
 

 

                    
 

Szanowni Państwo, 

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości jako instytucja wspierająca rozwój mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw oraz Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego mają  

przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. 

 

„Przepływy pieniężne, czyli jak zaplanować i utrzymać płynność finansową firmy”. 

 

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

zarządzających, pracowników pionów finansowych oraz wszystkich tych, którzy chcą 

wiedzieć 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 20 stycznia 2020 r. (poniedziałek) w godzinach od 9.00 do 15.45   

przy ul. Dworcowej 81B w sali D10 w Bydgoszczy. 

 

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. 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy!  

 

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


 

 

 

Program szkolenia 

 

„Przepływy pieniężne, czyli jak zaplanować  

i utrzymać płynność finansową firmy” 

 

Godzina Temat zajęć 

9.00 – 9.15 Powitanie uczestników i wprowadzenie 

9.15 – 10.30 

 Pojęcie „cash flow” 

 Znaczenie przepływów pieniężnych w zarządzaniu firmą 

 Polityka należności i zobowiązań 

10.30 – 10.45 Przerwa 

10.45 – 12.15 

 Tworzenie prognoz (budżetów) przepływów środków 

pieniężnych – przykłady i ćwiczenia 

 Zarządzanie strumieniem środków pieniężnych 

12.15 – 12.30 Przerwa 

12.30 – 14.00 

 Rachunek przepływu środków pieniężnych (sprawozdanie 

finansowe) – przykłady i ćwiczenia 

 Konstrukcja i znaczenie „bilansu zmian” – przykłady  

i ćwiczenia 

 Przepływy pieniężne w działalności operacyjnej, 

inwestycyjnej  

i finansowej 

14.00 – 14.15 Przerwa 

14.15 – 15.45 
 Analiza i interpretacja przepływów pieniężnych – przykłady  

 Dyskusja 

15.45 Zakończenie szkolenia 

 
 


