
 

 

 

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości – jako instytucja wspierająca przyszłych przedsiębiorców  

oraz rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw ma przyjemność zaprosić Państwa na cykl szkoleń on-line  

na temat: „Analiza kosztów i kalkulacja cen dla trzech rodzajów działalności gospodarczej” (usługowej, 

handlowej i produkcyjnej). 

„Analiza kosztów działalności gospodarczej” 
 

to pierwszy z modułów tematu, który będzie poświęcony przedstawieniu analizy kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej. Podane zostaną przykłady kosztów oraz omówiony zostanie ich podział na koszty stałe 

i zmienne. Przeprowadzony zostanie także warsztat, polegający na stworzeniu arkusza kalkulacyjnego, 

obejmującego zestawienie kosztów działalności gospodarczej. Na bazie przykładów i ćwiczeń, uczestnik 

zdobędzie wiedzę z zakresu: 

1. Kosztów w działalności gospodarczej – pojęcie i przykłady,  

2. Podziału kosztów na koszty stałe i zmienne, 

3. Zestawienia kosztów w arkuszu kalkulacyjnym. 
 

Szkolenie poprowadzi Piotr Sylwestrzak – przedsiębiorca, działający od ponad 20 lat, m.in. jako trener 

oraz doradca z wiedzy biznesowej i zagadnień prawnych, specjalista z zakresu przygotowania i tworzenia 

biznesplanów. 

 

Na podstawie elektronicznej listy obecności na szkoleniu, uczestnicy będą mogli wygenerować 

zaświadczenie o uczestnictwie oraz otrzymają materiały do tematu. 

 
 

Szkolenie odbędzie się 30.03.2021 r. (wtorek) w godzinach od  9.00 do 10.30. 

 
 

 

 
ZAPISZ SIĘ 

 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

 

 

 

 
*Szkolenie odbędzie się przy użyciu platformy Zoom. Platforma Zoom jest niezależnym od organizatora narzędziem wykorzystywanym  

do przeprowadzania szkoleń przez PFP, stąd w kwestiach problemów technicznych m.in. z zakładaniem konta, prosimy o kontakt bezpośrednio  

z jego dostawcą.   Link do pokoju oraz inne szczegóły szkolenia zostaną przesłane do zaakceptowanego uczestnika w osobnej wiadomości e-mail. 
 

**W celu zapisania się na szkolenie, zapraszamy do rejestracji na stronie internetowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (www.pfp.com.pl). 

Rejestracja na webinarium jest możliwa tylko za pośrednictwem formularza. Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

***Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika zapoznania się z ogólnymi warunkami 

organizacyjnymi szkoleń PFP i wyrażeniem zgody na ich zastosowanie. W razie pytań, prosimy o kontakt mailowy pod adresem: 

p.pinkowska@pfp.com.pl. 
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