Inwentaryzacja ciągła
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/07/12/5453/428828

Cena netto

492,00 zł

Cena brutto

492,00 zł

Cena netto za godzinę

82,00 zł

Cena brutto za
godzinę

82,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

6

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-11-18

Termin zakończenia
usługi

2019-11-18

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-07-12

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-11-15

Maksymalna liczba uczestników

22

Kategoria główna KU

Finanse i bankowość

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Polbi Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

Osoba do kontaktu

Karol Nowicki

E-mail

karol@polbi.pl

Telefon

+48 22 629 13 88

Cel usługi
Cel edukacyjny
Czy inwentaryzacja zawsze musi być uciążliwa? Większość podmiotów ma już za sobą bądź realizuje
obowiązki związane z inwentaryzacją. Doświadczyliście Państwo zatem trudów związanych z
przeprowadzaniem rokrocznej inwentaryzacji majątku firmy. Czy tak musi być? Inwentaryzacja ciągła
czy inwentaryzacja tradycyjna?

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi

Specjalista do spraw inwentaryzacji w firmie. Organizacja
czynności inwentaryzacyjnych, harmonogramy,
dokumentowanie. Procedury, metody i organizacja
inwentaryzacji. Spis z natury. Rozliczanie różnic
inwentaryzacyjnych.

AKADEMIA SPECJALISTÓW DO SPRAW INWENTARYZACJI

PROGRAM SZKOLENIA - INWENTARYZACJA CIĄGŁA
I. Zasady odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji.
Podmiotowy i przedmiotowy zakres odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji.
II. Inwentaryzacja ciągła jako szczególna forma inwentaryzacji.
III. Plusy i minusy przy inwentaryzacji metodą ciągłą.
IV. Zakres składników majątku, który może podlegać inwentaryzacji ciągłej.
V. Uwarunkowania organizacyjne.
1. Uwarunkowania organizacyjne inwentaryzacji ciągłej przy powołaniu wyodrębnionej komórki
inwentaryzacji ciągłej dla całej struktury organizacyjnej podmiotu.
2. Uwarunkowania organizacyjne przy przeprowadzaniu inwentaryzacji metodą ciągłą w
poszczególnych wewnętrznych jednostkach struktury organizacyjnej podmioty.
VI. Szczególne obowiązki pionu księgowego związane z inwentaryzacją ciągłą.
VII. Opracowanie harmonogramów w zakresie inwentaryzacji ciągłej.
VIII. Koordynacja działań w trakcie realizacji inwentaryzacji metodą ciągłą.
IX. Dokumentacja spisowa.
X. Dokumentacja rozliczeniowa i poinwentaryzacyjna.

Szkolenie prowadzi Andrzej Kępa - Więcej o wykładowcy ...

STRONA INTERNETOWA O SZKOLENIU - INWENTARYZACJA CIĄGŁA

Strona internetowa ze szczegółami szkolenia: "Inwentaryzacja ciągła".
Link: http://www.polbi.pl/szkolenia/inwentaryzacja-ciagla/

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ

e-mail: karol.nowicki@polbi.pl
e-mail: biuro@polbi.pl
00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79,
Budynek Hotelu MARRIOTT - Centrum LIM,
Sekretariat - III piętro, pokój 03.190
www.polbi.pl

CZAS TRWANIA SZKOLENIA, ILOŚĆ GODZIN

Szkolenie trwa 1 dzień. Szkolenie obejmuje 6 godziny wykładowe. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie
10:00. Planowane zakończenie o godzinie 16:00.

METODA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady i ćwiczenia, praktyczne przykłady.

CATERING

Zapraszamy na przerwę kawową i obiad.

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU, DYPLOM, CERTYFIKAT

Wydawane zaświadczenie.

Wzór zaświadczenia.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Rezultaty szkolenia
Uczestnicy zajęć z zakresu inwentaryzacji ciągłej nabędą praktyczną wiedzę dotyczącą prawidłowej
organizacji i zasad prowadzenia inwentaryzacji ciągłej oraz zdobędą umiejętność wdrożenia tego
rozwiązania oraz zapoznają się z przepisami regulującymi ten zakres zawartymi w ustawie o
rachunkowości i regulacjach prawnych wydanych przez Komitet Standardów Rachunkowości.

Metoda prowadzenia zajęć na szkoleniu – Inwentaryzacja ciągła
Szkolenie prowadzone jest w formie praktycznych warsztatów. Podczas zajęć wykładowca zaprezentuje
pełen zakres wiedzy dotyczącej inwentaryzacji ciągłej. Praktyczne ćwiczenia umożliwią zdobycie
odpowiedniego doświadczenia niezbędnego do prowadzenia inwentaryzacji ciągłej.

Grupa docelowa

Szkolenie poświęcone inwentaryzacji ciągłej kierowane jest do osób zainteresowanych
przeprowadzeniem inwentaryzacji w takiej formie. W szczególności zapraszamy osoby pracujące na
stanowiskach związanych z ewidencją i zarządzaniem majątkiem obrotowym i trwałym, osoby pragnące
poszerzyć i usystematyzować posiadaną wiedzę związaną z zasadami prawidłowej inwentaryzacji oraz
księgowych, w tym samodzielnych i głównych księgowych. Nasze szkolenie polecamy osobom, które
będą wykonywały lub nadzorowały prowadzenie inwentaryzacji w formie ciągłej.

Materiały dydaktyczne

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Każdy uczestnik otrzymuje bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych.

EWIDENCJA WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ

Prowadzimy ewidencję wydanych zaświadczeń.
Do prowadzenia dokumentacji wydanych zaświadczeń zobowiązują przepisy § 21 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

Informacje dodatkowe

CENA SZKOLENIA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 492 zł. Cena szkolenia zawiera: udział w zajęciach, serwis
kawowy, obiad, materiały dydaktyczne, konsultacje w trakcie szkolenia, zaświadczenie o ukończenia
kursu.
Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT.

LOKALIZACJA SZKOLENIA
Sale szkoleniowe w samym centrum Poznania. Uczestników szkoleń zazwyczaj zapraszamy na zajęcia
do NOT-Poznań.
* NOT Poznań – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Not Rada W Poznaniu, ul.
Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań.

STRONA INTERNETOWA O SZKOLENIU - SPECJALISTA DS. INWENTARYZACJI
Strona internetowa ze szczegółami szkolenia: Inwentaryzacja ciągła.

Poznaj zasady i metody inwentaryzacji ciągłej!
Zapraszamy na szkolenie do Poznania.

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Inwentaryzacja ciągła. Inwentaryzacja
ciągła czy inwentaryzacja tradycyjna? Jak
stosować przepisy o inwentaryzacji i
uprościć procesy inwentaryzacji?

Data
realizacji
zajęć
2019-1118

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

10:00

16:00

6:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Andrzej Kępa

Obszar specjalizacji

Rachunkowość (plany kont, ewidencja i
rozliczanie zdarzeń gospodarczych, ewidencja
kosztów), sprawozdania finansowe (bilanse,
rachunek zysków i strat - sporządzanie i wycena),
krajowe i międzynarodowe standardy
rachunkowości, środki trwałe i inwestycje
(ewidencja, wartość początkowa, amortyzacja,
inwentaryzacja), prawo podatkowe, krajowe i
zagraniczne podróże służbowe.

Doświadczenie zawodowe

Ekspert do spraw środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych, główny księgowy w
dużych przedsiębiorstwach, funkcje kierownicze i
dyrektorskie.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

W swojej dotychczasowej karierze zawodowej
trenera przeprowadził już kilka tysięcy godzin
wykładów, szkoleń i kursów z zakresu
księgowości, bilansów, rachunku zysków i strat,
wyceny, ewidencji i inwentaryzacji środków
trwałych oraz zagadnień kadrowo-płacowych, jak
również tematyki związanej z podróżami
służbowymi i delegacjami.

Wykształcenie

Wyższe, Centrum Podyplomowego Kształcenia
Pracowników Administracji Państwowej w
Warszawie (administracja państwowa),
Podyplomowe Studium Prawa Pracy (Wydział
Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A.
Mickiewicza w Poznaniu), Podyplomowe Studium
Rachunkowości (Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L.
Koźmińskiego w Warszawie).

Lokalizacja usługi

Adres:
Henryka Wieniawskiego 5/9
61-712 Poznań, woj. wielkopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Sale szkoleniowe w samym centrum
Poznania. Uczestników szkoleń zazwyczaj
zapraszamy na zajęcia do NOT-Poznań.
NOT Poznań – Federacja Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych
Not
Rada
W
Poznaniu, ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712
Poznań.

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Wi-fi

