
 

Program  
Szkolenia Ekonomicznego 

w Hotelu Zimnik w Lipowej k/Żywca, ul. Jaski 14 
7-9.10.2020 r. 

7 października  2020 r. - środa 

godz. 12.00-13.00 Przyjazd i rejestracja uczestników 

godz. 13.00-14.00 Obiad 

godz. 14.30-16.30 Rachunkowość w przedsiębiorstwie ciepłowniczym – aspekty  

                              praktyczne.  Zamknięcie bilansowe roku 2020,  dyskusja,   

                              odpowiedzi na pytania. 

 dr Gyöngyvér Takáts, Trener, współpracująca z Fundacją Rozwoju Rachunkowości, właściciel Biura 
Rachunkowego „Rzetelne Księgi”, Redaktor Merytoryczny Biuletynu Głównego Księgowego 
wydawanego przez INFOR Ekspert 

godz. 16.30-17.00 Przerwa 
godz. 17.00-19.00 Rachunkowość w przedsiębiorstwie ciepłowniczym – ciąg dalszy 

godz. 20.00-23.00 Kolacja 

8 października 2020 r. – czwartek 

godz. 7.00-9.00     Śniadanie 

godz. 8.30-10.00   Podatek dochodowy od osób prawnych CIT, Ceny transferowe w  
                              ciepłownictwie – aktualne problemy, zmiany w 2021 r. , dyskusja,  
                              odpowiedzi na pytania. 

 dr Grzegorz Matysek, doradca podatkowy, członek zarządu DORADCA Zespół Doradców 

Finansowo-Księgowych w Lublinie 

godz. 10.00-10.30 Przerwa 

godz. 10.30-12.00 Podatek dochodowy od osób prawnych CIT, Ceny transferowe – ciąg dalszy 

godz. 12.00-12.30 Przerwa 

godz. 12.30-14.00 Schematy podatkowe (MDR), Podatek od nieruchomości w                                   
                              ciepłownictwie– aktualne problemy, zmiany w 2021 r. , dyskusja,  
                              odpowiedzi na pytania. 

 Agata Kowalik, doradca podatkowy, radca prawny, DORADCA Zespół Doradców Finansowo-

Księgowych w Lublinie 

godz. 14.00-15.00 Obiad 

godz. 15.00-19.00 Wycieczka: Żywiec - zwiedzanie miasta i zachód słońca nad jeziorem.  
                              Prosimy o zabranie ciepłych ubrań i parasola. 

godz. 19.00-20.00 Kolacja 

9 października 2020 r. – piątek 

godz. 7.00-8.30   Śniadanie  

godz. 8.30-10.30 Podatek od towarów i usług w ciepłownictwie – aktualne problemy,  

                              zmiany w 2021 r., dyskusja, odpowiedzi na pytania. 

 Piotr Kowerdej, doradca podatkowy, Rewolucja Umysłów, Łódź 

godz. 10.30-11.00 Przerwa 

godz. 11.00-13.00 Podatek od towarów i usług w ciepłownictwie - ciąg dalszy  

godz. 13.00-14.00 Obiad i wyjazd 

Informacje organizacyjne: 

✓ Miejsce szkolenia,  zakwaterowanie i wyżywienie uczestników szkolenia: Hotel Zimnik w Lipowej k/Żywca, 
ul. Jaski 14. 

✓ Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 12.00 w dniu wyjazdu. 
Hotel w miarę możliwości udostępni pokoje od godz. 12.00 w dniu 7.10.2020. 

✓ Informacje o Hotelu Zimnik na stronie: www.zimnik.com.pl  
 

http://www.zimnik.com.pl/

