
SZKOLENIA
ZAWODOWE

Chcesz zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę zawodową 
lub zatrudniasz nowych pracowników? W Twoim zespole 
są osoby, którym warto zaproponować rozwój kompetencji 
lub zaktualizowanie wiedzy i umiejętności zawodowych? 
A może planujesz zmianę zawodu lub działalność w dodatkowej
branży i chcesz zapoznać się z nowym tematem lub potrzebujesz
specjalistycznych konsultacji?

Nasze szkolenia i kursy zawodowe realizowane są przez
praktyków, którzy specjalizują się w danej tematyce. 
Ich wieloletnie doświadczenie gwarantuje najwyższy poziom
zajęć szkoleniowych, które momentami przekształcają się 
w szereg porad rozwiązujących konkretny problem w małej firmie
lub w dużym przedsiębiorstwie oraz dostarczają fachowej wiedzy
i praktycznych umiejętności wszystkim uczestnikom szkolenia.
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PODATEK
DOCHODOWY OD

OSÓB FIZYCZNYCH
Potrzebujesz specjalistycznej wiedzy o zasadach obliczania
podatku dochodowego PIT? 
A może interesuje Cię zryczałtowany podatek dochodowy 
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU SZKOLENIU?
Zdobędziesz informacje o zakresie podmiotowym 
i przedmiotowym podatku. 
Dowiesz się, które przychody nie podlegają opodatkowaniu.
Poznasz zasady opodatkowania ze względu na różne formy
uzyskiwania dochodu. 
Nauczysz się ustalać koszty uzyskania przychodu, obliczać
amortyzację oraz zaliczki na podatek dochodowy, a także
wypełniać deklaracje i zeznania podatkowe.

www.vrtraining.eu                                            +48 508 347 488          
szkolenia@vrtraining.eu                                   +48 505 184 075           



www.vrtraining.eu                                            +48 508 347 488          
szkolenia@vrtraining.eu                                   +48 505 184 075           

POLSKI
ŁAD

 
Potrzebujesz pełnej wiedzy o „Polskim Ładzie”?
A może nie masz pewności jak interpretować
niektóre zapisy i chcesz to zweryfikować 
z praktykami rachunkowości i doradcami
finansowymi?

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU SZKOLENIU?
Poznasz zmiany w kwocie wolnej od podatku,
amortyzacji, leasingu i ryczałcie wprowadzonych
przez „Polski Ład 1.0”. 
Zapoznasz się ze zmianami skali podatkowej,
zmianami form opodatkowania oraz sposobami
wyliczania składki zdrowotnej wprowadzonymi
przez „Polski Ład 2.0”. 
Uzyskasz praktyczną wiedzę o zmianach w CIT,
„Polskim Ładzie 3.0” oraz najnowszych
zmianach w podatku VAT.



PODATEK VAT
 I FAKTUROWANIE

Nie masz pewności czy poprawnie wystawiasz lub księgujesz wszystkie faktury?
Chcesz zdobyć profesjonalną wiedzę dotyczącą podatku VAT? A może nie masz
pewności jak fakturować transakcje zagraniczne?

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU SZKOLENIU?
Poznasz mechanizm VAT oraz zakres i wysokości opodatkowania. Zdobędziesz
informacje dotyczące ewidencji JPK, kodów GTU i prawidłowego fakturowania.
Dowiesz się jak fakturować i księgować transakcje zagraniczne – WDT, WNT 
oraz import usług. Zapoznasz się z najnowszymi zmianami w podatku VAT,
sposobami rozliczenia VAT oraz możliwościach odliczeń, ulg i zwrotów.
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PODSTAWY
RACHUNKOWOŚCI

DLA POCZĄTKUJĄCYCH
Myślisz o pracy w księgowości i chcesz zdobyć wiedzę 
z zakresu rachunkowości? 
A może już prowadzisz księgi rachunkowe i potrzebujesz
konsultacji ze specjalistami i praktykami? 

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU SZKOLENIU?
Nauczysz otwierać, prowadzić oraz zamykać księgi
rachunkowe w małych i średnich przedsiębiorstwach.
Poznasz zasady sporządzania, obiegu, kontroli 
i przechowywania dowodów księgowych. 
Zdobędziesz praktyczne umiejętności dotyczące kosztów 
i przychodów, zakładowego planu kont, sporządzania
bilansu, korzystania z oprogramowania finansowo-
księgowego oraz tworzenia rachunku zysków i strat.
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PRAWO PRACY 
W PROSTYCH SŁOWACH

Zatrudniasz pracowników lub jesteś menedżerem i chcesz
mieć aktualną wiedzę dotyczącą prawa pracy? 
A może pracujesz w dziale kadr i potrzebujesz fachowej
konsultacji jak prawidłowo interpretować niektóre przepisy
Kodeksu Pracy?
 
CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU SZKOLENIU?
Dowiesz się o aktach prawnych obowiązujących w prawie
pracy – również ustawę o związkach zawodowych.
Poznasz rodzaje umów o pracę oraz czym się różnią 
od umów cywilnoprawnych. 
Nauczysz się jak prawidłowo nawiązać lub kończyć
stosunek pracy, jak ustalać czas pracy, jakie są obowiązki
obu stron oraz jak działa Państwowa Inspekcja Pracy.
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KADRY – TO CIEKAWE
I PROSTE

Chcesz poszerzyć lub usystematyzować swoją
wiedzę dotyczącą prowadzenia kadr i dokumentacji
pracowniczej? Zbyt dużo informacji układa się raczej
w skomplikowany szyfr, niż w spójną całość?

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU SZKOLENIU?
W przystępny sposób zdobędziesz informacje
dotyczące czasu pracy, urlopów, prowadzenia akt
osobowych i dokumentów pracowniczych, rodzajów
umów, ubezpieczeń społecznych oraz sposobów
zatrudniania i rozwiązywania stosunku pracy.
Wyjaśnisz wątpliwości, uporządkujesz wiedzę oraz
zapoznasz się prawidłową interpretacją najnowszych
zmian w przepisach.
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PŁACE
– TO CIEKAWE I PROSTE

Prowadzisz firmę i w momencie wypłat przeraża Cię
obliczanie wszystkich składek, podatków i zasiłków? 
A może zajmujesz się kadrami i potrzebujesz fachowego
wparcia z zakresu prawidłowego naliczania
wynagrodzeń? 

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU SZKOLENIU?
Nauczysz się jak tworzyć listę płac, naliczać
wynagrodzenie za pracę i za urlop oraz jak naliczać inne
świadczenia z tytułu nieobecności w pracy. 
Dowiesz się jak naliczyć świadczenia z umów
cywilnoprawnych oraz jak obliczyć zasiłki chorobowe.
Zdobędziesz wiedzę o potrąceniach z wynagrodzenia
oraz podatkach i ubezpieczeniach w liście płac.
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ZAKŁADANIE
I PROWADZENIE

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Zastanawiasz się nad założeniem własnej działalności
gospodarczej? 
W gąszczu zmieniających się przepisów nie chcesz popełnić
błędów, które mogą później drogo Cię kosztować?
 
CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU SZKOLENIU?
Zapoznasz się z rodzajami form prawnych działalności
gospodarczej, aby wybrać najlepszą dla siebie. 
Dowiesz się jak można zarejestrować działalność
gospodarczą i gdzie należy to zgłosić. 
Poznasz zobowiązania przedsiębiorcy wobec ZUS-u 
i Urzędu Skarbowego. 
Zdobędziesz wiedzę o możliwościach korzystania z ulg, 
o najlepszej dla Ciebie formie opodatkowania 
oraz o zatrudnianiu pracowników.
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PODSTAWY
LOGISTYKI

W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Zaczynasz swoją przygodę z logistyką i nie za bardzo
wiesz od czego zacząć? 
A może myślisz o pracy logistyka lub już zarządzasz
procesami logistycznymi i potrzebujesz fachowego
wsparcia?
 
CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU SZKOLENIU?
Poznasz zasady współczesnej logistyki, rodzaje procesów
w przedsiębiorstwie, mapowanie procesów, zasady
tworzenia prawidłowego łańcucha logistycznego 
i oprogramowanie ułatwiające ten proces. 
Poznasz przykłady zastosowania systemów klasy ERP
oraz dokumentację transportową, spedycyjną 
i magazynową. 
Dowiesz się o mapowaniu strumienia wartości VSM 
i jego wpływie na zarządzanie.
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CUSTOMER CARE SOLUTIONS
– OBSŁUGA KLIENTA NA

MIARĘ CZASÓW
 

Masz kontakt z Klientami? Dostrzegasz, że świat się zmienia, 
a obsługa Klienta jest u Ciebie ciągle „po staremu”? 
A może potrzebujesz nowych technik, które podniosą efekty
pracy Twojego zespołu?

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTOWI?
Sprostasz oczekiwaniom współczesnego Klienta i zbudujesz 
z nim trwałą relację. Łatwiej przejdziesz ze „zwykłej” obsługi
Klienta na profesjonalny Customer Care i skuteczną rozmowę
sprzedażową. Nauczysz zespół jak radzić sobie z nadużyciami 
lub manipulacjami niektórych Klientów. 
Wykreujesz i wzmocnisz wiarygodność oraz pozytywny
wizerunek firmy, do której warto wracać.



APTEKARSKA
AKADEMIA

ROZWOJU
Prowadzisz aptekę lub pracujesz w przemyśle
farmaceutycznym? Zauważyłeś, że obsługa Klienta
realizowana jest raczej intuicyjnie i mogłaby
przebiegać lepiej? Chcesz podnieść swoją
efektywność sprzedażową i zyski?

CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU WARSZTOWI?
Dowiesz się jak podnieść autorytet farmaceuty 
i sprawić, aby nawet przypadkowi Klienci powracali.
Nauczysz się technik skutecznej sprzedaży oraz
sposobów na powiększenie koszyka zakupów.
Zbudujesz trwałe relacje z Klientami, aby stali się
Twoimi ambasadorami. 
Będziesz mówić językiem korzyści i zwiększysz
obroty nawet na mniej rotujących produktach.
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MISTRZOWSKA
 OBSŁUGA

 KELNERSKA

Zastanawiasz się co zrobić, aby wejść 
na wyższy poziom obsługi swoich gości? 
Chcesz w praktyczny sposób wykorzystać
znajomość psychologii społecznej, 
aby zwiększyć zadowolenie i chęć powrotu 
do Twojego lokalu?
Nie wiesz jak rozwinąć i umocnić wśród
personelu postawę największego
zaangażowania w doskonałą obsługę gości?
 
CO OSIĄGNIESZ DZIĘKI TEMU SZKOLENIU?
Poznasz zasady wykorzystania reguł
psychologicznych w pracy profesjonalnego
kelnera. Dowiesz się o technikach nakrywania 
i dekorowania stołu. Zdobędziesz wiedzę 
o sposobach podawaniu potraw i napojów 
oraz metodach i przebiegu obsługi gości.
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