ZAPRASZAMY
DO UDZIAŁU W KURSACH

MIEJSCE ORGANIZACJI KURSÓW
Międzyregionalne Centrum Współpracy i Promocji w Charzykowach, ul. Rybacka 10
(siedziba Stowarzyszenia Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka
„Morenka”)

UCZESTNIKOM KURSÓW ZAPEWNIAMY


materiały szkoleniowe (notatnik, długopis, skrypt),



poczęstunek w postaci przerwy kawowej,



zaświadczenie o ukończeniu kursu,



dostęp do komputerów szkoleniowych w czasie kursu – dotyczy zajęć praktycznych na kursie Kadry i płace, Podstawy rachunkowości i księgowości firmy, Excel



opracowanie przykładowych pytań testowych – kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Cennik kursów i możliwość rozłożenia
płatności na raty
Nazwa kursu

Cena za
osobę

Ilość rat

Raty
Zaliczka – 200 zł

Analiza finansowa

1400

2 lub 3

2 raty – kazda 600 zł
3 raty - kazda 400 zł
Zaliczka – 200 zł

Podstawy rachunkowosci
i księgowosci firmy

1600

MS Excel

750

2

Kadry i płace

1000

2

Księgowosc budzetowa

1000

2

Kasjer walutowo – złotowy

600

nie dotyczy

Kurs dla kandydatow na członkow rad nadzorczych społek z
udziałem Skarbu Panstwa

2 lub 3

2 raty – kazda 700 zł
3 raty - 2 x 500 zł + 1 x 400 zł
Zaliczka 200 zł
2 raty – kazda 275 zł
Zaliczka – 200 zł
2 raty – kazda 400 zł
Zaliczka – 200 zł
2 raty – kazda 400 zł
0
Zaliczka – 200 zł

1850

2 lub 3

2 raty – kazda 825 zł
3 raty - kazda 550 zł

KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH SPÓŁEK Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA
CELEM KURSU JEST
przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego pełnienia funkcji członka rady nadzorczej
w spółce z udziałem Skarbu Państwa. Kurs ma za zadanie kompleksowo przygotować osoby w
nim uczestniczące do egzaminu państwowego, który składany jest przed Komisją Ministerstwa
Skarbu Państwa. Pomyśle zdanie egzaminu państwowego upoważnia do kandydowania na członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Kurs prowadzony jest w oparciu o program zatwierdzony przez Ministerstwo. W czasie trwania kursu zostaną omówione przykładowe pytania testowe, które mogą pojawić się na egzaminie państwowym.
Kurs skierowany jest także do osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę: na stanowiskach
menedżerskich w przedsiębiorstwach, spółkach państwowych, komunalnych i samorządowych,
ale także w administracji państwowej i samorządzie terytorialnym.

PROGRAM KURSU OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:
1. Rola państwa w gospodarce,
2. Zasady działalności przedsiębiorstw,
3. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców,

KOSZT
KURSU
WYNOSI
1850 zł brutto
od osoby.

4. Rynek kapitałowy w Polsce,
5. Elementy prawa cywilnego,
6. Spółki handlowe,
7. Komercjalizacja i prywatyzacja,
8. Problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy,
9. Kompetencje organów spółek prawa handlowego,
10. Ład korporacyjny/corporate governance/ w spółkach skarbu państwa,
11. Prawo upadłościowe, układowe i inne postępowanie naprawcze,
12. Zarządzanie przedsiębiorstwem,
13. Marketing w przedsiębiorstwie,
14. Biznes plan,

KURS REALIZOWANY W ŁĄCZNYM WYMIARZE
100 godzin dydaktycznych. Kurs organizowany jest w ciągu 13 dni, w weekendy (sobota i niedziela), po 7 lub 8 godz. dydaktycznych dziennie. Zajęcia odbywałyby się co 2 tygodnie w
godz. od 09.00 do 14.45 lub 15.30.

KOSZT EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NIE JEST OBJĘTY CENĄ
KURSU I WYNOSI
850 zł brutto od osoby. Egzamin odbywa się w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie. Egzamin państwowy składa się z części pisemnej i ustnej.
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WYKŁADOWCY PROWADZĄCY ZAJĘCIA:

Jerzy Jamiołkowski
WYKSZTAŁCENIE


Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji



Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki



Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Matematyki: Studia podyplomowe matematyka
z informatyką

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Od 2006
Asystent w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w
Bydgoszczy

Dr Dariusz Piotrowski
WYKSZTAŁCENIE


Studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych



Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, studia magisterskie, kierunek: zarządzanie i marketing



Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, studia licencjackie, kierunek: zarządzanie i marketing

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Od 1999

Asystent na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu

Robert Kacprzak
WYKSZTAŁCENIE


Studia Podyplomowe Bankowości, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, kierunek: Marketing i Zarządzanie



Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczny, kierunek: informatyka i ekonometria

POSIADANE UPRAWNIENIA, UKOŃCZONE SZKOLENIA
Europejski Certyfikat Bankowca EFCB (2004r.)
Szkolenie i egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, złożony z
wynikiem pozytywnym ( dyplom nr 1357/2004, 2004r.)
Szkolenie „Organizacyjno – prawne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej(…)”, (1998r.)

Małgorzata Stawicka
WYKSZTAŁCENIE


Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Studia doktoranckie - Wydział Zarządzania ,



Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Wydział Zarządzania-Kierunek Ekonomika i organizacja obrotu towarowego i usług-Studia Magisterskie



Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Planowania i Zarządzania-Kierunek Finanse- Studia
Licencjackie
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DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Od 4.01.2016 - Prezes Zarządu ,,Zenit Plus’’ sp. z o.o.
Od 31.03.2015 do 30.11.2015 - Prezes Zarządu Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żninie
Od 16.08.2006 do 31.07.2014 - Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy Spółka Wodna ,,KAPUŚCISKA’’ Bydgoszcz. Oczyszczalnia Ścieków
Od 29.05.2006 do 30.04.2007 - Główna Księgowa Frigo Logistics sp. z o.o. Żnin
Od 01.09.1997 do 31.12.1999 - Główna Księgowa Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
w Bydgoszczy
Od 01.09.1995 do 13.02.2006 - Główna Księgowa Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z
o.o. w Bydgoszczy.
Od 2001 - udziałowiec większościowy MVV Polska sp. z o.o. z Grupy MVV Energie AG Niemcy
Od 02.12.1991 do 31.08.1995 - Główna Księgowa Bydgoska Spółdzielnia Pracy ,,Zenit’’
Od 03.08.1987 do 30.11.1991 - Starsza Księgowa Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z
o.o. w Bydgoszczy
Od 17.03.1986 do 25.03.1987 - Działalność gospodarcza-kwiaciarnia Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług
w Bydgoszczy
Od 0.07.1983 do12.02.1986 - Księgowa Bydgoska Spółdzielnia Pracy ,,Zenit’’

UKOŃCZONE SZKOLENIA
2015 - Rachunkowość działalności pomocniczej przedsiębiorstw branży ciepłowniczej-referat wygłoszony na
Konferencji Naukowej.
2013 - Rachunkowość Zarządcza/Controling-najlepsze praktyki.
2012 - Doskonalenie systemów zarządzania z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych w procesach certyfikacji.
2011 - Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w trakcie restrukturyzacji.
Świadectwo Kwalifikacyjne nr 27787/01 z dnia 22.12.2001 dla osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe.
Certyfikat Członka Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa, egzamin zdany 16.09.2006 r.

ZDOBYTE NAGRODY
2013

Biznesmen 2013 roku - Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego

2013

Kobieta Przedsiębiorcza 2013 - I miejsce wg Kapituły Plebiscytu

2012

Menedżer 2012 - III miejsce wg rankingu czytelników Gazety Pomorskiej

2011

Menedżer Najwyższej Jakości 2011 - Centrum Badań i Monitorowania Jakości Poznań

2011

Gepard Biznesu 2011 za dynamiczny rozwój - Instytut Nowoczesnego Biznesu

2002

Wyróżnienie w konkursie Księgowy Roku 2002 – półfinał
Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy za szczególne zasługi dla miasta
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WYKŁADOWCY PROWADZĄCY ZAJĘCIA:

Dr Paweł Antoszak
WYKSZTAŁCENIE


Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii , Kierunek: Ekonomia, Specjalność: Polityka
Gospodarcza i Strategia Przedsiębiorstw, tytuł: Licencjat ekonomii



Akademia Ekonomiczna w Poznaniu , Wydział Ekonomii, Kierunek: Finanse i Bankowość, Specjalność Finanse i Polityka Pieniężna



Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii , Dyscyplina: Ekonomia, Specjalność: Gospodarowanie Pracą i Regionalna Polityka Gospodarcza, tytuł: Doktor nauk ekonomicznych

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
od 1995 do 2011 Poczta Polska S.A. Oddział Regionalny w Bydgoszczy, Dział Rachunkowości Zarządczej,
Stanowisko: Instruktor ds. rachunkowości zarządczej
od 2005 do 2006 Olympus Szkoła Wyższa w Warszawie, Wydział Ekonomiczny, Stanowisko: Wykładowca
od 2011 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Wydział Studiów Stosowanych, Instytut Ekonomii i
Zarządzania, Zakład Ekonomii Stanowisko: Adiunkt
od 2012 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Wydział Ekonomiczno-Społeczny,
Zakład Ekonomii i Badań nad Gospodarką, Stanowisko: Adiunkt, Zastępca Kierownika

UKOŃCZONE SZKOLENIA
Koszty i Efektywność
Budżetowanie – Controlling Finansowy
Podstawy Inwestowania na Giełdzie
Podyplomowe Studium Pedagogiczne
Uprawnienia MSP na Członka Rad Nadzorczych.
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PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI I KSIĘGOWOŚCI FIRMY Z
WYKORZYSTANIEM KOMPUTERA
CELEM KURSU JEST
wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia pełnej rachunkowości firmy, z wykorzystaniem komputerowego systemu finansowo-księgowego.

KURS PRZEZNACZONY JEST
dla osób przygotowujących się do podjęcia pracy w księgowości firmy.

PROGRAM KURSU obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
Pojęcia wstępne z rachunkowości etyka zawodu,
Charakterystyka aktywów i pasywów,
Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans,
Księgi rachunkowe,

KOSZT
KURSU
wynosi 1600 zł
brutto od
osoby.

Dokumenty księgowe,
Metody poprawiania błędów księgowych,
Ewidencja operacji bilansowych,
Ewidencja operacji wynikowych,
Ewidencja kosztów i przychodów działalności operacyjnej, finansowej,
Ewidencja operacji nadzwyczajnych,
Ewidencja ustalenia wyniku finansowego,
Przykład całościowy,
Rachunkowość małych firm,
Zastosowanie informatyki w księgowości firmy - Symfonia Księgowość i Finanse,
Zastosowanie informatyki w księgowości firmy - Symfonia Mała Księgowość.

KURS REALIZOWANY JEST
w łącznym wymiarze 134 godzin dydaktycznych, w tym 40 godzin zajęć praktycznych z wykorzystaniem programu komputerowego Symfonia. Kurs byłby przeprowadzony w ciągu 18 dni (9
zjazdów – soboty i niedziele), po 7 lub 8 godz. dydaktycznych dziennie. Zajęcia odbywałyby się co
2 tygodnie w godz. od 09.00 do 14.45 lub 15.30.
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WYKŁADOWCY PROWADZĄCY ZAJĘCIA:

Bożena Gongała
WYKSZTAŁCENIE


Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu mgr ekonomii (kierunek: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw)



Akademia Ekonomiczna w Poznaniu – studia podyplomowe podwyższenie umiejętności i wiedzy
w zakresie doskonalenia ekonomiczno-pedagogicznego.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Od 2006 do 2013
Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie, recenzent podręczników szkolnych do
nauki zawodów ekonomicznych ,
Od 2006 – nadal Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, nauczyciel akademicki przedmiotów
ekonomicznych, asystent kierownika projektów unijnych, wykładowca w zakresie projektów unijnych – ABC
prowadzenia działalności gospodarczej, rachunkowość,
Od 2001 do 2006 Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy, nauczyciel akademicki przedmiotów ekonomicznych,
Od 2004 – nadal
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, przewodnicząca KE w zawodzie sprzedawcai weryfikator KE w zawodzie technik ekonomista,
Od 2001 – nadal
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy, wykładowca w szkoleniach komercyjnych i unijnych z zakresu: rachunkowości, księgowości, finansów w projektach unijnych, podstaw prowadzenia działalności gospodarczej,
Od 1984 – nadal Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Bydgoszczy, wykładowca, specjalista ds. rozliczeń
finansowych, administrator platformy internetowej w projektach unijnych, samodzielna księgowa,
Od 1984 do 2008 Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Bydgoszczy, nauczyciel przedmiotów
ekonomicznych,
Od 1982 do 1983
Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno – Montażowych Budownictwa Rolniczego w Bydgoszczy, inspektor ds. ekonomicznych.

POSIADANE UPRAWNIENIA
Studium pedagogiczne; Nauczyciel dyplomowany
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Bydgoszczy - Pierwszy i drugi stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania przedmiotów ekonomicznych
Systemy finansowo księgowe O.F.E.K.; Quatro-pro dla ekonomistów O.F.E.K
Kurs pomiaru dydaktycznego w przedmiotach ekonomicznych W.O.M. w Bydgoszczy
Kurs przedmiotowo- metodyczny dla doradców metodycznych przedmiotów ekonomicznych
Kurs zawodowy „Polskie i zagraniczne znaki pieniężne”
Egzaminator OKE w Kwalifikacji A.36; A.65; A.18; A.22; MEN – ekspert ds. awansu nauczycieli
Rzeczoznawca MEN w zakresie opiniowania przydatności do użytku szkolnego środków
wspomagających kształcenie w zawodach i profilach kształcenia ogólnozawodowego.

dydaktycznych
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KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA
CELEM KURSU JEST
przekazanie słuchaczom przedmiotu i zakresu rachunkowości budżetowej, pojęcia jednostek organizacyjnych budżetu, sprawozdawczości budżetowej, a także wiedzy z obszaru ogólnych zasad
księgowości w oparciu o Ustawę o rachunkowości oraz szczegółowej wiedzy z zakresu rachunkowości budżetowej umożliwiającej kompleksowe prowadzenie rachunkowości jednostki sektora
finansów publicznych. Kurs przygotowuje do samodzielnej pracy w księgowości jednostek samorządu terytorialnego.

KURS ADRESOWANY JEST DO:
osób rozpoczynających, lub zamierzających podjąć pracę w pionach finansowo – księgowych jednostek budżetowych, pracowników działów księgowych nieznających interpretacji przepisów
Ustawy o rachunkowości i Ustawy o finansach publicznych, osób zainteresowanych zagadnieniami objętymi programem kursu.

PROGRAM KURSU:
1. Wprowadzenie do rachunkowości budżetowej


organizacja rachunkowości budżetowej,



podstawy prawne rachunkowości budżetowej,



szczególne zasady rachunkowości budżetowej,



klasyfikacja budżetowa,



plan kont specyficzny dla jednostek sektora finansów publicznych.

2. Specyfika rachunkowości jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych


ewidencja i wycena majątku trwałego



ewidencja i wycena rzeczowego majątku obrotowego



ewidencja syntetyczna i analityczna dochodów jednostek budżetowych



ewidencja wydatków i kosztów jednostek budżetowych

3. Wynik finansowy jednostki budżetowej


ewidencja wyniku finansowego w jednostkach sektorach finansów publicznych,



rozliczenie wyniku finansowego jednostek budżetowych,



sporządzanie bilansu, rachunku zysku i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki.

4. Sprawozdawczość budżetowa


podstawy prawne sprawozdawczości budżetowej,



ogólne zasady sporządzania sprawozdań budżetowych,



sprawozdania finansowe: charakterystyka wybranych sprawozdań i terminy ich sporządzania
(RB-28S, RB-27S, RB34S, RB-Z, RB-N),



sprawozdanie finansowe RB-WS-A.

5. Kontrola wewnętrzna i audyt w jednostkach sektora finansów publicznych

STR. 9

KURS REALIZOWANY W ŁĄCZNYM WYMIARZE
70 godzin dydaktycznych. Kurs organizowany jest w ciągu 10 dni (5 zjazdów –
soboty i niedziele), po 7 godz. dydaktycznych dziennie. Zajęcia odbywałyby się
co 2 tygodnie w godz. od 09.00 do 14.45.

KOSZT
KURSU
wynosi 1000 zł
brutto od
osoby.

WYKŁADOWCY PROWADZĄCY ZAJĘCIA:

Ewa Adamczak
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Ekonomia (specjalność rachunkowość
i skarbowość). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu rachunkowości budżetowej. Od 2008 r. pracuje na
stanowisku Głównej Księgowej w jednostkach samorządu terytorialnego. Praktyk, wykładowca przedmiotów z zakresu rachunkowości finansowej, budżetowej, zagadnień kadrowo -płacowych. Nauczyciel w policealnym studium zawodowym - zawód technik rachunkowości kwalifikacji: rozliczenie wynagrodzeń i danin
publicznych, trener na szkoleniach unijnych - zagadnienia kadrowo -płacowe, wykładowca na studiach podyplomowych rachunkowość budżetowa .Wieloletni współpracownik PTE w Bydgoszczy. Posiada certyfikat
księgowego oraz kwalifikacje pedagogiczne.
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KADRY I PŁACE
CELEM KURSU JEST
wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu prawa pracy, systemów wynagradzania
i zasad ubezpieczeń społecznych.

PROGRAM KURSU obejmuje następujące zagadnienia:
Prawo pracy,
Nowe zasady ubezpieczeń społecznych,

KOSZT
KURSU
wynosi 1000 zł
brutto od
osoby.

Płace,
program Symfonia Kadry i Płace,
Program Płatnik.

Na kursie poruszana jest problematyka prawna regulująca stosunki pracodawcy i pracownika, zagadnienia dotyczące zasad i systemów wynagradzania, rozliczenia z ZUS oraz prowadzenia polityki kadrowej w zakładzie pracy. Kurs przeznaczony jest dla pracowników działów personalnych, księgowości i rachuby wynagrodzeń oraz osób zainteresowanych zagadnieniami
poruszanymi na kursie.

KURS REALIZOWANY W ŁĄCZNYM WYMIARZE
58
godzin
dydaktycznych.
Kurs
byłby
przeprowadzony
w
ciągu
8 dni (4 zjazdy – soboty i niedziele), po 7 lub 8 godz. dydaktycznych dziennie. Zajęcia odbywałyby się co 2 tygodnie w godz. od 09.00 do 14.45 lub 15.30.

WYKŁADOWCY PROWADZĄCY ZAJĘCIA:

Andrzej Bugalski
Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył
aplikację sądową. Posiada uprawnienia radcy prawnego. Specjalizuje się w prawie pracy i karnym. Wieloletni wykładowca Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy, Wyższej
Szkoły Gospodarki oraz Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, PZTIB w Bydgoszczy.
Doświadczenie zawodowe 30 lat.
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WYKŁADOWCY PROWADZĄCY ZAJĘCIA:

Marzena Jędrzejewska
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Ekonomii o specjalności: Zarządzanie kadrami. Specjalizuje się w prawie pracy. Wykładowca Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy oraz
Wyższej Szkoły Gospodarki. Ukończyła studia licencjackie na kierunku Rachunkowości Wyższej Szkoły
Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy. Posiada 10-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku księgowej.

Ewa Adamczak
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Ekonomia (specjalność rachunkowość
i skarbowość). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu rachunkowości budżetowej. Od 2008 r. pracuje na
stanowisku Głównej Księgowej w jednostkach samorządu terytorialnego. Praktyk, wykładowca przedmiotów z zakresu rachunkowości finansowej, budżetowej, zagadnień kadrowo -płacowych. Nauczyciel w policealnym studium zawodowym - zawód technik rachunkowości kwalifikacji: rozliczenie wynagrodzeń i danin
publicznych, trener na szkoleniach unijnych - zagadnienia kadrowo -płacowe, wykładowca na studiach podyplomowych rachunkowość budżetowa .Wieloletni współpracownik PTE w Bydgoszczy. Posiada certyfikat
księgowego oraz kwalifikacje pedagogiczne.
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ANALIZA FINANSOWA
CELEM KURSU JEST
przekazanie wiedzy na temat możliwości wykorzystania metod analizy finansowej m.in. do bieżącego zarządzania przedsiębiorstwem, badania i oceny zdolności kredytowej, lepszego wykorzystania zasobów, poprawy wyniku finansowego oraz sprostania potrzebom rynku.

KURS PRZEZNACZONY JEST
zwłaszcza dla osób zatrudnionych na stanowiskach dyrektorów finansowych, księgowych.

PROGRAM KURSU obejmuje aktualne rozwiązania systemowe
przyjęte w Polsce, a także stosowane w innych krajach.
Poszczególne segmenty programu obejmują szerokie spektrum
stosowania narzędzi analizy finansowej w praktyce.
Zagadnienia poruszane na kursie:
Podstawowe zasady rachunkowości,
Wstęp do analizy finansowej,
Analiza jakościowa,
Analiza finansowa,
Analiza wskaźnikowa,
Analiza pionowa i pozioma,
Analiza płynności,

KOSZT
KURSU
wynosi 1400
zł brutto od
osoby

Cash-flow,
Kompleksowa analiza działalności przedsiębiorstwa,
Analiza przedsięwzięć inwestycyjnych,
Analiza RZiS,
Analiza porównawcza,
Instrumenty finansowe,
Panel bankowy,
Pierwotne źródła spłaty,
Wtórne źródła spłaty,
Współpraca kredytowa przedsiębiorstw z bankiem,
Nadanie syntetycznego ratingu klienta,
Analiza przedsięwzięć inwestycyjnych.
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KURS REALIZOWANY JEST
w łącznym wymiarze 76 godzin dydaktycznych, w tym 20 godzin case studies. Kurs byłby przeprowadzony
w ciągu 10 dni (5 zjazdów – soboty i niedziele), po 7 lub 8 godz. dydaktycznych dziennie. Zajęcia odbywałyby się co 2 tygodnie godz. od 09.00 do 14.45 lub 15.30.

WYKŁADOWCY PROWADZĄCY ZAJĘCIA:

Piotr Prewysz-Kwinto
WYKSZTAŁCENIE
2001-2005
Studia doktoranckie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu zakończone uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk o zarządzaniu. Praca doktorska z zakresu rachunkowości zarządczej pt. Rachunek kosztów docelowych w przedsiębiorstwach działających
w Polsce, została przygotowana w Katedrze Rachunkowości pod kierunkiem naukowym
prof. zw. dra hab. Sławomira Sojaka. Praca uzyskała I miejsce w konkursie na najlepszą pracę doktorską organizowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w roku 2006.
1996-2001
Studia wyższe magisterskie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, specjalność : zarządzanie finansami i rachunkowość zakończone uzyskaniem tytułu magistra.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
2005-2016
Adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i w Bydgoszczy w Katedrze Finansów i Bankowości Wykładowca na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych, MBA jak również na szkoleniach zamawianych. Najważniejsze wykładane przedmioty: analiza finansowa, rachunkowość zarządcza i
rachunek kosztów, rynek finansowy, instrumenty finansowe, matematyka finansowa. Autor i opiekun studiów podyplomowych prowadzonych na WSB na kierunku Analityk finansowy.
2004-2016
Analityk finansowy w firmie konsultingowej Europejskie Doradztwo Projektowe. Zakres obowiązków: przygotowywanie analiz finansowych, ekonomicznych i ryzyka pod projekty finansowane z funduszy Unii Europejskiej: ZPORR, RPO WKP, EOG, POiS.
2006-2007
Współpraca z firmą Expander Advisors sp. z o.o. w zakresie przeprowadzenia cyklu szkoleń
dla pracowników firmy z rynku finansowego i instrumentów finansowych.
VI-VII 2004
Dwumiesięczne stypendium naukowe w Instytucie Zarządzania na Uniwersytecie Rennes
1w Rennes we Francji.
X 2002 Miesięczne stypendium naukowe na Uniwersytecie Paul-Valery (Montpellier 3) w Montpellier we
Francji.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
Autor lub współautor około 50 publikacji naukowych z zakresu finansów i rachunkowości, w tym czterech
publikacji książkowych pt.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Analiza finansowa, Matematyka finansowa, Rachunek kosztów docelowych. Uczestnik około 50 krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych oraz współrealizator dwóch grantów badawczych.
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WYKŁADOWCY PROWADZĄCY ZAJĘCIA:

dr Katarzyna Goldmann
WYKSZTAŁCENIE


kierunek: zarządzanie i marketing, praca w zakresie zarządzania finansami, uzyskanie tytułu magistra
(UMK Toruń),



ukończone II-semestralne Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Podatkowego – TNOiK
w Toruniu,



uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (UMK Toruń).

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE


specjalista z zakresu analizy finansowej oraz zarządzania płynnością i rentowności,



doktor nauk o zarządzaniu,



wykładowca studiów podyplomowych, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,



egzaminator Komisji Egzaminacyjnej Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,



praktyk w zakresie projektów e-commerce.

od 1996-obecnie stanowisko: adiunkt (Katedra Rachunkowości, WNEiZ, UMK Toruń)
Prowadzenie zajęć (wykłady i ćwiczenia): Podstawy rachunkowości, Rachunkowość finansowa, Analiza sprawozdań finansowych, Analiza finansowa, Analiza i rewizja sprawozdań finansowych, Zarządzanie płynnością finansową, Zarządzanie płynnością finansową i rentownością, Rachunkowość zarządcza, Rachunek kosztów, Zaawansowana rachunkowość zarządcza, Biznes plan, w laboratorium komputerowym (Rachunkowość
finansowa prowadzona na programie finansowo-księgowym Symfonia, Rachunkowość zarządcza w arkuszu
kalkulacyjnym), Studia podyplomowe Rachunkowości: Analiza sprawozdań finansowych i rewizja ksiąg rachunkowych, Rozrachunki z ZUS Studia podyplomowe Business Controlling: Analiza
i interpretacja sprawozdań finansowych, Controlling sprzedaży.
od 1997-obecnie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce—Prowadzenie zajęć na kursach z kandydatami na
głównych księgowych i biegłych rewidentów.
2006 – 2010 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego—Udział w projekcie „Ocena potencjału firmy kluczowym elementem rozwoju” Moduł Analiza Ekonomiczno – Finansowa. Prowadzenie zajęć teoretycznych i
praktycznych.
od 2007-obecnie Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Wykładowca na obligatoryjnych szkoleniach. Przykładowe tematy: „Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością”, „Wartość godziwa”, „Zmiany w MSSF i MSR”, „Różnice kursowe”.
2008-2009 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni—Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej. Charakter pracy: analiza i ocena sytuacji finansowej.
2008-2009 Spółka Metron Clocks Fabryka Zegarów Sp. z o.o. w Toruniu—Członek Komisji Rewizyjnej. Charakter pracy: nadzór przekształcenia.
2009-2012 towarzyszenie Księgowych w Polsce—Członek Komisji ds. certyfikacji zawodu księgowego.
od 2014-obecnie Krajowa Izba Biegłych Rewidentów—Egzaminator Komisji Egzaminacyjnej m.in. w zakresie
analizy finansowej.
od 2015-obecnie SENDIT S.A.—Członek Rady Nadzorczej. Charakter pracy: analiza i
ocena sytuacji finansowej.
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KASJER WALUTOWO—ZŁOTOWY
ABSOLWENCI UZYSKUJĄ
umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku kasjera walutowego i złotowego w kantorach wymiany walut. Ponadto na kurs zapraszamy osoby zamierzające podjąć pracę w: bankach, biurach
podróży i innych instytucjach.

PROGRAM KURSU OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:
Stanowisko kasowe


Ustawa Prawo Dewizowe z dnia 27.07.2002 r. , Rozdział 4 Działalność kantorowa



Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.09.2004 r. w sprawie wyposażenia
lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu
prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych



Zarządzenie Prezesa NBP z dnia 31.08.1989 r. w sprawie zatrzymania fałszywych
znaków pieniężnych



Zarządzenie Prezesa NBP nr 31/2013 w sprawie szczegółowych zasad i trybu wymiany znaków pieniężnych, które wskutek zużycia lub uszkodzenia przestają być
prawnym środkiem płatniczym na obszarze RP



Odpowiedzialność prawna za fałszowanie pieniędzy



Zarządzenie Prezesa NBP nr 19/2007 w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania i pakowania znaków pieniężnych

Cechy banknotów i monet

KOSZT
KURSU
WYNOSI
600 zł brutto
od osoby.



BANKNOTY: papier banknotowy, dwustronny druk, oznaczenie nominału, zabezpieczenia, nazwa emitenta, data emisji, numer i seria, podpisy za emitenta



MOTETY: data bicia, nominał, nazwa państwa

Techniki drukarskie używane w produkcji banknotów


druk stalorytniczy, druk typograficzny, druk offsetowy, irys, relief

Zabezpieczenia banknotów


w papierze, w druku, utajone

Zabezpieczenia monet
Rozpoznawanie autentyczności polskich i zagranicznych znaków pieniężnych


ćwiczenia praktyczne.

Fałszerstwa znaków pieniężnych


rodzaje fałszerstw banknotów i monet



zasady postępowania w przypadku ujawnienia falsyfikatów

Test końcowy
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KURS REALIZOWANY W ŁĄCZNYM WYMIARZE
12 godzin dydaktycznych. Kurs organizowany jest w ciągu 2 dni – 1 weekend (sobota i niedziela), po 6 godz.
dydaktycznych dziennie. Zajęcia odbywałyby się co 2 tygodnie w godz. od 09.00 do 14.00.

WYKŁADOWCY PROWADZĄCY ZAJĘCIA:

Grażyna Filipowska
WYKSZTAŁCENIE
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, studia licencjackie, kierunek Administracja

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Przez 35 lat pracowała w dużym banku dewizowym, z tego przez 25 lat na wszystkich stanowiskach w Wydziale Kasowo – Skarbcowym: od kasjera po naczelnika wydziału.
Ukończyła szkolenie z zakresu mentoringu i szkolenie Narodowego Banku Polskiego z zakresu zabezpieczeń zmodernizowanych banknotów polskich.
Od 1989 roku prowadzi kursy przygotowujące pracowników na stanowiska kasjerów złotowych i walutowych.
Od 2003 roku jest trenerem w Bydgoskiej Szkole Bankowej i
w Bydgoszczy
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Polskim Towarzystwem Ekonomicznym

EXEL
CELEM KURSU JEST
zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających obsługę programu MS Excel w stopniu: podstawowym, średniozaawansowanym lub zaawansowanym.
NA KURSIE PODSTAWOWYM uczestnik zapoznaje się ze strukturą dokumentów programu,
uczy się jak wprowadzać dane i dokonywać obliczeń oraz prezentacji danych w postaci wykresów.
KURS ŚREDNIOZAAWANSOWANY porusza takie zagadnienia jak: metody obróbki danych w
arkuszu, generowanie różnych typów wykresów, praca z wieloma skoroszytami, tworzenie zestawień i posumowań, tworzenie formułi wykorzystanie wbudowanych funkcji arkusza, analiza danych za pomocą tabel przestawnych.
PO KURSIE ZAAWANSOWANYM uczestnik będzie potrafił formatować dane, tworzyć złożone
wykresy i zestawienia, analizować dane za pomocą tabel przestawnych oraz korzystać z zaawansowanych formuł i funkcji.
Program MS Excel jest powszechnie stosowany w firmach, dlatego jego dobra znajomość jest
często jednym z warunków, które należy spełniać ubiegając się o pracę.

KURS Z ZAKRESU MS EXCEL SĄ SKIEROWANY
dla osób, które chciałyby zdobyć, utrwalić lub poszerzyć posiadaną wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi programu.

KURS NA KAŻDYM ETAPIE ZAAWANSOWANIA
REALIZOWANY W WYMIARZE

KOSZT KURSU OD
OSOBY WYNOSI 750
zł brutto od osoby .

30 godzin dydaktycznych. Kurs organizowany jest w ciągu 6 dni (3
zjazdy – soboty i niedziele), po 5 godz. dydaktycznych dziennie. Zajęcia odbywałyby się co 2 tygodnie w godz. od 09.00 do 13.00.
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WYKŁADOWCY PROWADZĄCY ZAJĘCIA:

Agnieszka Bartoszak
WYKSZTAŁCENIE
od 1989 do 1994 Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, studia na wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki, kierunek Telekomunikacja, specjalność Urządzenia Cyfrowe i Systemy
Kontrolno – Pomiarowe, tytuł: magister inżynier

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
od 2008 r. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Kierownik Pracowni Edukacji Informatycznej
koordynacja pracy zespołu nauczycieli akademickich prowadzących przedmioty związane
z obsługą komputera (nowoczesne technologie informatyczne, warsztaty informatyczne, informatyka w turystyce i rekreacji); tworzenie sylabusów, programów zajęć; przygotowywanie materiałów szkoleniowych,
przewodników dla prowadzących zajęcia oraz skryptów dla studentów; dbanie o potrzebne do zajęć oprogramowanie; nawiązywanie kontaktów i współpraca w zakresie udostępnionego oprogramowania z firmami
produkującymi oprogramowanie dla sektora turystycznego (systemy rezerwacyjne dla biur podróży, systemy hotelarskie, gastronomiczne); organizowanie szkoleń dla wykładowców; współpraca z Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń przy WSG w Bydgoszczy w zakresie tworzenia programów przedmiotów
związanych z umiejętnościami komputerowymi oraz obsady tych zajęć.
od 2000 r. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Nauczyciel akademicki
prowadzenie wykładów oraz ćwiczeń z przedmiotów: nowoczesne technologie informatyczne, warsztaty
informatyczne, informatyka w turystyce i rekreacji.
od 1999 r. Trener, szkoleniowiec, egzaminator ECDL
przeprowadzenie licznych szkoleń z zakresu obsługi komputera (system operacyjny, edytor tekstów, arkusz
kalkulacyjny, tworzenie prezentacji, usługi internetowe); uczestnictwo w realizacjach projektów europejskich
związanych ze szkoleniami z zakresu umiejętności komputerowych certyfikatu ECDL; przeprowadzanie egzaminów ECDL Core.
od 1999 do 2000 I Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy, Nauczyciel
prowadzenie zajęć z przedmiotu podstawy informatyki.
od 1999 do 2001 - Zespół Szkół Policealnych KOLFER Bydgoszcz, Nauczyciel
prowadzenie zajęć z podstaw informatyki oraz techniki biurowej.
od 1993 do 1999 - LOGON S.A Bydgoszcz, Specjalista ds. handlowych, wdrożeniowiec
praca w dziale sprzedaży sprzętu i oprogramowania komputerowego; wdrożenia programu firmy Simple
wspomagającego pracę w firmie (moduły sprzedaż, magazyn, księgowość, kadry, płace).
UKOŃCZONE KURSY I SZKOLENIA
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certyfikat egzaminatora ECDL Core – egzaminator nr PL-E1069,



szkolenie z zakresu obsługi systemu hotelarskiego Fidelio,



szkolenie z zakresu obsługi systemu rezerwacyjnego Worldspan,



szkolenie z zakresu obsługi systemu rezerwacyjnego Amadeus,



szkolenie z zakresu obsługi systemu hotelarskiego ProHOTT .

SALE SZKOLENIOWE
Sala duża

Sala mała
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