FIC Szkolenia -Ignacy Chruszczyński

Współpraca głównego księgowego z
radcą prawnym
Online 10 stycznia 2022r.
PRELEGENT: Agnieszka Sieńko – radca prawny, ma już ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w ochronie
zdrowia. Prelegentka jest także mediatorem sądowym. Kwalifikacje coacha, interwenta kryzysowego i szeroka
wiedza o wnętrzu człowieka sprawiają, że warsztaty z mecenas Sieńko są ciekawe, interaktywne, pełne trafnych
spostrzeżeń.
.

Oczywistością jest, że do tego by firma dobrze funkcjonowała niezbędnych jest kilka elementów. Jednym z nich jest
zespół specjalistów. Poza samym zespołem konieczne jest, aby specjaliści ze sobą współpracowali. Relacje
między księgowym, radcą prawnaym i wreszcie samym menadżerem oraz jego zastepcami i kierownikami komórek mogą
przesądzić o dobrym lub złym funkcjonowaniu całej organizacji. Szkolenie ma przedstawić doświadczenia
praktyka i zainspirować do rozważenia określonego modelu współpracy wewnątrz organizacji.
1. uzgadnianie trybu zamówień;
2. opiniowanie pism, umów;
3. dochodzenie należności;
4. umarzanie należności;
5. tworzenie procedur i obieg dokumentów;
6. koszty dochodzenia należności;

Wykłady rozpoczynają się o godz. 10:00 zakończenie ok. godz. 13:00

MIEJSCE :

Online

CENA SZKOLENIA:

350 zł netto *

Uczestnictwo, materiały szkoleniowe opracowane przez wykładowcę, przerwy kawowe.
* dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres:
fic-szkolenia@data.pl lub faksem na nr 22 2578629 lub22 2923850
Kontakt do Organizatora: 601354488
FIC Szkolenia Ignacy Chruszczyński
Biuro Szkoleń: ul. Kinowa 18/80 04-017 Warszawa
tel: 601 35 44 88 fax: 0 22 292 38 50
e-mail: fic-szkolenia@data.pl www.fic-szkolenia.home.pl
https://www.facebook.com/FIC-Szkolenia-114573930240521/
NIP: 712-005-13-92 REGON: 430044616

KARTA ZGŁOSZENIA

Współpraca głównego księgowego z radcą
prawnym
Online 10 stycznia 2020r.
IMIĘ I NAZWISKO:.....................................................................................................................................
STANOWISKO:...........................................................................................................................................
NAZWA JEDNOSTKI NA FAKTURĘ (DOKŁADNA NAZWA I ADRES):.....................................................................
........................................................................................... ............................................................................................................................. ....................
.....................................................................................NIP:...................... ....................TEL.:............................................TEL.KOM.:............................
..................FAX:....................................................E-MAIL............................................................................................

 Oświadczam, że udział ww. osób w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych w rozumieniu przepisów Art. 5. Ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. nr 157 poz. 1240

PŁATNOŚĆ: PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM
Nr konta:

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

UPOWAŻNIAM FIC Szkolenia DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT BEZ PODPISU OSOBY ODBIERAJĄCEJ.
PRZY REZYGNACJI PÓŹNIEJ NIŻ 7 DNI OD DATY ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA LUB NIEOBECNOŚCI
ZGŁOSZONEGO UCZESTNIKA PONOSIMY KOSZTY SZKOLENIA

.....................................
pieczątka firmowa

.........................................
pieczątka imienna dyrektora
lub głównego księgowego
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https://www.facebook.com/FIC-Szkolenia-114573930240521/
NIP: 712-005-13-92 REGON: 430044616

................................
podpis dyrektora lub
głównego księgowego

