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Бухгалтерський облік в Польщі для бухгалтерів (біженців)
з України – 100 лекційних годин
КУРС СТАЦІОНАРНИЙ
Ціна: 1.400 злотих, оплата: 350 злотих перед початком курсу, решта платиться в розстрочку –
3 внески по 350 zł, на протязі терміну реалізації курсу.
Спосіб проведення (реалізації) курсу: 2 рази на тиждень в годинах 16.45 – 20.00
Детальний розклад занять буде розроблений після формування групи.
Метою курсу є підготовка кандидата – особи з професійним досвідом бухгалтерського обліку,
здобутим в Україні – до роботи за професією бухгалтера (спеціаліста) для потреб ринку праці
в Польщі.
Учасниками курсу можуть бути особи, які мають:
1. сертифікат про знання польської мови на рівні А1,
2. вища освіта (бакалавр, магістр) у галузі економічних наук, підтверджена документом
про закінчення вищої освіти,
3. досвід роботи бухгалтером в Україні.
У разі відсутності документів, що підтверджують зазначені вимоги, необхідна письмова заява
Учасника.
Курс включає два дидактичні модулі – всього 100 лекційних годин, у тому числі:
І модуль – Бухгалтерський облік з елементами професійної етики – 72 лекційні години
ІІ модуль – Вибрані питання податкового права, трудового права, пенсійного і соціального
страхування – 24 лекційні години
Підсумковий іспит – 4 лекційні години
Умовою участі в курсі є:
• надсилання анкети та
• сплата необхідної передоплати.
Авансовий внесок може бути повернений у разі письмової відмови від участі не пізніше ніж
за 5 робочих днів до початку занять. Залишок сплаченої суми має бути погашений під час
реалізації курсу в термін, визначений організатором.
Відправка анкети розглядається як подання заявки про бажання взяти участь в курсі.
Тематика курсу:
1.1
1.2
1.3
1.4

Модуль I – Бухгалтерський облік з елементами професійної етики
Організація господарської діяльності в Польщі – основні поняття
Принципи і організація бухгалтерського обліку суб’єктів підприємницької
діяльності. Професійна етика бухгалтера
Грошові кошти
Розрахунки
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1.5
1.6
1.7
1.8

Оборот матеріалів і товарів
Основні засоби та нематеріальні активи
Власний капітал і резерви на зобов’язання
Доходи і кошти операційної господарської діяльності
Інша операційна, фінансова діяльність та обов’язкові нарахування на фінансовий
1.9
результат
1.10 Фінансова звітність суб’єкта підприємницької діяльності
Практичний приклад – від початкового балансу до закриття кінцевого періоду і
1.11
підготовки фінансової звітності
Модуль II –
Вибрані питання податкового права, трудового права, пенсійного і соціального
страхування
2.1 Податкова система в Польщі
2.2 Податок на додану вартість (VAT)
2.3 Податок з доходів юридичних осіб (CIT)
2.4 СПД як платник податку з доходів фізичних осіб (PIT)
2.5 Інші податки і оплати
2.6 Вибрані питання з трудового права
2.7 Вибрані питання з пенсійного і соціального страхування
Кінцевий іспит
Щиро запрошуємо!
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