
 

Szanowni Państwo 
 
Uprzejmie zapraszamy do udziału w 

Szkoleniu Ekonomicznym,  

które odbędzie się w dniach 21-23 października 2020 r. w formie zdalnej z 
wykorzystaniem aplikacji Zoom. 

Jest to szkolenie planowane wcześniej w formie stacjonarnej w Lublinie, które 
ze względu na wydane w dniu 15.10.2020 r. decyzje rządowe związane epidemią 
Covid-19 w formie stacjonarnej nie będzie mogło się odbyć. 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli zarządów oraz kadry 

ekonomiczno-finansowej i księgowej przedsiębiorstw ciepłowniczych, ciepłowni i 

elektrociepłowni -Członków i Partnerów IGCP. 

Program merytoryczny i ramowy szkolenia zdalnego jest następujący: 

21 października  2020 r. - środa 

godz. 10.30-11.00 Logowanie i rejestracja uczestników 

godz. 11.00-14.00 Rachunkowość w przedsiębiorstwie ciepłowniczym – aspekty  

                              praktyczne.  Zamknięcie bilansowe roku 2020. Odpowiedzi na  

                              pytania. 

 dr Ernest Podgórski – Kancelaria Biegłego Rewidenta, Pierwoszyno k/Gdyni 

22 października 2020 r. – czwartek 

godz. 8.30-9.00   Logowanie i rejestracja uczestników 

godz. 9.00-12.00 Podatek dochodowy od osób prawnych CIT, Ceny   
                            transferowe w ciepłownictwie – aktualne problemy, zmiany w   
                            2021 r. Odpowiedzi na pytania. 

 dr Grzegorz Matysek, doradca podatkowy, członek zarządu DORADCA 

Zespół Doradców Finansowo-Księgowych w Lublinie 

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.  
                              Odpowiedzi na pytania. 

 Agata Kowalik, doradca podatkowy, radca prawny, DORADCA Zespół 

Doradców Finansowo-Księgowych w Lublinie 

23 października 2020 r. – piątek 

godz. 9.30-10.00   Logowanie i rejestracja uczestników 

godz. 10.00-13.00 Podatek od towarów i usług w ciepłownictwie – aktualne  

                              problemy, zmiany w 2021 r. Odpowiedzi na pytania. 

 Andrzej Nikończyk – członek zarządu, doradca podatkowy, Kolibski Nikończyk 

Dec & Partnerzy Doradztwo Podatkowe Warszawa 

 
 



W załączeniu przesyłamy druk karty zgłoszenia w formacie pdf i edytowalnej docx. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać e-mailem w formie skanu pdf/jpg lub 
formie zamkniętej w formacie pdf do Centrum Szkoleniowego IGCP na adres e-mail: 
c.szkoleniowe@igcp.org.pl do dnia 20.10.2020 r.  

Bardzo prosimy, aby na karcie zgłoszenia został podany adres mailowy 
każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. 

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają potwierdzenia, które zostaną przesłane na 
adresy mailowe podane przez Państwa na karcie zgłoszenia. 
Potwierdzenia będą zawierać: 

• informację o zasadach rejestracji i udziału w szkoleniu, 

• link do szkolenia, 

• instrukcję korzystania z aplikacji Zoom. 

Uczestnicy szkolenia będą mogli w czasie szkolenia zadawać prelegentowi pytania 
na czacie, na które prelegent udzieli odpowiedzi w czasie szkolenia lub mailowo po 
szkoleniu. 
Uczestnicy szkolenia otrzymają po szkoleniu e-mailem materiały szkoleniowe w 
formie elektronicznej w formacie pdf. 

Szczegółowe informacje o szkoleniach i konferencjach IGCP na www.igcp.org.pl . 

                       W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy 

Bogusław Regulski 
 
Wiceprezes Zarządu 
Izby Gospodarczej  
Ciepłownictwo Polskie 

Jacek Szymczak 
 
Prezes Zarządu 
Izby Gospodarczej  
Ciepłownictwo Polskie 
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