
 

KURS KSIĘGOWOŚCI POLBI 
 

Edycja kursu: Wtorek i czwartek w godz. 17:30 – 20:45 
  

Rozpoczęcie: 7 marca 2023 r. Zakończenie: 22 czerwca 2023 r. 

 

Lp. Temat Data 
Dzień 

tygodnia 

S1A Ordynacja podatkowa. 2023-03-07 wtorek 

S2A Podmiot i przedmiot opodatkowania w podatku dochodowym. 2023-03-09 czwartek 

S3A Przychody i koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej. 2023-03-14 wtorek 

S4A Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. 2023-03-16 czwartek 

S5A Nieściągalne wierzytelności. 2023-03-21 wtorek 

S6A Podatkowa księga przychodów i rozchodów. 2023-03-23 czwartek 

S7A Przedmiot opodatkowania i podatnik podatku od towarów. 2023-03-28 wtorek 

S8A Powstanie obowiązku podatkowego VAT, VAT naliczony i należny. 2023-03-30 czwartek 

S9A Dokumentacja VAT: Faktury, ewidencje, pliki JPK. 2023-04-04 wtorek 

S10M Rachunkowość – akty prawne. Omówienie sprawozdania finansowego. Bilans – 
pojęcia i definicje. 

2023-04-06 czwartek 

S11M Rachunek zysków i strat – pojęcia związane z kosztami i przychodami oraz ustalaniem 
wyniku finansowego. 

2023-04-11 wtorek 

S12M Pojęcie konta księgowego i podstawowe zasady rachunkowości. 2023-04-13 czwartek 

S13M Podział kont. Ustalenie wyniku finansowego a wyliczenie podstawy opodatkowania. 2023-04-18 wtorek 

S14M Środki pieniężne oraz kredyty i pożyczki. 2023-04-20 czwartek 

S15M Ewidencja typowych operacji kosztowych. Ewidencja zdarzeń gospodarczych 
dotyczących aktywów obrotowych. 

2023-04-25 wtorek 

S16M Ewidencja zdarzeń gospodarczych dotyczących aktywów obrotowych. 2023-04-27 czwartek 

S17M Ewidencja podatku VAT. Ewidencja operacji w obrocie towarowo- handlowym i 

usługowym. 
2023-05-09 wtorek 

S18M Ewidencja operacji w obrocie towarowo-handlowym i usługowym. 2023-05-11 czwartek 

S19M Elementy rozliczania i ewidencji wynagrodzeń. Elementy rozliczania i ewidencji 
podróży służbowych. 

2023-05-16 wtorek 

S20M Ewidencja aktywów trwałych jednostki. 2023-05-18 czwartek 

S21M Ewidencja aktywów trwałych. 2023-05-23 wtorek 

S22M Ewidencja transakcji rozliczanych w czasie. 2023-05-25 czwartek 

S23M Transakcje rozliczane w czasie. Zakup i koszty eksploatacji samochodów osobowych 
w księgach rachunkowych. 

2023-05-30 wtotek 



 

S24M Rozrachunki i roszczenia (należności i zobowiązań). Kapitały własne. 2023-06-01 czwartek 

S25M Pozostałe koszty i przychody operacyjne. Księgowanie kosztów i przychodów 
finansowych. 

2023-06-13 wtorek 

S26M Ewidencja operacji handlu zagranicznego. 2023-06-15 czwartek 

S27M Ewidencja zdarzeń gospodarczych przy użyciu programu finansowo – księgowego 
“Symfonia” 

2023-06-20 wtorek 

S28M Ewidencja zdarzeń gospodarczych przy użyciu programu finansowo – księgowego 

“Symfonia” 
2023-06-22 czwartek 

 Egzamin (w godz. 17:30 – 19:30) 2023-06-27 wtorek 
 


