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Szanowni Państwo,
Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne
szkolenie pt. „100 ułatwień dla przedsiębiorców i nie tylko”.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w przepisach dotyczących
prowadzenia działalności gospodarczej. Wprowadzono zmiany w wielu ustawach a ich celem jest
redukcja niektórych obowiązków administracyjnych, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz
podniesienie efektywności pracy, usprawnienie procesu inwestycyjnego a także zmniejszenie
uciążliwości kontroli. Większość przepisów nowej ustawy weszła w życie 1 stycznia 2017 r.
Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorców, księgowych oraz wszystkich, których interesują
zagadnienia związane ze zmianą przepisów ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej.
Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się m.in. ze zmianami w:
 Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej
 Kodeksie cywilnym
 Kodeksie pracy
 Ustawie o rachunkowości
 Ordynacji podatkowej
 Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych
 Kodeksie spółek handlowych
 Prawie budowlanym
Szkolenie poprowadzi pani Justyna Maćkowiak - doradca gospodarczy, wieloletni praktyk
w dziedzinie prawa podatkowego, dyrektor Centrum Biznesu, trener współpracujący z PFP.
Szkolenie odbędzie się w Drawsku Pomorskim dnia 28 września 2017 r. w godz. 9.00 – 16.00
miejsce szkolenia: budynek Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim, Pl. Elizy
Orzeszkowej 3, sala narad 07. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
W celu rezerwacji miejsca dla Państwa Firmy, uprzejmie prosimy o imienne potwierdzenie
przyjęcia

naszego

zaproszenia

poprzez

przesłanie

zgłoszenia

na adres

e-mail:

dpcwp@powiatdrawski.pl lub na fax. 94 36 30 763.
W przypadku dodatkowych pytań – jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr telefonu (94) 3630763.

Serdecznie zapraszamy!
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Program szkolenia
„100 ułatwień dla przedsiębiorców i nie tylko”
Temat zajęć

Godzina
9.00

9.00 – 10.30

Powitanie uczestników i wprowadzenie
1. Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.
1.1.Kontrola działalności gospodarczej.
1.2.Zmiana stanowiska organu i jej konsekwencje.
1.3.Obowiązkowe danych w CEIDG.
1.4.Zawieszenie działalności gospodarczej w celu sprawowania
osobistej opieki nad dzieckiem.
2.Zmiany w Kodeksie cywilnym.

10.30 – 10.45

Przerwa
3.Zmiany w ustawie o rachunkowości.
4. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i
ubezpieczeniu wypadkowym.

10.45 – 12.15

12.15 – 12.30

5. Zmiany w kodeksie pracy.
5.1. Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, fundusz
świadczeń socjalnych.
5.2. Nowy wzór i zasady wystawiania świadectwa pracy.
5.3. Pozostałe zmiany w prawie pracy
Przerwa
6.Zmiany w przepisach podatkowych.
6.1.Ordynacja podatkowa.
6.2.Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

12.30 – 14.00

7.Zmiany w Kodeksie spółek handlowych
7.1.Sprzeczność interesów spółki z interesami członka zarządu
7.2.Zwiększenie ochrony wspólników i akcjonariuszy
mniejszościowych
7.3.Pozostałe zmiany.
8. Prawo budowlane i pozostałe zmiany.

14.00 – 14.15

14.15 – 15.45

16.00

Przerwa
9. KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
10. Ulga na innowacje
11. Konstytucja Biznesu
12. Dyskusja z uczestnikami szkolenia.
Zakończenie szkolenia

