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Szkolenie ≠ Spotkanie Grupy Roboczej ICV 

W związku z pytaniami i wątpliwościami co do istoty działania Regionalnych Grup Roboczych 

przekazujemy dokument rozróżniający spotkania Grup Roboczych od tradycyjnych szkoleń.  

Spotkanie grupy roboczej ICV to przede wszystkim wymiana doświadczeń i dzielenie się 

wiedzą. W odróżnieniu od szkolenia, tutaj główną rolę grają uczestnicy spotkania, a nie 

zaproszony ekspert. Spotkanie ma na celu pogłębione rozpoznanie praktycznych wdrożeń 

rozwiązań controllingowych w firmach Członków ICV. Spotkanie Grupy Roboczej to przestrzeń 

do rozwoju kompetencji Członków ICV – dzięki możliwości wystąpień publicznych, zdobyciu 

doświadczenia w prelekcji, moderowaniu dyskusji, prezentacji.  

Szkolenie natomiast jest usystematyzowanym procesem przejawiania teoretycznej, 

merytorycznej wiedzy. Na szkoleniu występuje zazwyczaj jeden prelegent – wyspecjalizowany 

trener z danej dziedziny. Głównym celem jest pozyskanie nowej wiedzy, a nie wymiana 

doświadczeń. 

Szczegóły znajdują się poniżej.  

  

Szkolenie Spotkanie Grupy Roboczej ICV 

Cel 
Usystematyzowane przekazywanie 
teoretycznej, merytorycznej wiedzy 

Wymiana doświadczeń pomiędzy członkami ICV 

Zdobycie nowej wiedzy 
Pogłębione rozpoznanie praktycznych wdrożeń 
rozwiązań controllingowych w konkretnych 
przedsiębiorstwach członków ICV 

Pozyskanie certyfikatów kompetencyjnych 
Wpracowanie wspólnych wniosków i 
podzielenie się nimi z całą społecznością 
członków ICV 

Prelegenci 
Profesjonalny trener firmy szkoleniowej 

Praktycy, członkowie ICV omawiający własne 
doświadczenia wdrożeniowe (min. 50% czasu) 

 
Partnerzy ICV prezentujący rozwiązania, 
nowości, systemy dostępne na rynku (max. 30% 
czasu) 

 

Eksperci – wystąpienia wyłącznie o charakterze 
wspierającym, sygnalizującym dany temat lub 
moderujący wybraną część spotkania (max. 30% 
czasu) 
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Cena i koszty 
Cena rynkowa (wyższa), pokrywająca pełne 
rynkowe koszty (prelegenta, organizacji, 
logistyki sali, materiałów itd.) oraz marże firmy 
szkoleniowej 

Niska cena dla członków ICV, która ma 
wyłącznie pokryć koszty organizacji spotkania 

Prelegenci otrzymują pełne wynagrodzenie Prelegenci występują bezpłatnie 

 Partnerzy występują bezpłatnie 

Prelegenci mają pokrywane koszty dojazdu i 
noclegu 

Prelegenci zewnętrzni (eksperci) mają 
pokrywane wyłączenie koszty dojazdu i noclegu 

Informacje dodatkowe 
Szkolenie jest realizowane w oparciu o 
przemyślany program szkoleniowy, uwzględnia 
zarówno aspekty teoretyczne jak i praktyczne 
ćwiczenia.  
 
Więcej czasu poświęcone jest na wybraną 
tematykę, a głównym celem jest przekazanie 
konkretnych umiejętności i wiedzy z 
omawianego tematu.  
 
Często zwieńczone egzaminem certyfikacyjnym 
potwierdzającym zdobyte kompetencje.  

 
Na spotkaniu temat jest traktowany poglądowo 
jako wstęp czy wprowadzenie.  
 
Szczegółowo omawiane są doświadczenia 
wdrożeniowe, których celem jest pokazanie 
praktycznych rozwiązań w konkretnych firmach 
Członków ICV. 
 
Kontynuacją może być udział w 
pełnowymiarowym szkoleniu, podczas którego 
temat omawiany jest bardziej szczegółowo. 
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