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KURS - PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI 
 

TERMIN: 
 
19 wrzesień 2016 r.  
13 październik 2016 r. 

godz. 10:00 
MIEJSCE: 
KATOWICE 
INTER - PRODRYN 
ul. Moniuszki 7 
 
CENA CAŁEGO KURSU:  
700 PLN+ 23 % VAT 
 

PROMOCJA!!! 
600 PLN + 23% VAT 
DO 12.09.2016 
 
MOŻLIWOŚĆ 
UCZESTNICTWA  
W WYBRANYM DNIU  
320 zł +23%VAT / 1 DZIEŃ 
 

 

Cena obejmuje:  
 

- materiały szkoleniowe 
- zaświadczenie 
- przerwa kawowa, 
- lunch 
- upominek 
- wyjaśnianie wątpliwości 

INFORMACJA: 

Tel. (12) 378-91-80 ; 81 
e-mail: 
biuro@galeriaszkolen.pl 
www.galeriaszkolen.pl 

PROWADZĄCY –  biegły rewident, praktyk,  wykładowca   
Uniwersytetu Ekonomicznego. 

PROGRAM SZKOLENIA: 

1 DZIEŃ - 19 wrzesień 2016r.: 

1. Uwarunkowania prawne rachunkowości (ustawy, akty 

wykonawcze). 

2. Zasady rachunkowości. 

3. Polityka rachunkowości. 

4. Inwentaryzacja. 

5. Dowody księgowe – charakterystyka, klasyfikacja i obieg  

w jednostce. 

6. Księgi rachunkowe – pojęcie i charakterystyka. 

7. Konto księgowe – pojęcie, podział oraz łączenie kont. 

8. Korekty księgowe. 

9.  Zestawienie obrotów i sald. 

10.Sprawozdawczość – bilans, rachunek zysków i strat,     

informacja dodatkowa. 

11. Odpowiedzi na pytania, konsultacje. 

UPOMINEK DLA  
KAŻDEGO 

UCZESTNIKA 

PROMOCJA  
DLA ZGŁOSZEŃ DO 

12.09.2016 



ZAPRASZAMY 
 

KARTĘ ZGŁOSZENIA  
PROSIMY PRZESŁAĆ:  
Fax.: (12) 378-91-82 
e-mail: 
biuro@galeriaszkolen.pl 
 

2 DZIEŃ - 13 październik 2016r.: 

1. Ewidencja i wycena bilansowa środków trwałych  
i wartości niematerialnych i prawnych: 

 amortyzacja księgowa i podatkowa. 

2. Ewidencja i wycena bilansowa rozrachunków: 

 rozrachunki w walutach obcych, kursy walut, 

 odpisy aktualizujące. 

3. Ewidencja i wycena bilansowa środków pieniężnych: 

 rachunki bankowe, lokaty, 

 kasa - dokumenty kasowe i raporty, 

 inne środki pieniężne. 

4. Ewidencja kont wynikowych (przychody i koszty 
operacyjne, finansowe, pozostałe koszty i przychody 
operacyjne): 

 koszty operacyjne w układzie rodzajowym  

i kalkulacyjnym. 

5. Ewidencja i wycena bilansowa zapasów (materiały, towary, 

wyroby gotowe): 

 metody wyceny rozchodu (FIFO, LIFO, cen    

przeciętnych), 

 odchylenia od cen ewidencyjnych. 

6. Ewidencja i wycena bilansowa kosztów i przychodów 

rozliczanych w czasie. 

7. Kapitały i fundusze jednostki gospodarczej. 

8. Odpowiedzi na pytania, konsultacje. 
 

 


