
 

Szanowni Państwo! 

Uprzejmie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu zdalnym nt.  

„Środki trwałe - dla służb księgowych i technicznych w 

przedsiębiorstwach ciepłowniczych”, 
które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2020 r. w godz. 11.00-13.00 w formie zdalnej z wykorzystaniem 
aplikacji Zoom. 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw ciepłowniczych, ciepłowni, 
elektrociepłowni i firm współpracujących z ciepłownictwem – przede wszystkim Członków i Partnerów 
Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. 

Program merytoryczny szkolenia: 
1. Pojęcie środka trwałego w świetle prawa podatkowego i bilansowego 
2.  Przepisy Prawa budowalnego i ich znaczenie dla zasad ewidencji rachunkowej i rozliczeń 

podatkowych 
3. Klasyfikacja środków trwałych (KŚT) - „obiekt” jako podstawowa jednostka ewidencyjna 
4. Wartość początkowa środka trwałego - koszty bezpośrednio związane z budową środka trwałego, 

koszty usług obcych i narzędzi wykorzystywanych do budowy środka trwałego, testy środka 
trwałego oraz jego eksploatacja przed przyjęciem do użytkowania 

5. Straty w środkach trwałych 
6. Ulepszenie środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja, modernizacja, 

przesłanki wzrostu wartości użytkowej obiektu) 
7. Ulepszenie a remont środka trwałego 
8. Inwestycje w obcym środku trwałym 
9. Amortyzacja środków trwałych (metoda liniowa, degresywna, indywidualna, jednorazowa) 
10. Podział / połączenie środka trwałego / części składowe i peryferyjne 
11. Wpływ źródeł finansowania środków trwałych na koszty 
12. Pytania / dyskusja 

Szkolenie przeprowadzi: dr Grzegorz Matysek – Członek Zarządu, Dyrektor Biura Doradztwa 
Podatkowego, Doradca Podatkowy, DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych                          
w Lublinie 

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.   

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. 

Prosimy zgłaszających się do udziału w szkoleniu o przesłanie pytań dotyczących podanego 
wyżej zakresu szkolenia, które wykładowca powinien uwzględnić w czasie szkolenia. 

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 prezentację ze szkolenia w formacie pdf. 

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

                             W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy 
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