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Szanowni Państwo, 

 

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

przedsiębiorstw (MSP) jako Partner Światowego Tygodnia Przedsiębioczości ma przyjemność zaprosić Państwa 

na bezpłatne szkolenie pt. „Prawo w firmie - podstawowe aspekty”. 

 

Celem szkolenia jest przede wszystkim zapoznanie uczestników z zagadnieniami prawnymi dotyczącymi 

prowadzenia działalności gospodarczej oraz uświadomienia im wagi prawa w obrocie gospodarczym. Uczestnicy 

zapoznają się z podstawowymi przepisami prawnymi regulującymi wykonywanie działalności gospodarczej (m.in. 

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeks cywilny) oraz przedstawione zostaną informacje dotyczące 

umów w obrocie gospodarczym, również w oparciu o konkretne przykłady. 

 

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych przedsiębiorców oraz osób prowadzących działalność 

gospodarczą w początkowej fazie rozwoju (do 24 miesięcy od założenia firmy). 

Podczas szkolenia zostaną wykorzystane zróżnicowane metody nauczania, adekwatne do realizowanego 

programu. Podstawą realizacji zajęć będzie wykład przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej oraz dyskusja  

z uczestnikami szkolenia, ale również przeprowadzone zostaną: case study, dyskusja oraz ćwiczenia w grupach (tzw. 

„burza mózgów”). Przygotowana zostanie prezentacja multimedialna, materiały szkoleniowe dla uczestników  

oraz formularze ćwiczeń. 

 

Szkolenie poprowadzi pan Piotr Sylwestrzak – doradca biznesu, wykładowca Polskiej Fundacji 

Przedsiębiorczości. 

 

Szczegółowy harmonogram szkolenia w załączeniu. Po szkoleniu uczestnicy otrzymają zaświadczenie 

o uczestniczeniu w szkoleniu w formie pliku pdf. 

 

Szkolenie odbędzie się 27 listopada 2019 r. w godzinach od 9.00 do 16.00 w siedzibie Polskiej Fundacji 

Przedsiębiorczości przy ul. Monte Cassino 32 w Szczecinie. 

 

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 Patrycją Pińkowską, tel.: (91) 312-92-22,  

e-mail: p.pinkowska@pfp.com.pl. 

  

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika zapoznania  

się z ogólnymi warunkami organizacyjnymi szkoleń PFP i wyrażeniem zgody na ich zastosowanie. 

 

 

Zapraszamy serdecznie! 

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

„Prawo w firmie - podstawowe aspekty” 

 

Godzina Temat zajęć 

9.00 – 9.15 

 

Powitanie uczestników i wprowadzenie 

 

9.15 – 10.30 

 

 Podstawowe informacje na temat regulacji prawnych;   

 

 Znaczenie znajomości i stosowania prawa przez przedsiębiorcę 

 

 Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej 

 

10.30 – 10.45 

 

Przerwa 

 

10.45 – 12.15 

 

Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej:  

 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej; 

12.15 – 12.30 

 

Przerwa  

 

12.30 – 14.00 

 

Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej – c.d.: 

 Kodeks cywilny; 

 Kodeks spółek handlowych; 

 Kodeks pracy; 

 Inne 

14.00 – 14.15 

 

Przerwa 

 

14.15 – 16.00 
 Umowy w obrocie gospodarczym – przykłady i ćwiczenia 

16.00 

 

Zakończenie szkolenia 

 

 

 
 


