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Szanowni Państwo, 
 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz Gmina Ząbkowice Śląskie mają  

przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. „Zarządzanie finansami w mikro 

i małych firmach”. 

 

Szkolenie adresowane jest do właścicieli mikro i małych firm lub osób nimi zarządzających, 

pracowników pionów finansowych oraz wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć jak zarządzać 

finansami, jak zaplanować i utrzymać płynność finansową firmy.  

 

Szczegółowy harmonogram szkolenia przekazujemy poniżej.  

 

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a po szkoleniu możliwość 

pobrania zaświadczenia o uczestnictwie w formie pliku pdf. 

 

Szkolenie poprowadzi pan Piotr Sylwestrzak – doradca i trener biznesu, przedsiębiorca 

oraz wieloletni wykładowca Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. 

 

Szkolenie odbędzie się 24 września 2019 r. w godzinach od 9.00 do 16.00 w Ząbkowickim 

Ośrodku Kultury w kawiarni ZOK; Rynek 24 w Ząbkowicach Śląskich. 

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 
 

W celu zapisania się na szkolenie, zapraszamy do rejestracji na stronie internetowej Polskiej 

Fundacji Przedsiębiorczości (www.pfp.com.pl). Rejestracja na szkolenie jest możliwa tylko  

za pośrednictwem formularza. 

 

 
ZAPISZ SIĘ 

 

W razie pytań, prosimy o kontakt z panią Matyldą Ciepierską na adres e-mail: 

matylda.ciepierska@zabkowiceslaskie.pl lub telefonicznie pod numerem 74 81 65 346.  

 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika 

zapoznania się z ogólnymi warunkami organizacyjnymi szkoleń PFP i wyrażeniem zgody  

na ich zastosowanie. 

Serdecznie zapraszamy!  

 

https://www.pfp.com.pl/szkolenia-i-doradztwo/aktualne-szkolenia
https://www.pfp.com.pl/szkolenia-i-doradztwo/aktualne-szkolenia
mailto:matylda.ciepierska@zabkowiceslaskie.pl
https://www.pfp.com.pl/szkolenia-i-doradztwo/ogolne-warunki-organizacyjne-szkolen-pfp
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Program szkolenia 
 

„Zarządzanie finansami w mikro i małych firmach” 
 

 

 

Godzina Temat zajęć 

09.00 – 09.15 Powitanie uczestników i wprowadzenie 

09.15 – 10.30 

 Wprowadzenie do tematyki zarządzania finansami w firmie 

 Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu finansów 

10.30 – 10.45 Przerwa 

10.45 – 12.15 

 Planowanie finansowe (budżetowanie) 

 Realizacja oraz kontrola planu finansowego 

12.15 – 12.30 Przerwa 

12.30 – 14.00  Zarządzanie płynnością finansową  

14.00 – 14.15 Przerwa 

14.15 – 15.45  Źródła finansowania działalności gospodarczej MMSP 

15.45 Zakończenie szkolenia 


