Kurs rachunkowość na samodzielnego
księgowego- online
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

E-learning

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/10/28/12433/479009

Cena netto

1 615,00 zł

Cena brutto

1 615,00 zł

Cena netto za godzinę

35,89 zł

Cena brutto za
godzinę

35,89

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

45

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-03-21

Termin zakończenia
usługi

2020-04-19

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-11-04

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-03-09

Maksymalna liczba uczestników

30

Kategoria główna KU

Finanse i bankowość

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS
SUS 2.0

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

Centrum Edukacji Ekspert Andrzej
Rzucidło

Osoba do kontaktu

Agnieszka Rędziak

E-mail

agnieszka.redziak@cee.com.pl

Telefon

22 621 18 36

Cel usługi
Cel edukacyjny
Cel kursu "Rachunkowość samodzielnego księgowego": kurs przeznaczony jest dla osób które
swoją karierę zawodową chcą związać z pracą w księgowości na samodzielnym stanowisku. Usługa
e- learningowa jest realizowana poprzez szkolenie online w czasie rzeczywistym. Efekty szkolenia to:
W zakresie wiedzy: - znajomość najważniejszych zagadnień z rachunkowości (w tym m.in. środków i
aktywów pieniężnych, rozrachunków krótkoterminowych, zapasów, aktywów trwałych, kapitałów
własnych, zobowiązań i rezerw na zobowiązania, kosztów, produktów, gotowych, sprawozdań
finansowych) - znajomość najważniejszych zagadnień podatków (Ordynacji podatkowej, podatku PIT,
VAT i CIT) - znajomość najważniejszych zagadnień z ubezpieczeń społecznych W zakresie
umiejętności: - umiejętność wykonywania zawodu samodzielnego księgowego W zakresie
kompetencji społecznych: - zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego wykonywania
powierzonych zadań, - gotowość uczenia się przez całe życie - praca samodzielna i w zespole.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Szkolenie prowadzone będzie online w czasie rzeczywistym na wydzierżawionej platformie.
Program:

I Blok: rachunkowość
1.

Zagadnienia ogólne

a)
b)
c)
d)

przedmiot rachunkowości
zasady rachunkowości
prowadzenie ksiąg rachunkowych
polityka rachunkowości

2.

Środki pieniężne i aktywa pieniężne

a)
b)
c)
d)

obrót gotówkowy
obrót bezgotówkowy
dokumentacja obrotu pieniężnego
środki pieniężne w drodze

3.

Rozrachunki krótkoterminowe

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

rozrachunki z tytułu dostaw i usług
odpisy aktualizujące
rozrachunki z tytułu podatków i ZUS
inne rozrachunki
należności dochodzone na drodze sądowej
rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
rozrachunki w walutach obcych

4.

Zapasy

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

materiały
towary
zaliczki
metody ustalania wartości rozchodów
dokumentacja obrotu zapasami
inwentaryzacja, metody, terminy
rozliczenie niedoborów i nadwyżek

5.

Aktywa trwałe

a)
b)
c)
d)

wartości niematerialne i prawne
środki trwałe
środki trwałe w budowie
zaliczki

6.

Kapitały własne

a)
b)
c)

kapitał podstawowy
kapitał zapasowy
zysk/strata

7.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

a)
b)
c)

rozliczenia międzyokresowe
fundusze specjalne
rezerwy

8.

Koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym

a)
b)
c)

klasyfikacja kosztów rodzajowych
rozliczenie kosztów
miejsca powstawania kosztów

9.

Produkty gotowe

a)
b)
c)
d)

wyroby gotowe i usługi
półprodukty
produkcja w toku
rozliczenie produkcji

10.

Sprawozdanie finansowe

a)
b)
c)
d)
e)
f)

roczne zamknięcie ksiąg rachunkowych
rozliczenie i podział wyniku finansowego
bilans
rachunek zysków i strat
zatwierdzenie sprawozdania finansowego
podział wyniku finansowego

II Blok: podatki
1. Ordynacja podatkowa
a) definicja podatku i zaliczek
b) podatnik, płatnik, inkasent
c) terminy
d) interpretacje ogólne i indywidualne
e) obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe
f) przedawnienie
g) korekta deklaracji
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych
a) nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy
b) źródła przychodów
c) umowy cywilno – prawne
d) przykłady praktyczne zwolnień przedmiotowych
e) koszty uzyskania przychodów
pracownicze i dotyczące umów cywilnoprawnych
dotyczące pozarolniczej działalności gospodarczej
3. Podatek od towarów i usług
a) zakres opodatkowania
b) WNT i WDT
c) obowiązek podatkowy, przypadki szczególne
d) miejsce świadczenia przy dostawie towarów i usług
e) podstawa opodatkowania
f) import i eksport
4 Podatek dochodowy od osób prawnych
a) środki trwałe
b) metody i stawki amortyzacji
c) leasing operacyjny i finansowy
d) przychody podatkowe
e) przykłady kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów
f) zaliczkowa forma regulowania podatku.

III Blok: ubezpieczenia społeczne
1. Składki na ubezpieczenia społeczne
a) płacone przez ubezpieczonego
b) płacone przez płatnika
2. Składka zdrowotna
3. Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy.

Efekty szkolenia to:
W zakresie wiedzy:
- znajomość najważniejszych zagadnień z rachunkowości (w tym m.in. środków i aktywów
pieniężnych, rozrachunków krótkoterminowych, zapasów, aktywów trwałych, kapitałów własnych,
zobowiązań i rezerw na zobowiązania, kosztów, produktów, gotowych, sprawozdań finansowych)
- znajomość najważniejszych zagadnień podatków (Ordynacji podatkowej, podatku PIT, VAT i CIT)
- znajomość najważniejszych zagadnień z ubezpieczeń społecznych
W zakresie umiejętności:
- umiejętność wykonywania zawodu samodzielnego księgowego
W zakresie kompetencji społecznych:
- zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań,
- gotowość uczenia się przez całe życie
- praca samodzielna i w zespole.
Efekty kształcenia będą weryfikowane przez wypełnienie pre i post testów.
Dostęp do kursu jest możliwy w czasie rzeczywistym.
Kurs odbywa się w godzinach 9.00-15.45 - 8 godzin lekcyjnych w sobotę oraz 9.00-15.00 - 7 godzin
lekcyjnych w niedzielę

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Efekty szkolenia to:
W zakresie wiedzy:
- znajomość najważniejszych zagadnień z rachunkowości (w tym m.in. środków i aktywów
pieniężnych, rozrachunków krótkoterminowych, zapasów, aktywów trwałych, kapitałów własnych,
zobowiązań i rezerw na zobowiązania, kosztów, produktów, gotowych, sprawozdań finansowych)
- znajomość najważniejszych zagadnień podatków (Ordynacji podatkowej, podatku PIT, VAT i CIT)
- znajomość najważniejszych zagadnień z ubezpieczeń społecznych
W zakresie umiejętności:
- umiejętność wykonywania zawodu samodzielnego księgowego
W zakresie kompetencji społecznych:
- zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań,
- gotowość uczenia się przez całe życie
- praca samodzielna i w zespole.

Grupa docelowa
Oferta skierowana jest do osób pracujących w księgowości, które chcą pogłębić wiedzę w oparciu o
znowelizowaną ustawę o rachunkowości i o elementy Miedzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Podczas zajęć omówione zostaną aktualne przepisy oraz przewidywane zmiany legislacyjne.

Opis warunków uczestnictwa
Dostęp do internetu, prreferowana przeglądarka google chrome.
Wysłanie formularza zgłoszeniowego.

Materiały dydaktyczne
Uczestnicy otrzymają autorskie materiały szkoleniowe oraz akty prawne.

Informacje dodatkowe
Szkolenie prowadzone będzie Online w czasie rzeczywistym - jest to nowatorska forma prowadzenia
zajęć, dzięki której na żywo na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia,
prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania
zadań, tak jak na sali wykładowej.
1 godzina zajęc trwa 45 min.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Brak danych

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Katarzyna Trzpioła

Obszar specjalizacji

Adiunkt, dr w Katedrze Finansów i
Rachunkowości Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego

Doświadczenie zawodowe

Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu
rachunkowości, rewizji, sprawozdawczości
finansowej.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Uniwersytet Warszawski, Centrum Edukacji
Ekspert, Europejskie Studium Managerskie,
Olympus- Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu

Wykształcenie

wyższe

