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Program warsztatów dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych 

p.n.: „Rachunkowość i podatki w działalności gospodarczej” 

 

Warszawa, 7 – 8 grudnia 2017 r. 

 

Wydział Nauk Ekonomicznych 

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

7 grudnia 2017 r. (czwartek) 

do 11.00 
Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia - Hotel Asystencki SGGW 

„IKAR”, ul. Nowoursynowska 161, Warszawa 

10.30 Serwis kawowy 

11.00 – 11.10 Powitanie uczestników WNE SGGW, budynek nr 7, sala nr 116, ul. 

Nowoursynowska 161  
 

Ryszard Winter- Dyrektor Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w 

Brwinowie 

dr hab. Justyna Franc - Dąbrowska, prof. SGGW – Prodziekan Wydziału 

Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  

Barbara Płotczyk - Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie 

11.10 – 13.00 Innowacyjne sposoby zarządzania własnym przedsiębiorstwem (grupa 1 i 2)  

prof. dr hab. Ludwik Wicki – Prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych 

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 

13.00 – 14.00 Obiad 

14.00 – 15.45 Grupa 1. 

Aktywa i pasywa przedsiębiorstwa 

- aktywa trwałe i ich ewidencja 

(wartości niematerialne i prawne, 

środki trwałe, środki trwałe w 

budowie, inwestycje długoterminowe, 

leasing), 

- aktywa obrotowe i ich ewidencja 

(rzeczowy majątek oborowy, 

należności krótkoterminowe, 

inwestycje krótkoterminowe, 

krótkoterminowe aktywa finansowe), 

- klasyfikacja i ewidencja pasywów 

(pochodzenie i struktura kapitałów, 

struktura kapitału a rentowność 

przedsiębiorstwa wobec ryzyka 

finansowego). 

Grupa 2. 

Formy ewidencji , zasady 

prowadzenia  oraz ocena 

 przydatności danych ewidencyjnych 

(zarządzanie i rozliczenia 

podatkowe).  

Ewidencja środków trwałych, obrotu 

magazynowego i środków 

pieniężnych. 

Wykorzystanie danych z ewidencji w 

konstrukcji bilansu majątkowego, 

rachunku zysków i strat oraz 

przepływów pieniężnych. 

dr Joanna Bereżnicka - SGGW 



 

Koszty, przychody i podatek 

dochodowy 

- istotna kosztów i ich podział (koszt, 

wydatek, nakład, koszty stałe, koszty 

zmienne), 

- koszty w układzie rodzajowym, 

koszty w układzie funkcjonalnym, 

- przychody i koszty uzyskania 

przychodów działalności operacyjnej 

pozostałej, finansowej, 

- podatek dochodowy od osób 

prawnych oraz od osób fizycznych, 

odroczony podatek dochodowy. 

dr Magdalena Mądra-Sawicka - 

SGGW 

15.45 – 16.15 Przerwa kawowa 

16.15– 18.30 Grupa 1. 

Formy ewidencji , zasady 

prowadzenia  oraz ocena 

 przydatności danych ewidencyjnych 

(zarządzanie i rozliczenia 

podatkowe).  

Ewidencja środków trwałych, obrotu 

magazynowego i środków 

pieniężnych. 

Wykorzystanie danych z ewidencji w 

konstrukcji bilansu majątkowego, 

rachunku zysków i strat oraz 

przepływów pieniężnych. 

dr Joanna Bereżnicka - SGGW 

Grupa 2. 

Aktywa i pasywa przedsiębiorstwa 

- aktywa trwałe i ich ewidencja 

(wartości niematerialne i prawne, 

środki trwałe, środki trwałe w 

budowie, inwestycje długoterminowe, 

leasing), 

- aktywa obrotowe i ich ewidencja 

(rzeczowy majątek oborowy, 

należności krótkoterminowe, 

inwestycje krótkoterminowe, 

krótkoterminowe aktywa finansowe), 

- klasyfikacja i ewidencja pasywów 

(pochodzenie i struktura kapitałów, 

struktura kapitału a rentowność 

przedsiębiorstwa wobec ryzyka 

finansowego). 

Koszty, przychody i podatek 

dochodowy 

- istotna kosztów i ich podział (koszt, 

wydatek, nakład, koszty stałe, koszty 

zmienne), 

- koszty w układzie rodzajowym, 

koszty w układzie funkcjonalnym, 

- przychody i koszty uzyskania 

przychodów działalności operacyjnej 

pozostałej, finansowej, 

- podatek dochodowy od osób 

prawnych oraz od osób fizycznych, 

odroczony podatek dochodowy. 

dr Magdalena Mądra-Sawicka - 

SGGW 



 

18.45 Kolacja 

8 grudnia 2017 r. (piątek) 

7.30 –8.15 Śniadanie 

8.30 – 10.30 Grupa 1. 

Zasady funkcjonowania podatku 

VAT w UE i Polsce. Podstawowe 

aspekty VAT. Zasady ustalania 

podstawy opodatkowania VAT – em: 

- zasady rozliczania, 

- konieczność wliczania, w 

niektórych przypadkach, kosztów 

dodatkowych transakcji, takich jak 

koszty transportu czy ubezpieczenia, 

do podstawy opodatkowania 

świadczenia głównego, 

- kwoty wyłączone z podstawy 

opodatkowania, 

- zasady ustalania podstawy 

opodatkowania VAT – em przy 

nieodpłatnym przekazaniu lub 

zużyciu towarów oraz przy 

nieodpłatnym świadczeniu usług, 

- podstawa opodatkowania w 

przypadku wymiany barterowej, 

- podstawa opodatkowania w 

transakcjach zagranicznych, 

- opakowania zwrotne (przypadki, 

gdy zwiększają podstawę 

opodatkowania). 

Zmiany w przepisach dotyczących 

podatku, które obowiązują od roku 

2017 oraz te, które wejdą w życie w 

2018r.  

dr Marzena Ganc - SGGW  

Grupa 2. 

Ubezpieczenia gospodarcze w świetle 

obowiązujących regulacji prawnych. 

Jak się dobrze ubezpieczyć? 

dr Aleksandra Wicka - SGGW 

10.30 – 11.00 Przerwa kawowa 

11.00 – 13.00 Grupa 1. 

Ubezpieczenia gospodarcze w świetle 

obowiązujących regulacji prawnych. 

Jak się dobrze ubezpieczyć? 

dr Aleksandra Wicka - SGGW  

Grupa 2. 

Zasady funkcjonowania podatku 

VAT w UE i Polsce. Podstawowe 

aspekty VAT. Zasady ustalania 

podstawy opodatkowania VAT – em: 

- zasady rozliczania, 

- konieczność wliczania, w 

niektórych przypadkach, kosztów 

dodatkowych transakcji, takich jak 

koszty transportu czy ubezpieczenia, 

do podstawy opodatkowania 



 

świadczenia głównego, 

- kwoty wyłączone z podstawy 

opodatkowania, 

- zasady ustalania podstawy 

opodatkowania VAT – em przy 

nieodpłatnym przekazaniu lub 

zużyciu towarów oraz przy 

nieodpłatnym świadczeniu usług, 

- podstawa opodatkowania w 

przypadku wymiany barterowej, 

- podstawa opodatkowania w 

transakcjach zagranicznych, 

- opakowania zwrotne (przypadki, 

gdy zwiększają podstawę 

opodatkowania). 

Zmiany w przepisach dotyczących 

podatku, które obowiązują od roku 

2017 oraz te, które wejdą w życie w 

2018r.  

dr Marzena Ganc - SGGW  

13.00 – 14.00 Obiad  

14.00 – 15.00 
Podsumowanie szkolenia  

Barbara Płotczyk - Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie 

 

Miejsce zakwaterowania: 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 

Hotel Asystencki IKAR 

Warszawa 

ul. Nowoursynowska 161  

http://ikar.sggw.pl/  

 

Miejsce szkolenia: 

Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 

Budynek nr 7, sala nr 116 i 101 

Warszawa 

ul. Nowoursynowska 161  

http://www.sggw.pl/  

 

Osoba odpowiedzialna za organizację szkolenia: 

Barbara Płotczyk  

tel. (22) 729 73 02; 506 531 413 

e-mail: b.plotczyk@kcer.pl  

 

http://ikar.sggw.pl/
http://www.sggw.pl/
mailto:b.plotczyk@kcer.pl

