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ZAPROSZENIE NA WEBINARIUM 
 

STANDARDY KSIĘGOWOŚCI KOMPUTEROWEJ  
Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU KLASY ERP 

 

dla STUDENTÓW UJD w Częstochowie 
 

zakwalifikowanych w projekcie „Zintegrowany Program Rozwoju UJD w Częstochowie” realizowanym przez Uniwersytet 

Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie w ramach osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla 

gospodarki i rozwoju, Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój. 

SZKOLENIA W TRYBIE ZDALNYM (DISTANCE LEARNING) 
 NA WIRTULANYCH KOMPUTERACH: 

 
Webinar to nowoczesny, interaktywny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie 
rzeczywistym.  
 
Technologia typu „Streaming” umożliwia przesyłanie takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo” dzięki 
czemu student otrzymuje pełnowartościowe szkolenie nie wstając zza swojego biurka.  
Komputery wirtualne obsługuje się w przeglądarce internetowej, która nie wymaga żadnych, specjalnych 
oprogramowań – wystarczy, że komputer jest podłączony do Internetu , przeglądarek: Google Chrome, 
Mozilla Firefox lub Safari. 
 
Wymagania sprzętowe dla studenta do szkolenia to: 
– system operacyjny Windows 10 lub 8, 
– połączenie z siecią internetową, 
– mikrofon/ głośnik/ słuchawki – opcjonalnie 
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JAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ SZKOLENIE? 

 
1. Student otrzymuje trzy linki na swój adres mailowy: 

a) Link 1 do wideokonferencji np. do programu Zoom. Może on wyglądać jak poniższy 

https://us04web.zoom.us/j/322300431?pwd=VjNjcVNjM0hObElHeXdtMUVoQWx6UT09 
b) Link 2 do komputera wirtualnego prowadzącego. Może on wyglądać tak: 

https://wa5pl.npg.io/t/?m=norbert-
13r2&token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJtYWNoaW5lIjoibm9yYmVydC0xM3IyIiwi
aWF0IjoxNTg1NjYzNjcyfQ.KxfJM0FRwaYwqm7HKBnrPYUzjFk-Zo5HiAvZUByTxQI 

c) Link 3 do swojego komputera wirtualnego. Może on wyglądać tak: 

https://wa5pl.npg.io/t/?m=norbert-
13r2&token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJtYWNoaW5lIjoibm9yYmVydC0xM3IyIiwi
aWF0IjoxNTg1NjYzNjcyfQ.KxfJM0FRwaYwqm7HKBnrPYUzjFk-Zo5HiAvZUByTxQI 

 
2. Po uruchomieniu trzech linków należy optymalnie rozmieścić okienka na ekranie  

komputera. 
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DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W WEBINARIUM? 

 
 
 Nieustanny dynamiczny rozwój każdej gałęzi gospodarki , zmiany w przepisach które każdy z nas 
powinien znać wpływają na potrzebę podnoszenia kwalifikacji i nabywania nowych.  
 
Inwestując w swoją wiedzę i umiejętności  zwiększasz swoją wartość na rynku pracy, podnosisz atrakcyjność 
w oczach potencjalnych pracodawców.  
 
Dajemy Ci możliwość zdobycia nowego doświadczenia, wymiany opinii i poglądów oraz poznania zasad 
księgowania w systemie księgowym OPTIMA. 

CELE: 
 

 Nauka praktycznej obsługi programu księgowego OPTIMA 

 Praktyczne przygotowanie do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych 

 Zapoznanie się z ABC zasad wynagrodzeń 

KORZYŚCI 
 

 Nabycie umiejętności obsługi programu księgowego OPTIMA 

 Nabycie umiejętności  interpretacji aktów prawnych i zdarzeń gospodarczych 

 Nabycie umiejętności naliczania wynagrodzeń pracowniczych i ich rozliczania 

 
PROGRAM WEBINARIUM 

 
Dzień 1 

 Podstawy prawne. Zapoznanie z zasadami prowadzenia KPiR. 

 Zasady ewidencjonowania  zdarzeń gospodarczych. Przychody w firmie. 

 Rozpoznanie kosztów, zakupów , wyliczenie zaliczek na podatek dochodowy. 

 Sporządzanie faktur vat. 

 Leasing, kredyt, samochód w firmie.  

 Księgowanie w systemie księgowym. 

Dzień 2 

 Środek trwały w działalności gospodarczej. Metody amortyzacji. 

 Księgowanie w systemie księgowym. 

 Zasady inwentaryzacji. Deklaracje podatkowe roczne –PIT 37, 36 itp. 

 Podatek VAT. Podstawy prawne, zasady opodatkowania. 

 Podatek naliczony i należny – różnice w datach sprzedaży, wykonania a wystawienia faktury. 

 Księgowanie w systemie księgowym. 

Dzień 3 

 JPK – Jednolity plik kontrolny. 

 Wynagrodzenia. Kodeks pracy. Umowy zlecenia i o dzieło. 

 Naliczanie wynagrodzeń. Lista płac oraz pozapłacowe świadczenia pracownicze. 

 Księgowanie w systemie księgowym. 

 Zakończenie szkolenia.  
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TRENER PROWADZĄCY 
 
 

 

Barbara Kuśmierska 
 

Praktyk, Główna księgowa firm produkcyjnych, usługowych i handlowych.  

Posiada bogate doświadczenie w tworzeniu biznesplanów, analizy finansowej 

przedsiębiorstw, kwalifikacji operacji gospodarczych, rachunkowości, księgowości, 

doradztwie, prowadzeniu działalności gospodarczej oraz źródeł jej finansowania.  

Organizator staży zawodowych we współpracy z uczelniami wyższymi, szkołami policealnymi i zawodowymi. 

Prezes Fundacji Filary, realizujących projekty współfinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki.  

 

 
 
 
 
 
 

ORGANIZATOR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER (ZEM) 
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31-072 Kraków 
tel.: 12 423-23-45 

tel. kom. 667 25 20 91  
e-mail: szkolenia@zem.edu.pl 
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