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II stopień - Dla
kandydatów na
specjalistę ds.
rachunkowości księgowego bilansistę
Dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości - księgowego bilansistę 184 godz. wykładowe
Akredytacja Łódzkiego Kuratora Oświaty
Celem kształcenia jest przygotowanie uczestnika do pracy na stanowisku specjalisty ds.
rachunkowości.
Program szkolenia obejmuje:
Moduł III
- 120 godz. - rachunkowość finansowa z elementami etyki
zawodowej
Moduł IV
- 40 godz. - prawo podatkowe
Moduł V
- 20 godz. - wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa
gospodarczego
- 4 godz. - zaliczenie końcowe - egzamin
Wymagania wstępne dla uczestników:
Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie oraz
wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone:
- Certyfikatem SKwP, uzyskanym po egzaminie kończącym kurs I stopnia rachunkowości w
okresie ostatnich pięciu lat, lub
- tytułem technika, licencjata lub magistra o kierunku lub specjalności rachunkowość oraz
rocznym stażem pracy w rachunkowości w ostatnich pięciu latach, lub
- pozytywnie zdanym egzaminem wstępnym z zakresu kursu Podstawy rachunkowości dla kandydatów na księgowego.
Warunkiem uczestnictwa jest:
- nadesłanie karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami (potwierdzającymi
wykształcenie i staż pracy) oraz
- wpłata wymaganej zaliczki.
Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadku pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału
najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność
winna zostać uregulowana w trakcie trwania szkolenia, w terminie określonym przez
organizatora.
Dla osób płacących indywidualnie istnieje możliwość rozłożenia kosztu kursu na
raty, po pisemnym uzgodnieniu powyższego z organizatorem kształcenia i podwyższeniu
pozostałej kwoty należności o 5%.
Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli
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uczestnictwa w kursie.
Zajęcia szkoleniowe są prowadzone:
- jeden raz w tygodniu od godz. 9:00, lub
- dwa razy w tygodniu w godz. 16:45-20:00, lub
- w soboty od godz. 9:00.
Zapraszamy serdecznie!
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