Kurs III stopnia Dyrektora Finasowego
Usługa archiwalna
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

2019/12/05/27142/498607

Cena netto

1 499,00 zł

Cena brutto

1 499,00 zł

Cena netto za godzinę

41,64 zł

Cena brutto za
godzinę

41,64

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

36

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-02-24

Termin zakończenia
usługi

2020-02-28

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-12-05

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-02-23

Maksymalna liczba uczestników

1000

Kategoria główna KU

Finanse i bankowość

Kategorie dodatkowe 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?

Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem
uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po
ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po
ukończeniu kwalifikacyjnego kursu
zawodowego)?
tak
Czy dokument potwierdza uprawnienia do
wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw.
uprawnienia stanowiskowe, np.: operator
koparki) i został wydany po przeprowadzeniu
walidacji?
tak
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego
wypracowano system walidacji i certyfikowania
efektów uczenia się na poziomie
międzynarodowym (lista zidentyfikowanych
certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
tak
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego
walidację
Krajowa Izba Księgowych
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Krajowa Izba Księgowych
Podmiot prowadzący walidację nie jest
zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w
BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii
Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu
zawodowego, uprawniony do wydawania
dokumentów potwierdzających kwalifikację na
podstawie ustawy lub rozporządzenia

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę

Nazwa podmiotu

Krajowa Izba Księgowych

Osoba do kontaktu

Marta Motyka

E-mail

dotacje@kik.edu.pl

Telefon

+48 22 483 52 52

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest uzyskanie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji z zakresu III stopnia Dyrektora
Finansowego. - Ewidencja i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - Ewidencja i
rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) - Podatek od towarów i usług VAT - VAT w
obrocie wewnątrzwspólnotowym - Cła i opłaty pobierane w związku z obrotem towarowym i usługami
za granicą Kurs prowadzony jest metodą e-learningową.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
PROGRAM KURSU III STOPNIA DYREKTORA FINANSOWEGO
Podatek PIT i CIT (18 h)
Ewidencja i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
Ewidencja i rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)
Podatek VAT i Cło (18h)
Podatek od towarów i usług VAT
VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym
Cła i opłaty pobierane w związku z obrotem towarowym i usługami zagranicą

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Krajowa Izba Księgowych po ukończeniu kursu wydaje uczestnikowi szkolenia Dyplom Dyrektora
Finansowego, certyﬁkat ukończenia kursu Dyrektora Finansowego, tytuł Dyrektora
Finansowego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej absolwent kursu uzyskuje
wiedzę, umiejętności oraz kwaliﬁkacje zawodowe niezbędne do podjęcia pracy w charakterze Dyrektora
Finansowego zarówno w instytucjach państwowych jak i prywatnych.
Dodatkowo w cenie kursu Krajowa Izba Księgowych jako uprawniona instytucja oświatowa po
ukończeniu kursu wydaje absolwentowi zaświadczenie na druku Ministra Edukacji Narodowej.
Uzyskane w ten sposób kwalifikacje umożliwiają posługiwanie .
Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie absolwenta do wykonania zawodu
dyrektora ﬁnansowego, który został ujęty w klasyﬁkacji zawodów i specjalności wprowadzonej
rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyﬁkacji

zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r. poz. 1145
(kod zawodu 112006).

Grupa docelowa
Każda osoba, która ukończyła 18 rok życia.
Każda osoba, która ukończyła kurs II stopnia Dyrektora Finansowego.

Informacje dodatkowe
Krajowa Izba Księgowych to jednostka edukacyjna, która wprowadziła kursy w postaci
szkoleń e-learningowych. Ta innowacyjna forma kształcenia pozwala kursantom odbywać szkolenia w
wybranym i dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Nauka jak i egzaminy odbywają się on-line.
Każdy z absolwentów Krajowej Izby Księgowych otrzymuje dokumentację potwierdzającą nabyte
umiejętności i będącą legalnym dokumentem wydawanym na podstawie tych samych przepisów
prawnych, co w przypadku kursów stacjonarnych.
Krajowa Izba Księgowych jako pierwsza instytucja oświatowa prowadząca kursy z księgowości
uzyskała Certyfikat Jakości ISO9001:2015.
Szkolenie odbywa się na platformie dydaktycznej Krajowej Izby Księgowych na stronie: kik.edu.pl/srcparp

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Brak danych

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Karolina Laszkowska

Obszar specjalizacji

Lider Zarządzania

Doświadczenie zawodowe

od 06.2017r.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

od 06.2017r.

Wykształcenie

Lider Zarządzania

Liczba
godzin

