosimy o przesłanie formularza: 

 

do dnia 11 lipca (dot. szkolenia 22 licpa 2022 r. w Łodzi) 

do dnia 29 sierpnia2022 r. (dot. szkolenia 09 września 2022 r. w Warszawie)  

 

na adres: rady@instytut.lodz.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.  

Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesłanie rachunku drogą elektroniczną. Rachunek uznaje się za 
doręczony we właściwy sposób w chwili wysłania jej przez Wystawcę na wskazany przez Nabywcę w formularzu zgłoszeniowym adres 
e-mail. 



 

Nie wystawiamy faktur VAT. Jeśli zaistnieje potrzeba wystawienia faktury VAT – prosimy o kontakt, sprawa zostanie rozpatrzona 
indywidualnie.  

Podpis 

 

 

 
O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona! 
W razie pytań prosimy o kontakt z Karoliną Fijołek-Głowacką: karolina.fijolek@grupainspro.pl 
Tel. 512-132-364.  
 


