
Budżet własnej firmy 
 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK! realizator Programu Rozwoju 
Przedsiębiorczości w ramach akcji społecznej Tydzień dla Oszczędzania 
(http://www.tdo.edu.pl/), zaprasza na warsztaty osoby, które planują rozpoczęcie własnej 
działalności gospodarczej. W ramach realizowanego programu prowadzone są: portal 
https://rozwijamy.edu.pl/ , warsztaty oraz konsultacje. 
 
Pomysł na samodzielną działalność zarobkową to już bardzo dużo. Aby jednak miał on 
szansę się zrealizować warto przeanalizować koszty oraz przychody i rozpoznać możliwe 
źródła finansowania. W drodze do rejestracji własnego biznesu czeka Cię również wybór 
formy prawnej i podatkowej. I chociaż tematy te wydają się skomplikowane, to poświęcenie 
im czasu zaprocentuje w przyszłości. Zapraszamy na szkolenie, które pozwoli Ci 
przygotować się do wystartowania ze swoim biznesem. 
 
ZAKRES TEMATYCZNY WARSZTATÓW:  
 

• sporządzanie budżetu firmy, 
• przedstawienie kolejnych kroków związanych z rejestracją działalności, 
• popularne formy prawne dla rejestrowanej działalności, 
• podstawowe źródła pozyskiwania finansowania działalności zgodnie z potrzebami i 

możliwościami biznesu. 
 
Podczas warsztatów uczestnicy przeprowadzą finansową analizę case study oraz sporządza 
budżet. Wybiorą rodzaj działalności gospodarczej. Zapoznają się z dostępnymi źródłami 
pozyskania kapitału dla początkującego przedsiębiorcy.  Warsztat będzie prowadzony 
metodą pracy grupowej.   
 
DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ W WARSZTATACH 
  

• Poznasz cel i rolę budżetu jako narzędzia zarządzania firmą; 
• Dowiesz się w jaki sposób dokonać wyboru formy prawnej i podatkowej dla 

działalności gospodarczej; 
• Poznasz podstawowe źródła finansowania działalności.  

 
Miejsce i termin zajęć: Katowice, 21.04.2018 r. (sobota) w godz. 10.00 – 18.00 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH 
  
Warsztaty są adresowane do osób, które mają pomysł na własny biznes i są zdecydowane 
rozpocząć własną działalność gospodarczą. Uczestnicy aplikujący do udziału w szkoleniu 
proszeni są o rejestracje na rozwijamy.edu.pl i wypełnienie kwestionariusza rejestracyjnego, 
w którym należy opisać własny pomysł biznesowy.  
 
Przebieg warsztatów 
 
Warsztaty są zaplanowane na 8 godzin. Liczba miejsc ograniczona do 25 osób na warsztat 

 



Trener: Ewa Szczepanowska-Taszycka 
 

Specjalista w zakresie Finansów, Kontrolingu, Księgowości i 
Kontroli Wewnętrznej. Menedżer z ponad 24-letnim 
doświadczeniem w zarządzaniu  zespołami, procesami i 
projektami w międzynarodowych firmach sektora FMCG. 
Wiedzę i doświadczenie  zdobywała pracując w strukturach 
działów finansowych w Polsce oraz Regionie Centralnej 
Europy. Swoją karierę zacz ynała w latach 90-tych w 
amerykańskiej korporacji. To doświadczenie było inspiracją i 
motywacją do dalszej edukacji i rozwoju zawodowego. Jako 
menedżer budowała zespoły i brała udział w wielu 
kompleksowych projektach w zakresie restrukturyzacji 
organizacji, optymalizacji procesów, dostosowywania 
zasobów, wdrażania technologii, oceny ryzyka oraz wdrażanie 
adekwatnych działań  kontrolnych. Ukończyła Szkołę Główna 
Handlową w Warszawie  oraz Uniwersytet Warszawski w 
kierunkach Rachunkowość, Finanse i Bankowość. Posiada 
licencję Ministerstwa Finansów w zakresie usługowego 
prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz dyplom samodzielnej 
księgowej.  

 
 
Serdecznie zapraszamy do udziału.  
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu. 
 
Dane organizatora: 
Fundacja THINK! 
ul. J Brożka 4 
01-442 Warszawa 
tel. 22-642 22 40 lub 609 084 465 
www.think.org.pl  
biuro@think.org.pl  
 
Partnerami Programu Tydzień dla Oszczędzania są: Citi Handlowy i Fundacja Kronenberga przy Citi 
Handlowy, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Związek Banków Polskich, Centrum Prawa 
Bankowego i Informacji, Uniwersytet Szczeciński – Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. 
 
 
 

 

 


