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SZKOLENIA NA
MIARĘ
Dostarczamy szkoleń, które są efektem zapotrzebowania Twojej
firmy. Wspólnie ustalimy możliwy rozwój 
Twoich współpracowników. 
Jako firma posiadająca certyfikat standard usług szkoleniowo-
rozwojowych gwarantujemy, że nasze szkolenia spełniają
najwyższe standardy.
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Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do szkoleń w ramach PSF
wsparciem rozwoju MMŚP działających na terenie województwa
śląskiego.

W ramach współpracy proponujemy:
- merytoryczne wsparcie przy wypełnianiu dokumentacji projektowej,
- wsparcie w procesie ubiegania się o uzyskanie dofinansowania
(aplikowanie o środki w ramach otwartych naborów prowadzonych przez
operatorów PSF na terenie województwa śląskiego),
- organizację i przeprowadzenie szkoleń zgodnie z wytycznymi sanitarno-
epidemiologicznymi, zapewnienie logistyki szkolenia, dobór odpowiedniej
kadry trenerskiej),
- merytoryczne wsparcie w procesie rozliczania usług szkoleniowych.

Istnieje możliwość uzyskania nawet 80% dofinansowania do całości
szkolenia.

ŚLĄSKIE 
CENTRUM SZKOLENIOWE



Etapy wpółpracy

Kontaktujemy się z Tobą i umawiamy wizytę 
na podpisanie dokumentów i odebranie pełnomocnictwa. Teraz mamy mało

czasu na załatwienie wszystkich formalności (maksymalnie 2 dni)
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Rozliczamy za Ciebie usługę i dopełniamy wszystkich formalności.

Organizujemy dla Ciebie i Twoich pracowników szkolenie. Bierzecie w nim udział.

Uzyskujemy dofinansowanie!

Dostajesz maila z ofertą szkoleń z dofinansowaniem unijnym i wybierasz
szkolenia, które Ciebie interesują. Jeśli nie mamy w ofercie odpowiednich szkoleń
- przygotujemy taką ofertę dla Twojej firmy.
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gwarantuje wsparcie w procesie ubiegania się o uzyskanie dofinansowania,
gwarantuje wsparcie w procesie rozliczania usługi szkoleniowej objętej dofinansowaniem.

Podpisanie porozumienia o współpracy: gwarantuje wsparcie merytoryczne przy uzupełnianiu
dokumentacji projektowej oraz:

 Składasz wniosek do ZUS i US o niezaleganiu. Podpisujemy zgodę na przetwarzanie danych osobowych
osób kierowanych na planowane usługi szkoleniowe. My przygotowujemy dokumentację

2

Informujemy Ciebie o terminie naboru wniosku i prosimy o zgodę na ubieganie się o
środki unijne. Otrzymujesz od nas oficjalny wzór pełnomocnictwa i udajesz się do
notariusza.
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ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W 2021
/ LEGALIZACJA PRACY

Możliwość zatrudniania pielęgniarek, ratowników medycznych i lekarzy bez konieczności nostryfikacji dyplomu?
Jak mają działać uproszczone procedury?

Nowe terminy wydawania wiz
Nowe zasady ubezpieczeń zdrowotnych przy wjeździe na podstawie wizy

Uproszczenie procedur uzyskiwania zezwoleń na pobyt czasowy
Nowe zasady zmiany pracodawcy przez cudzoziemca

Cudzoziemcy w Polsce w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce

Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
Jak korzystać z ruchu bezwizowego?
Korzystanie z ruchu bezwizowego po pobycie na podstawie wizy krajowej, zezwoleń na pobyt
Zezwolenia na pobyt czasowy – najpopularniejsze karty pobytu
"Niebieska karta UE" - zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach
Czy adnotacja "dostęp do rynku pracy" na karcie pobytu pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?'
Kłopotliwy "stempel" – czy cudzoziemiec oczekujący na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt ma zawsze gwarantowaną legalność
zatrudnienia?
Udział pracodawcy w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca – jak pomóc cudzoziemcowi w legalizacji pobytu.

Uproszczona legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy
cudzoziemcowi

Jak wyglądają procedury? Jak długo można z nich korzystać?
Na czym polegają ułatwienia względem legalizacji pracy obywateli
innych państw?
Kontynuowanie legalnego zatrudnienia po końcu ważności oświadczenia – co po oświadczeniu?
Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia
Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?

Kontynuowanie pracy u tego samego pracodawcy – czy można kontynuować pracę dla tego samego podmiotu bez zezwolenia jeśli się
wcześniej pracowało w ramach oświadczenia, zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt i pracę?
Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób
Posiadacze zezwoleń na pobyt stały i zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE
Posiadacze Karty Polaka
Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na
pracę
Studenci studiujący w Polsce – czy każdy student jest zwolniony?

Jak formułować ofertę pracy?
Kiedy nie trzeba przeprowadzać testu rynku pracy?

Jak legalnie przejąć cudzoziemca od innego pracodawcy? Jakie błędy można popełnić?
Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski nielegalnie

Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
Czy cudzoziemiec ponosi konsekwencje bycia nielegalnie zatrudnionym?
Czy ukaranie prezesa spółki za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców może skutkować konsekwencjami dla spółki?
Kto ma prawo kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców i jakie ma uprawnienia? Omówienie przykładowych protokołów
kontroli.

Omówienie formularzy urzędowych, case study
Czy konieczne jest tłumaczenie wszystkich dokumentów związanych z pracą cudzoziemca?

Nowe kategorie cudzoziemców zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
Projekt ułatwień w dostępie do polskiego rynku pracy dla personelu medycznego z państw nienależących do UE:

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach w związku z przystąpieniem do Visa Waiver Program

Projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach autorstwa Rady Ministrów – usprawnienie procedur

Brexit – zasady postępowania z obywatelami Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

Wybrane przypadki nie wymagające dodatkowej legalizacji pracy

Test rynku pracy – informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych – niezbędny element procedury uzyskiwania
zezwolenia na pracę i niektórych kart pobytu

Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E) – zatrudnianie obywateli wszystkich państw świata

liczba godzin szkolenia: 16
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UMOWY CYWILNOPRAWNE W PRAKTYCE
W 2021 R.

Umowa zlecenia i umowa o dzieło – podobieństwa i różnice.
Umowa o dzieło versus umowa zlecenia – przykładowe
orzecznictwo SN w sprawie umów z wykładowcami i artystami.
Umowa zlecenia a umowa o pracę – podobieństwa i różnice na
gruncie wybranych orzeczeń SN.

Dozwolone zasady wynagradzania w umowach cywilnoprawnych
Minimalne stawki godzinowe w umowach cywilnoprawnych w 2020
i 2021 roku
Zasady dokumentowania wypłaty minimalnego wynagrodzenia.
Potrącenia z wynagrodzeń zleceniobiorców a płaca minimalna.
Płaca minimalna na 2021 rok.

Przedmiot ochrony prawa autorskiego – pojęcie utworu
autorskiego
Zasady przenoszenia autorskich praw majątkowych przy umowach
o pracę – zapisy, zakres obowiązków, etc.
Przenoszenie praw autorskich w umowach o dzieło i umowach o
przeniesienie praw do utworu.
Zapisy istotne przy umowach o przeniesienie praw autorskich

Stworzenie dzieła jako warunek zastosowania 50% kosztów
uzyskania przychodu.
Rodzaje działalności w których można stosować 50% koszty
uzyskania przychodu
Stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych do
50% kosztów podatkowych
50% koszty a próby artystyczne
Umowa zlecenia a 50% koszty uzyskania przychodu – stanowiska
organów podatkowych
Ryzyko wpływu orzecznictwa Sądu Najwyższego (w szczególności
wyroku w sprawie skrzypaczki) na prawo do 50% kosztów
podatkowych

Źródła przychodów, do których kwalifikowane są umowy
cywilnoprawne – działalność wykonywana osobiście, działalność
gospodarcza.
Umowy cywilnoprawne wykonywane w ramach i poza działalnością
gospodarczą – zasady opodatkowania
Rozliczenie korekty składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne zleceniobiorców na gruncie podatkowym

Ogólne zasady zwolnienia wynagrodzeń osób do 26 roku życia
Umowy, przy których możliwe jest zastosowanie zwolnienia do 26
roku życia
Lista płac a dochody zwolnione do 26 roku życia

Umowy cywilnoprawne – aspekt zatrudnieniowy

Płaca minimalna w umowach zlecenia w 2021 r.

Prawa autorskie

Koszty uzyskania przychodu z praw autorskich

Opodatkowanie umów cywilnoprawnych

Zwolnienie dochodów z umów zlecenia osób do 26 roku życia

liczba godzin szkolenia: 16

Różnice w opodatkowaniu zapraszanych artystów z Polski i z
zagranicy.
Certyfikat rezydencji zagranicznych artystów – skutki posiadania i
jego braku.
Informacje podatkowe wystawiane w przypadku artystów z
zagranicy.
Finansowanie kosztów podróży osób na umowach cywilnoprawnych
– diety, zwrot kosztów, wyżywienie.
Koszty związane z zaproszeniem zagranicznych artystów a ich
przychód podatkowy.
Udostępnienie sprzętu osobom współpracującym na podstawie
umów cywilnoprawnych – używanie do celów służbowych.

PPK a lista płac
Podstawa obliczenia wpłat do PPK
Limit 30% przeciętnego wynagrodzenia a wpłaty do PPK
Podatkowe i ubezpieczeniowe konsekwencje wpłat na PPK
Korekty listy płac a PPK
Zmiana deklaracji ZUS RCA w związku z wejście w życie PPK

Umowy cywilnoprawne podlegające i niepodlegające
ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym.
Zasady opłacania składek za pracownika na zleceniu lub umowie o
dzieło w przypadku, gdy wykonują pracę na rzecz swojego
pracodawcy.
Zbieg tytułu ubezpieczenia społecznego – jednoczesne
wykonywanie umowy o pracę i umowy zlecenia.
Zbieg tytułu ubezpieczenia społecznego przy jednoczesnym
wykonywaniu kilku umów cywilnoprawnych.
Finansowanie kosztów dojazdu zagranicznych artystów a składki na
ubezpieczenie społeczne.
Zagraniczni artyści zapraszani do Polski – ryzyko opłacania składek
za granicą.

Zasady składania raportów o zawartych umowach o dzieło
Podmioty zobowiązane do składania raportów o zawartych
umowach o dzieło

Rozszerzenie ulgi do 26 lat na umowy o praktyki absolwenckie
Zwolnienie od opodatkowania szczepionek przeciwko grypie
sfinansowanych przez zleceniodawców

Opodatkowanie umów cywilnoprawnych zawartych z zagranicznymi
podmiotami

Pracownicze Plany Kapitałowe a rozliczenie wynagrodzeń
zleceniobiorców

Umowy cywilnoprawne – aspekt ubezpieczeniowy

Raportowanie umów o dzieło od stycznia 2021 roku

Zmiany dotyczące umów cywilnoprawnych
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ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH W 2021 R.

kto powinien utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
komu przysługują świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
jakie świadczenia mogą być finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

naliczanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – aktualne zasady
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a świadczenie urlopowe

Nowe regulacje w zakresie ochrony danych osobowych w praktyce zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Obowiązek informacyjny
Rodzaje danych przetwarzanych przez pracodawców w praktyce zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Zasady udostępniania przez pracowników danych osobowych członków rodzin

Nowe regulacje i interpretacje dotyczące funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Powołanie komisji ds. socjalnych a obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych
Przechowywanie dokumentów składanych przez osoby uprawnione
Wpływ świadczeń socjalnych i programów rządowych (np. 500+) na badanie sytuacji osoby uprawnionej
Badanie sytuacji socjalnej uprawnionych osób w orzecznictwie sądów

Jak utworzyć regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Jak zmienić regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Rola związków zawodowych w tworzeniu i funkcjonowaniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Nowe uprawnienia związków zawodowych w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

kiedy do zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stosuje się Prawo zamówień publicznych
opodatkowanie środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
projektowane zmiany w regulacjach dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Co może pracodawca w związku z pandemią COVID-19
Kto, dla kogo i dlaczego tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a ochrona danych osobowych

Przetwarzanie danych do celów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Związki zawodowe a zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zakładowe fundusz świadczeń socjalnych i jego konsekwencje prawnopodatkowe

liczba godzin szkolenia: 16
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DOKUMENTACJA PRACOWNICZA

umowa zlecenia i umowa o dzieło – podobieństwa i różnice,
umowa zlecenia versus umowa o dzieło – orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawie dopuszczalności zawierania
nieoskładkowanych umów o dzieło,
umowa zlecenia i umowa o pracę – podobieństwa i różnice na gruncie wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego,
konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia.

umowy podlegające i niepodlegające ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym,
osoba wykonująca umowę zlecenia albo umowę o dzieło, zawartą z własnym pracodawcą – zasady podlegania
ubezpieczeniom społecznym,
osoba wykonująca umowę zlecenia na rzecz własnego pracodawcy a zatrudniona przez podmiot trzeci – kto odprowadza
składki,
umowa cywilnoprawna z pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, macierzyńskim,
rodzicielskim, ojcowskim,
zbieg tytułu ubezpieczenia społecznego – jednoczesne wykonywanie umowy o pracę i umowy zlecenia,
zbieg tytułu ubezpieczenia społecznego przy jednoczesnym wykonywaniu kilku umów cywilnoprawnych,
zbieg tytułu do ubezpieczeń społecznych przy wykonywaniu działalności gospodarczej i umowy zlecenia,
jakie dokument wymagać przy ustalaniu zbiegu tytułów do ubezpieczeń,
błędne oświadczenie osoby zatrudnionej co do zbiegu a odpowiedzialność zleceniodawcy i odpowiedzialność osoby
zatrudnionej, 
dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy – konsekwencje przekazania zgłoszenia z opóźnieniem,
kiedy prokurent nie podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym,
odpowiedzialność za składki podwykonawców w ramach tzw. outsourcingu.

podstawa wymiaru składek za pracowników i zleceniobiorców,
świadczenia zwolnione z oskładkowanie – bhp (odzież robocza, ekwiwalent za pranie), udział w imprezie integracyjnej,
zasady wliczania do podstawy wymiaru składek składników rzeczowych – pakiety medyczne, korzystanie przez pracownika
ze służbowego mieszkania, samochodu;,
świadczenia częściowo odpłatne – kiedy nie są wliczane do podstawy wymiaru składek,
warunki wyłączenia świadczeń socjalnych z ubezpieczeń społecznych – orzecznictwo sądowe i stanowiska ZUS,
ograniczenie wysokości składki zdrowotne do wysokości zaliczki – ulga do 26 lat, świadczenia zwolnione od opodatkowania

za kogo należy odprowadzać wpłaty do PPK,
zasady dokonywania wpłat do PPK,
oświadczenia składane przez uczestników PPK – skutki dla podmiotów zatrudniających,
błędne oświadczenie osoby zatrudnionej co do zbiegu a odpowiedzialność podmiotu zatrudniającego i odpowiedzialność
osoby zatrudnionej.

obowiązek raportowania umów o dzieło do ZUS
zmiany w zgłoszeniach do ubezpieczeń – konieczność podawania wykonywanego zawodu
zmiany w dokumentach rozliczeniowych – konieczność podawania informacji o PPK

Najciekawsze orzeczenia w zakresie ubezpieczeń społecznych
odpowiedzialność płatnika za nienależnie pobrane przez ubezpieczonych zasiłki

Zasady zawierania umów w kontekście ubezpieczeń społecznych

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne – wybrane zagadnienia

Zasady odprowadzania wpłat do PPK

Nowe obowiązki w zakresie ZUS od 2021 roku

Zbieranie danych dla potrzeb ubezpieczeń społecznych i podatków a regulacje RODO

liczba godzin szkolenia: 16



OF
ER

TA
 S

ZK
OL

EŃ
PRAKTYCZNE ASPEKTY SPLIT PAYMENT ORAZ
,,BIAŁEJ LISTY RACHUNKÓW BANKOWYCH"

kto musiał otworzyć rachunek VAT i jak to się robi?
„dedykowany komunikat przelewu” – przelew zdefiniowany w ustawie o VAT – w jaki sposób kontrahent opłaca należności faktury?
czy dostawca ma wybór metody płatności od kupującego?
czy wszystkie banki obsługują rachunek VAT?
czy inne instytucje niż banki prowadzą rachunek VAT?
jak rozliczyć transakcję przy zastosowaniu „split payment”?
do kogo należą środki zgromadzone na rachunku VAT – do podatnika, czy do skarbu państwa?
na co można przeznaczyć środki zgromadzone na rachunku VAT?
egzekucja z rachunku VAT – czy środki na rachunku VAT są bezpieczne?
czy istnieje konieczność zasilania rachunku VAT?

Na jakie konto mają trafić środki pieniężne?
Czy można zapłacić fakturę kilkoma przelewami?
Możliwe konsekwencje błędów w treści przelewu, w tym:
niepełny numer faktury,
pomyłka w numerze faktury,
błędny NIP.

Otrzymanie omyłkowej płatności „split payment”, a konsekwencje?
Otrzymanie omyłkowej płatności „split payment” – co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka?
Otrzymanie omyłkowej płatności „split payment” – czy można zabezpieczyć się „z góry” przed konsekwencjami.

częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „split payment”?
podatnicy VAT zwolnieni a „split payment”?
podatnicy stosujący „odwrotne obciążenie” a „split payment”,
fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej a „split payment”,
formy płatności transakcji handlowych a „split payment”.

prawo do odliczenia VAT a „split payment”,
termin zwrotu VAT a „split payment”,
transakcje międzynarodowe a „split payment”,

Brak możliwości określenia przez organy dodatkowego zobowiązania (20%, 30%, 100%) – jakie warunki należy spełnić?
Brak możliwości stosowania przez organy podwyższonych odsetek (150%) – jakie warunki należy spełnić?
Brak solidarnej odpowiedzialności – jakie warunki należy spełnić?
Dyskonto za wcześniejszą zapłatę VAT - – jakie warunki należy spełnić?

czy obowiązkowa podzielona płatność zastąpiła w całości odwrotne obciążenie oraz solidarną odpowiedzialność przy nabyciu
niektórych towarów i usług?,
dodatkowe adnotacje na fakturze przy dostawie towarów i usług objętych obowiązkową podzieloną płatnością?
dobrowolna czy obowiązkowa – jakich podatników dotychczas dotyczył „split payment”?
czy istnieją branże wykorzystujące „split payment” w szczególny sposób?
limit kwotowy transakcji wymagający zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności.
jakie będą skutki podatkowe w podatku VAT oraz w podatkach PIT i CIT nie zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?
jakie są sankcje karne skarbowe nie zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?,
czy przy obowiązkowej podzielonej płatności można zapłacić za więcej niż jedną fakturę?
jakie inne tytuły podatkowe, oprócz podatku VAT można zapłacić z Rachunku VAT?
z tytułu jakich innych podatków urząd skarbowy może dokonać zajęcia Rachunku VAT?
przepisy przejściowe – jakie są daty graniczne transakcji objętych dotychczasowym odwrotnym obciążeniem oraz od kiedy skutki braku
zapłaty obowiązkową podzieloną płatnością będą dotyczyć podatków PIT i CIT?.

1. Podzielona płatność – kolejna metoda uszczelnienia systemu VAT.
2. Zmiany 2018 w ustawie o VAT – nieobowiązkowy mechanizm „split payment”:
Podzielona płatność – nowela VAT oraz Prawa Bankowego od roku 2019.
3. Rachunek VAT – nowa usługa w systemie bankowym:

4. Jakie warunki należy spełnić, aby uznać, że zapłata została dokonana podzieloną płatnością?

5. Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie „split payment”.

6. Częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „split payment”?

7. Zmiany w sposobie rozliczeń VAT po wprowadzeniu „split payment”:

8. Korzyści płynące ze stosowania „split payment”:

9. Obowiązkowa podzielona płatność za niektóre towary i usługi od 1 listopada 2019 r.:

10. Pozostałe praktyczne problemy związane z MPP.

liczba godzin szkolenia: 16



OBSZAR SPECJALIZACJI:
Specjalizacja: podatek od towarów i usług VAT, podatek CIT/PIT, procedury podatkowe, szkolenia w zakresie prawa
podatkowego

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
31.07.1998 r. – wpis warunkowy nr 6642 na listę doradców podatkowych,
13.05.2003 r. – przekształcenie wpisu warunkowego na listę doradców podatkowych we wpis stały,
20.05.2004 r. – złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego na doradcę podatkoweg,
Autorka licznych publikacji książkowych z dziedziny podatków.

DOŚWIADCZENIE W SZKOLENIACH:
Współpraca z ośrodkami kształcenia jako wykładowca z dziedziny podatku VAT, CIT, PIT, ma na swoim koncie szkolenia w
Krajowej Izbie Doradców Podatkowych. Autorka oraz instruktorka licznych szkoleń i kursów dla wielu firm i miast, np. JSW,
Kuźnia Polska Sp. z. o. o.

WYKSZTAŁCENIE:
Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wydział Handlu, Transportu i Obrotu Towarowego kierunek: Organizacja i Zarządzanie
Obrotem Towarowym tytuł: magister ekonomii. Studia doktoranckie w Lyonie organizowane przez Uniwersytet Lyon III we
współpracy z ESC de Lyon z dziedziny zarządzanie strategiczne

BRONISŁAWA JASTRZĘBSKA

TRENER 

Nie ma ciekawej propozycji?

Nie szkodzi!  Skontaktuj się  z  nami,  z pewnością  coś  przygotujemy!

Jak dzia ła mechanizm dofinansowania?

Skontaktuj się  z  nami,  z pewnością  odpowiemy na każde pytanie!


