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Szanowni Państwo, 

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw (MSP) oraz partner Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości ma przyjemność zaprosić 

Państwa na bezpłatne szkolenie pt. „Optymalne decyzje i bezpieczne prowadzenie firmy”. 

 

Celem szkolenia jest przekazanie bardzo przydatnej i praktycznej wiedzy niezbędnej podczas prowadzenia 

działalności gospodarczej. Szkolenie jest „zestawem czerwonych świateł, ostrzeżeń, rad i kół ratunkowych”. 

 

Szkolenie kierowane jest do osób, które niedawno rozpoczęły działalność gospodarczą  

i chcą zdobyć informacje pozwalające bezpiecznie prowadzić firmę. W trakcie szkolenia trener „zaaplikuje” 

uczestnikom „tabletkę wiedzy” w dużej, ale przyswajalnej dawce i aby łatwiej było to wchłonąć, zobrazuje 

wszystko wieloma przykładami z życia gospodarczego oraz ciekawymi slajdami. 

Podczas szkolenia uczestnicy: 

 zapoznają się z różnicami pomiędzy spółkami osobowymi, a spółkami kapitałowymi,  

ze szczególnym uwzględnieniem zasad funkcjonowania spółki komandytowej; 

 przejdą kurs „szycia formy opodatkowania na miarę”; 

 poznają wiele wariantów rozwiązań w zakresie podatku dochodowego i podatku VAT na podstawie 

konkretnych przykładów z życia gospodarczego; 

 uświadomią sobie znaczenie płynności finansowej i limity płatności gotówkowych;  

 nabędą wiedzę o najnowszych, wybranych zmianach w przepisach podatkowych  

dla przedsiębiorców.  

 

Szczegółowy harmonogram szkolenia przesyłamy w załączeniu. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają 

materiały szkoleniowe, a po szkoleniu – zaświadczenie o uczestniczeniu w szkoleniu. 

 

Szkolenie poprowadzi pani Beata Kuśmierek – praktyk, doświadczony doradca gospodarczy, trener  

z obszarów podatkowych, certyfikowany księgowy, przedsiębiorca - właścicielka firmy TAX DEAL certyfikowanej 

jednostki szkoleniowej SUS 2.0, wykładowczyni Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości posiadająca Europejski 

Certyfikat Kompetencji Biznesowych 

 

Szkolenie odbędzie się 21 listopada 2019 r. w godzinach od 9.00 do 16.00 w siedzibie Polskiej Fundacji 

Przedsiębiorczości przy ul. Monte Cassino 32 w Szczecinie. 

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

 

W celu zapisania się na szkolenie, zapraszamy do rejestracji na stronie internetowej Polskiej Fundacji 

Przedsiębiorczości (www.pfp.com.pl). Rejestracja na szkolenie jest możliwa tylko za pośrednictwem 

formularza. 

 

 
ZAPISZ SIĘ 

 

W razie pytań, prosimy o kontakt z panią Patrycją Pińkowską, tel.: (91) 312-92-22,  

e-mail: p.pinkowska@pfp.com.pl.  

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika zapoznania się 

z ogólnymi warunkami organizacyjnymi szkoleń PFP i wyrażeniem zgody na ich zastosowanie. 

 

Serdecznie zapraszamy!

https://www.pfp.com.pl/szkolenia-i-doradztwo/aktualne-szkolenia
https://www.pfp.com.pl/szkolenia-i-doradztwo/aktualne-szkolenia
mailto:p.pinkowska@pfp.com.pl
https://www.pfp.com.pl/szkolenia-i-doradztwo/ogolne-warunki-organizacyjne-szkolen-pfp
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Program szkolenia 
„Optymalne decyzje i bezpieczne prowadzenie firmy” 

 

Godzina Temat zajęć 

9.00 – 9.15 Powitanie uczestników i wprowadzenie 

9.15 – 10.30 

      
 DECYZJE  NA STARCIE 

    Formy prowadzenia działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem    
      różnic pomiędzy spółkami osobowymi, a spółkami kapitałowymi. 

    Nie ma uniwersalnej i optymalnej dla wszystkich formy opodatkowania – uszyj ją    
      według własnej miary, dopasuj do siebie jak ubranie.   

    Czy wszyscy na starcie powinni być podatnikami podatku VAT, komu się to opłaca?  

    Co kryje się pod określeniem „kredyt od urzędu skarbowego”?  

    Jakie warunki musi spełniać wydatek, aby był kosztem podatkowym? 

    Studium przypadków - podatek dochodowy i VAT, symulacje, obliczenia i     
      porównanie poszczególnych rozwiązań na podstawie przykładów liczbowych.   
 

10.30 – 10.45  Przerwa  

10.45 – 12.15 

        
 „KODEKS ROZSĄDNEGO PRZEDSIĘBIORCY”    

 Dobór partnerów w biznesie i sprawdzanie ich wiarygodności.  

 Co to są „faktury puste” i jakie konsekwencje są z nimi związane. 

 Bezpieczeństwo finansowe i egzekwowanie należności 
o zysk papierowy – istota i konsekwencje; 
o ulga na złe długi - jako skuteczne „wezwanie do zapłaty”; 
o limity rozliczeń gotówkowych między przedsiębiorcami;  
o źródła finansowania działalności. 

  

12.15 – 12.30  Przerwa  

12.30 – 14.15 

      
„TABLETKA WIEDZY” – GDY TWÓJ KLIENT TO KONSUMENT 

 Kto to jest konsument i dlaczego ma specjalne prawa.  

 Co to są klauzule niedozwolone i jakie są konsekwencje ich stosowania.   

 Rejestracja obrotu gospodarczego na kasie fiskalnej. 
 

 
 

14.15 – 14.30   Przerwa  

14.30 – 15.45 

  WAŻNE DLA KAŻDEGO PRZEDSIĘBIORCY   

 Obowiązkowy split payment 

 Nowy rejestr przedsiębiorców – „Biała lista” 

 Terminarz przechodzenia na kasy on-line . 
 „POMOCNIK”        

 Udzielanie pełnomocnictw. 

 Wartość poznawcza i bezpieczeństwo wynikające z interpretacji podatkowych.  

 Dyskusja z uczestnikami.  
 

15.45  Zakończenie szkolenia 

 


