2019

9-11 października
SZKOLENIE EKONOMICZNE
Szanowni Państwo, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie zaprasza na: Szkolenie Ekonomiczne,
które odbędzie się w dniach: 9-11 października 2019 r. w Hotelu Nadmorski w Gdyni, ul. Ejsmonda 2.
•• Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli zarządów oraz kadry ekonomicznofinansowej i księgowej przedsiębiorstw ciepłowniczych, ciepłowni i elektrociepłowni – Członków
i Partnerów IGCP.

PROGRAM SZKOLENIA
9 października 2019 r. – środa
•• 12.00-13.00 Przyjazd i rejestracja uczestników
•• 13.00-14.00 Obiad
•• 14.30-16.30 Rachunkowość w przedsiębiorstwie ciepłowniczym – aspekty praktyczne.
		
Zamknięcie bilansowe roku 2019, dyskusja, odpowiedzi na pytania.
dr Ernest Podgórski – Kancelaria Biegłego Rewidenta, Pierwoszyno k/Gdyni
•• 16.30-17.00 Przerwa
•• 17.00-19.00 Rachunkowość w przedsiębiorstwie ciepłowniczym – ciąg dalszy.
•• 20.00

Kolacja integracyjna

10 października 2019 r. – czwartek
•• 7.00-9.00

Śniadanie

•• 9.00-11.00 Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od nieruchomości, ceny transferowe
		
w ciepłownictwie – aktualne problemy, zmiany w 2020 r., dyskusja, odpowiedzi na pytania.
		dr Grzegorz Matysek – Członek Zarządu, Dyrektor Biura Doradztwa Podatkowego,
Doradca Podatkowy, DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych w Lublinie
•• 11.00-11.30 Przerwa
•• 11.30-14.00 Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od nieruchomości, ceny transferowe
		
w ciepłownictwie – ciąg dalszy.
•• 14.00-15.00 Obiad
•• 15.00-17.30 Czas wolny
•• 17.30-18.00 Kolacja
•• 18.30

Wyjazd do Teatru Muzycznego

•• 19.00

Spektakl w Teatrze Muzycznym

11 października 2019 r. – piątek
•• 7.00-8.30

Śniadanie

•• 8.30-10.30
		

Podatek od towarów i usług w ciepłownictwie – aktualne problemy, zmiany w 2020 r.,
dyskusja, odpowiedzi na pytania.
Andrzej Nikończyk – Członek Zarządu, Doradca Podatkowy,
Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy Doradztwo Podatkowe Warszawa

•• 10.30-11.00 Przerwa
•• 11.00-13.00 Podatek od towarów i usług w ciepłownictwie – ciąg dalszy.
•• 13.00-14.00 Obiad i wyjazd
Prosimy, aby firmy, które zgłosiły swoich przedstawicieli do udziału w szkoleniu, przesłały
pytania i problemy związane z tematyką szkolenia, które powinny być uwzględnione
w wykładach.
Pytania-problemy prosimy przesłać do 23.09.2019 r., e-mailem na adres:
c.szkoleniowe@igcp.org.pl
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9-11 października
SZKOLENIE EKONOMICZNE
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
•• Miejsce szkolenia, zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników szkolenia: Hotel Nadmorski w Gdyni,
ul. Ejsmonda 2.
•• Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 12.00 w dniu wyjazdu.
•• Informacje o Hotelu Nadmorski na stronie: www.nadmorski.pl
•• Organizatorzy w oparciu o kartę zgłoszenia zapewniają uczestnikom szkolenia:
• udział w szkoleniu,
• materiały szkoleniowe,
• certyfikaty,
• noclegi 9/10 oraz 10/11.10.2019 r.
• wyżywienie od obiadu 9.10.2019 r. do obiadu 11.10.2019 r.
•• Kartę zgłoszenia udziału w szkoleniu należy przesłać do 25.09.2019 r. w formie skanu
e-mailem lub faksem do Centrum Szkoleniowego Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie,
e-mail: c.szkoleniowe@igcp.org.pl, fax: 22 378 25 70.
Prosimy, aby firmy, które zgłosiły swoich przedstawicieli do udziału w szkoleniu, przesłały
pytania i problemy związane z tematyką szkolenia, które powinny być uwzględnione
w wykładach.
Pytania-problemy prosimy przesłać do 23.09.2019 r., e-mailem na adres:
c.szkoleniowe@igcp.org.pl

W IMIENIU ORGANIZATORÓW SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Bogusław Regulski
Wiceprezes Zarządu IGCP

Jacek Szymczak
Prezes Zarządu IGCP
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