
 

Program Szkolenia  

"BILANS ZPCHr. Specyfika rozliczeń księgowych 

ZPCHr; CIT, PIT, VAT i SOD za 2012r". 

Organizowane w dniach: 8 – 11 stycznia 2013r. w Ośrodku 

Szkoleniowym Rzemieślnik w Zakopanem przy ul. Makuszyńskiego 12. 

 

Program szczegółowy 

 

08. 01.2013r. ( wtorek ) 

Od godz.12.00 możliwy przyjazd i zakwaterowanie (oczywiście można 

przyjeżdżać już w godzinach rannych jednakże pokoje dla uczestników 

szkolenia będą udostępnione w miarę możliwości hotelu z uwagi, iż doba 

hotelowa rozpoczyna się o godz.14.00 ).  

12.00-15.00 Rejestracja uczestników 

13.00 - 14.30 obiad  ( pierwsze świadczenie zapewniane przez organizatora)  

14.45-15.00 Serwis kawowy 

15.00 -15.30 Prezes Zarządu KZRSI i SN Jerzy Szreter Przewodniczący Rady 

konsultacyjnej  przy  Pełnomocniku  Rządu  ds.  Osób  Niepełnosprawnych. 

Omówienie  zmian w regulacjach prawnych obowiązujące od   dnia   1_stycznia 

2013r.  Planowane zmiany w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w kolejnych 

latach. 

15.30 -19.00 Zagadnienia podatku VAT. Zmiany od 1 stycznia 2013. Specjalista 

zagadnień podatku VAT  - ekspert ze Stowarzyszenia Księgowych  

 

 

09 .01. 2013r. ( środa ) 

8.00 - 9.00 - śniadanie, stół szwedzki 

9.15 - otwarcie kursu – serwis kawowy 

9.30 - 13.00 Joanna Wawrzyńczak - specjalista zagadnień rachunkowości 

ZPCHR 

I-V blok tematyczny Bilans ZPCHR 

13.00 - 14.00 Obiad 

14.15 serwis kawowy 

14.30 - 18.30 Joanna Wawrzyńczak – Bilans ZPCHR ciąg dalszy.. 

19.00 kolacja w stylu góralskim  

 

 

 



10 .01.2013r. ( czwartek) 

8.00 - 9.00 - śniadanie 

10.00 - 13.00  Pełnomocnik Zarządu KZRSI i SN Hubert Pora: Zagadnienia 

związane z otrzymywaniem subwencji płacowej i zmianach w gospodarowaniu 

ZFRON od roku  2013.  

13.00 - 14.00 obiad 

15.00 - 18.00  

Konsultacje indywidualne z wykładowcami . 

19.00 - kolacja  

 

 

11.01.2013r. ( piątek ) 

7.00 - 9.00 - śniadanie (ostatnie świadczenie) 

 

 

Do godz.12.00 - zdawanie  kluczy od pokoi  przez  uczestników   kursu. 

Uzgodnienia dodatkowych świadczeń lub przedłużenie pobytu winno być 

wcześniej uzgodnione z organizatorem. Ze względu na godzinę otwarcia 

szkolenia istnieje możliwość noclegu z 7 na 8 stycznia 2013r. po wcześniejszym 

uzgodnieniu  telefonicznym:    22  827-86-80,     22  828-46-96 

 

         

        Organizatorzy: 

Hubert Pora 

        601 25 44 53 

        Danuta Szreter 

        602 114 889 

 

 


