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Szanowni Pa ństwo, 
 
Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne 

szkolenie pt. „Kalambury podatkowe ”. 

 
Szkolenia to będzie miało charakter gry podatkowej, w trakcie której wyjaśniane będą 

problematyczne zagadnienia z obszaru podatku dochodowego oraz podatku od towarów 

i usług. W oparciu o przepisy oraz interpretacje podatkowe przedstawione zostaną 

alternatywne rozwiązania konkretnych sytuacji gospodarczych oraz ich konsekwencje. 

 

Szkolenie kierowane jest do  przedsiębiorców, obecnych lub przyszłych 

pracowników działów księgowości, absolwentów wyższych uczelni chcących wzbogacić 

siebie i swoje CV o nowe kwalifikacje oraz wszystkich, którzy chcą wziąć udział w tej grze. 

 

W trakcie szkolenia trener „wciągnie” uczestników do gry o nazwie „życie gospodarcze” 

i w drodze ze startu do mety wyjaśni możliwe rozwiązania.  

Podczas szkolenia uczestnicy: 
• poznają wiele wariantów rozwiązań w zakresie podatku dochodowego i podatku VAT 

na podstawie konkretnych przykładów z życia gospodarczego, 
• zrozumieją zagrożenia i konsekwencje wynikające z nieznajomości przepisów, 
• nauczą się na błędach innych jakich rozwiązań nie wolno stosować, 
• uświadomią sobie znaczenie dopuszczonych prawem optymalizacji podatkowych. 

 

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a po szkoleniu – 

zaświadczenie o uczestniczeniu w szkoleniu w wersji elektronicznej. 

Szkolenie poprowadzi pani Beata Ku śmierek  – doświadczony doradca gospodarczy, trener 

z obszarów podatkowych, certyfikowany księgowy, przedsiębiorca - właścicielka firmy TAX 

DEAL, wykładowczyni Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości posiadająca Europejski Certyfikat 

Kompetencji Biznesowych. 

Szkolenie odbędzie się w Gdyni dnia 13.10.2017 r. w godzinach 9.00 – 16.00  

miejsce szkolenia: Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Gdyni, ul. 10 Lutego 

24, sala 107, (I piętro).  Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

W celu rezerwacji miejsca dla Państwa Firmy, uprzejmie prosimy o wysłanie zgłoszenia 

mailem na adres email: m.grzeszczak@gdynia.pl   z podaniem imienia i nazwiska oraz 

telefonu kontaktowego. 

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Panią Ewą Wiktorek 728-970-389. 

Serdecznie zapraszamy!  
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Program szkolenia 

„Kalambury podatkowe” 
 

Godzina Temat zajęć 

9.00 – 9.15 Powitanie uczestników i wprowadzenie 

9.15 – 10.30 
 Warianty decyzji  na starcie w zakresie formy prawn ej oraz formy 
opodatkowania – a mo że spółka komandytowa?  

 

10.30 – 10.45  Przerwa  

10.45 – 12.00 
 Kalambury z obszaru podatku dochodowego oraz podatk u od 
towarów i usług.  

 

12.15 – 12.30  Przerwa  

12.30 – 14.00 

 Kalambury z obszaru podatku dochodowego oraz podatk u od 
towarów i usług. 
 
 

14.15 – 14.30  Przerwa  

14.15 – 15.45 

 
 Kalambury z obszaru podatku dochodowego oraz podatk u od 
towarów i usług. 
 

 

16.00  Zakończenie szkolenia  

 


