
Lp. Data szkolenia
Godziny realizacji 

szkolenia
Prowadzący

2 23.06.2022 8:00-16:00 Anetta Dulębowska

Grzegorz Seweryński

Anetta Dulębowska

Podstawy obsługi arkuszy kalkulacyjnych w zakresie wykonywania operacji finansowo - księgowych (ćwiczenia

praktyczne dotyczące wykorzystania narzędzi biurowych oraz omawianych zasad z zakresu finansów i

rachunkowości).

3 24.06.2022 8:00-16:00

Zasady rachunkowości. 

Podstawowe zagadnienia pełnej i uproszczonej księgowości- charakterystyka, różnice oraz korzyści.

Zasady rozliczania firm. 

Aktywa oraz pasywa jednostki gospodarczej - charakterystyka i klasyfikacja. 

Metody wyceny aktywów i pasywów. 

Dokumenty pro formy.

Sprawdzanie faktur pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym.

1 21.06.2022 8:00-16:00

Istota i funkcje rachunkowości: przedmiot, podmiot oraz cechy rachunkowości.

Podstawowe regulacje prawne oraz zagadnienia teoretyczne.

Formy opodatkowania firm na przykładach - zagadnienia teoretyczne oraz ćwiczenia w praktyce.

Miejsce organizacji szkolenia Traugutta 68L, Wrocław 50-418

Termin szkolenia 21.06.2022- 14.07.2022

Przedmiot /Temat

Nazwa szkolenia PROWADZENIE SPRAW RACHUNKOWO-FINANSOWYCH

Numer grupy 2/PSRF/DCISZ

Ilość godzin szkolenia Zajęcia teoretyczne 70 h/ Zajęcia praktyczne 80 h

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Tytuł projektu ,,DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM Integracji Społeczno-Zawodowej’’

Numer Projektu:  RPDS.09.01.01-02-0055/20                                                                   

Tytuł Projektu:  DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM Integracji Społeczno-Zawodowej 

Nazwa i Adres Beneficjenta: Centrum Rozwoju Społeczno Ekonomicznego

Sielec 1A, 39-120 Sędziszów Małopolski

Adres biura projektu: ul.Krakowska 56-62 budynek M pok nr 2 50-425 Wrocław 



4 28.06.2022 8:00-16:00 Grzegorz Seweryński

5 29.06.2022 8:00-16:00 Grzegorz Seweryński

6 30.06.2022 8:00-16:00 Grzegorz Seweryński

Anetta Dulębowska12 08.07.2022 8:00-16:00

Podatek dochodowy - zasady księgowe i finansowe. Przychody opodatkowane i zwolnione. 

Koszty uzyskania przychodu. 

Wydatki zaliczane i niezaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Grzegorz Seweryński

11 07.07.2022 8:00-16:00

Wynik finansowy, koszty i przychody. 

Majątek trwały - ewidencja operacji gospodarczych. Odnajdywanie i poprawianie celowo popełnionych

błędów - podstawowe zagadnienia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne.

Anetta Dulębowska

10 06.07.2022 8:00-16:00

Automatyczne wystawianie dokumentów finansowych. Wystawianie faktur za sprzedane towary oraz innych

dokumentów w ustalonych szablonach. 

Ćwiczenia praktyczne z zakresu wykorzystania narzędzi biurowych oraz omawianych zasad           z

zakresu finansów i rachunkowości.

Anetta Dulębowska

9 05.07.2022 8:00-16:00

Tabele przestawne i agregacja danych. 

Kalkulacja cen, tworzenie listy towarów i kontrahentów, zakupu towarów, automatyczna korekta

dokumentów - ćwiczenia praktyczne z zakresu wykorzystania narzędzi biurowych oraz omawianych zasad z

zakresu finansów i rachunkowości.

Grzegorz Seweryński

8 02.07.2022 8:00-16:00

Dokumenty w rachunkowości.

Charakterystyka, rodzaje i wymogi dotyczące dowodów księgowych.

Dokumenty opisujące zasady rachunkowości.

Inwentaryzacja – metody oraz przebieg inwentaryzacji. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych.

Dokumentacja związana z inwentaryzacją.

Tworzenie zestawień i wykresów finansowych z wykorzystaniem podstawowych funkcji obliczeniowych -

ćwiczenia praktyczne z zakresu wykorzystania narzędzi biurowych oraz omawianych zasad z zakresu finansów

i rachunkowości.

Tworzenie formuł z wykorzystaniem gotowych oraz dedykowanych funkcji finansowych, ćwiczenia praktyczne 

z zakresu wykorzystania narzędzi biurowych oraz omawianych zasad z zakresu finansów   i rachunkowości.

Deklarowanie własnych funkcji i zagnieżdżeń, ćwiczenia praktyczne z zakresu wykorzystania narzędzi

biurowych oraz omawianych zasad z zakresu finansów i rachunkowości.

7 01.07.2022 8:00-16:00

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, koszty i przychody, zysk i straty, wynik finansowy, ustalanie wyniku

finansowego firm na przykładach. Pojęcie środka trwałego. Zasady sporządzania rachunku zysków i strat w

wariantach - zagadnienia teoretyczne.

Anetta Dulębowska



Anetta Dulębowska

14.07.2022 Egzamin kwalifikacyjny przeprowadzany przez VCC

15 14.07.2022 8:00-16:00

Ćwiczenia z pomocą programu komputerowego z zakresu rachunkowości i finansów. 

Ćwiczenia na przykładach sporządzania deklaracji podatkowych: VAT – 7, VAT – 7K, VAT –UE, VAT -27. 

Przygotowanie do egzaminu.

Anetta Dulębowska

14 13.07.2022 8:00-16:00

Obieg dokumentów, archiwizacja, sporządzenie dokumentów obrotu towarowego i faktur VAT, rachunków

uproszczonych.

Sprawozdawczość finansowa – istota, cechy, elementy.

Sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego.

Anetta Dulębowska

13 12.07.2022 8:00-16:00

Podatek VAT - zakres przedmiotowy oraz podatnicy podatku VAT.

Warunki odliczenia naliczonego podatku VAT. 

Moment powstania obowiązku podatkowego. 

Rozliczanie podatku od wartości dodanej. 

Podatek dochodowy.

Deklaracje podatkowe.

Podstawa opodatkowania, dochodu. 

Przygotowanie dokumentów rozliczeniowych w zakresie podatkowym.


