
Cykl bezpłatnych warsztatów: PRAKTYCZNE WSPARCIE DZIAŁÓW PRAWNYCH

Finanse przedsiębiorstw dla dyrektorów 
działów prawnych.

23 listopada 2017 r.
rozpoczęcie: godz. 8:45

JGBS Biernat & Partners,
ul. Grójecka 5, Warszawa

Czytanie sprawozdań finansowych 
między wierszami.



FORMUŁA
Pierwszy z cyklu warsztat będzie prowadzony w oparciu o specjalnie przygotowane case study, które pokaże jak
rozumieć procedury finansowe stosowane w przedsiębiorstwach. Będzie to także niepowtarzalna okazja do
dyskusji i indywidualnych pytań, które będą mogły być zadane na neutralnym gruncie.

Wyniki ankiety* przeprowadzonej wśród Dyrektorów Działów Prawnych dużych przedsiębiorstw pokazały, że badani 
chętnie dowiedzieliby się więcej o tym jak czytać sprawozdania finansowe i rozumieć skomplikowane operacje
prowadzone w ich przedsiębiorstwach.
Nieznajomość  tematyki  finansowej  może  powodować  dyskomfort  w  kontakcie  z  CFO  oraz  utrudniać  interpretowanie  
informacji  otrzymywanych  z  Działu  Finansowego.  

PROGRAM
8:45 – 9:00 Kamil Biernat 

Prawny Express, czyli krótko o nowościach prawnych dla 
dyrektorów działów prawnych.

9:00 – 11:20 Paweł Gąsiorowski
Czytanie sprawozdań finansowych między wierszami.
W trakcie warsztatu 20 minutowa przerwa kawowa.

11:20-11:35 Joanna Gosiewska-Giralt Jak zadawać pytania CFO?

PROBLEM



WARSZTATY

dr Paweł Gąsiorowski - praktyk i wykładowca akademicki, wykładał w Programie MBA prowadzonym
łącznie przez SGH i University of Minnesota, a także w programie Advanced Management Program IESE
Business School. Finansami przedsiębiorstwa zajmował się w trakcie pracy w Departamencie Finansowania
Projektów jednego z największych polskich banków komercyjnych.

Kamil Biernat – radca prawny, partner zarządzający JGBS Bierant & Partners, kieruje praktyką Prawa
Zgrupowań Spółek, Fuzji i Przejęć. Doświadczenie zdobywał w cenionej kancelarii chińskiej Shanghai
Hanglung Law Offices, w działach prawnych międzynarodowych grup kapitałowych na stanowisku
dyrektora działu prawnego. Pełnił także funkcje członka zarządu, prokurenta i członka rady nadzorczej
wielu dużych, międzynarodowych podmiotów (min. w Vershold Poland Sp. z o. o.), zarówno w Polsce jak i
w Rosji. W Kancelarii JGBS Biernat & Partners kieruje praktyką Prawa Zgrupowań Spółek, Fuzji i Przejęć.
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Joanna Gosiewska-Giralt - CEO JG Business Support. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy
na różnych szczeblach struktur polskich i zagranicznych grup kapitałowych. Stworzyła i kontrolowała
obszary finansów oraz księgowości podmiotów w Polsce, Brazylii, Chinach, Hong Kongu, a także w Rosji.
Od wielu lat zajmuje kluczowe stanowiska w zarządach spółek w różnych krajach. Całościowe spojrzenie
na organizacje daje jej zdolność wskazania rozwiązań kompleksowych, połączonych w łańcuch,
poczynając od: zarządzania, finansów, marketingu, logistyki czy IT. Założyciel i Prezes Zarządu „Fundacji
Program Pomocy Pierwsza Praca”.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Warsztaty w języku polskim, bezpłatne. Zapewniamy przerwy kawowe wraz z poczęstunkiem.
Zgłoszenia, wraz z danymi kontaktowymi prosimy kierować do dnia 15 listopada na adres: kancelaria@jgbs.pl.

*Ankieta przeprowadzona przez JG Business Support i JGBS Biernat & Partners.

Prowadzący:


