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Szanowni Państwo, 
 

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

i średnich przedsiębiorstw (MSP) Urząd Miasta Łodzi mają przyjemność zaprosić Państwa 

na bezpłatne szkolenie pt. „Inteligencja finansowa – jak ją rozwijać by przyciągnąć do siebie 

pieniądze”. 

 

Celem szkolenia jest przede wszystkim rozwijanie inteligencji finansowej. Pieniądze to jedna 

z największych ludzkich żądz. Nie umiemy dzisiaj bez nich żyć, pragniemy ich, robimy wiele rzeczy 

dobrych i niedobrych z powodu pieniędzy. Wielu z nas chce ich po prostu "więcej", pragniemy być 

bogaci, marzymy o wolności finansowej. Ale czym jest wolność finansowa? Co jest dla nas ważniejsze 

- wolność finansowa, a może bezpieczeństwo czy wygoda? Jak określić ile to jest to "więcej"? Co 

zrobić, żeby pieniądze do nas po prostu "przylgnęły"?. 

 

Szkolenie kierowane jest do każdego, kto chce mieć „więcej” pieniędzy, kto chce się rozwijać, 

pogłębiać swoją wiedzę na temat finansów i każdego kto chce w świadomy sposób kierować swoim 

życiem, swoja finansową przyszłością i karierą. 

 

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się czym jest inteligencja finansowa, jakie umiejętności 

potrzebne są do jej wzmacniania i rozwijania. Poznają różnicę między psychiką osoby pracującej na 

etacie lub specjalisty, a osoby przedsiębiorczej lub inwestora. Uczestnicy szkolenia doświadczą pracy 

nad swoimi przekonaniami na temat pieniędzy i stworzą swoje własne cele finansowe. Szkolenie 

zakończy się napisaniem planu finansowego na określony okres i celi dla każdego z uczestników. 

Zrobią zatem pierwszy krok do swojej wolności finansowej! 

 

Szkolenie poprowadzi pani dr Katarzyna Niedzielska-Czyż - doktor nauk prawnych, absolwent 

studiów MBA w Szczecinie, absolwent studiów podyplomowych Akademia Trenera, akredytowany 

coach z certyfikatem ICF, uczestnik wielu szkoleń i warsztatów z szeroko pojętych kompetencji 

miękkich. Wykładowca przedmiotów prawniczych i pasjonat kompetencji miękkich, w szczególności 

coachingu i inteligencji finansowej. 

 

Szkolenie odbędzie się dnia 20 kwietnia 2015 r.  w godzinach 09.00 – 16.00, w Łodzi, miejsce 

szkolenia: al. Politechniki 32, sala konferencyjna nr 114. 

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

W celu rezerwacji miejsca dla Państwa Firmy, uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://www.sds.lodz.pl/tresc/117/. Decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

Więcej informacji: www.sds.lodz.pl 

 

Serdecznie zapraszamy ! 

http://www.sds.lodz.pl/tresc/117/
http://www.sds.lodz.pl/
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Program szkolenia 
 

„Inteligencja finansowa – jak ją rozwijać by przyciągnąć do siebie pieniądze”. 
 

Godzina Temat zajęć 

9.00 – 09.15 Powitanie uczestników i wprowadzenie 

9.15 – 10.30 
 
Zintegrowanie grupy 
Czy jesteś psychicznie przygotowany, by być bogatym - warsztatowa forma pracy 
na stereotypach, przekonaniach na temat pieniędzy. 
Dyskusja nad podstawowymi pojęciami z zakresu finansów. 
 

10.30 – 10.45 Przerwa  

10.45 – 12.15 

 

 
Zdecyduj co chcesz – być bogatym, żyć wygodnie, czy czuć się bezpiecznie - 
główny cel warsztatu, czyli uświadomienie za pomocą aktywnych ćwiczeń 
uczestnikom szkolenia psychicznych różnić w postawie osoby bogatej (inwestora, 
kapitalisty), osoby czującej się bezpiecznie finansowo (praca na etacie), czy osoby 
żyjącej wygodnie. 
 

12.15 – 12.30 Przerwa  

12.30 – 14.15 Ustalanie celów finansowych (metody coachingowe). 

14.15 – 14.30 Przerwa  

14.30 – 16.00 Twój plan finansowy oraz co zrobić, by faktycznie wykonać ten pierwszy krok. 

16.00 Zakończenie szkolenia 

 


