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Szanowni Państwo,
Szczecineckie Centrum Wspierania Biznesu - Wydział Rozwoju Urzędu Miasta
Szczecinek oraz Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca
rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), mają przyjemność zaprosić
Państwa na bezpłatne szkolenie pt. „100 ułatwień dla przedsiębiorców i nie tylko”, w
ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w przepisach dotyczących
prowadzenia działalności gospodarczej. Wprowadzono zmiany w wielu ustawach a ich
celem jest redukcja niektórych obowiązków administracyjnych, wspieranie rozwoju
przedsiębiorczości oraz podniesienie efektywności pracy, usprawnienie procesu
inwestycyjnego a także zmniejszenie uciążliwości kontroli. Większość przepisów nowej
ustawy weszła w życie 1 stycznia 2017 r.
Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorców, księgowych oraz wszystkich, których
interesują zagadnienia związane ze zmianą przepisów ułatwiających prowadzenie
działalności gospodarczej.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się m.in. ze zmianami w:
•

Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

•

Kodeksie cywilnym

•

Kodeksie pracy

•

Ustawie o rachunkowości

•

Ordynacji podatkowej

•

Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych

•

Kodeksie spółek handlowych

•

Prawie budowlanym

Szkolenie poprowadzi pani Justyna Maćkowiak - doradca gospodarczy, wieloletni
praktyk w dziedzinie prawa podatkowego, dyrektor Centrum Biznesu, trener
współpracujący z PFP.
Szkolenie odbędzie się w Szczecinku dnia 09 listopada 2017 r. w godzinach 9.00 –
16.00, miejsce szkolenia: Urząd Miasta Szczecinek, Plac Wolności 13, sala szkoleniowa
nr 218, II piętro (budynek B urzędu).
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona (40 osób),
decydować będzie kolejność wpływu zgłoszeń.
W celu rezerwacji miejsca dla Państwa Firmy, uprzejmie prosimy o wysłanie zgłoszenia
na adres e-mail: e.omelanczuk@um.szczecinek.pl
W przypadku pytań, prosimy o kontakt z panią Elżbietą Omelańczuk, tel. (94) 371 40
83.
Serdecznie zapraszamy!
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Urząd Miasta Szczecinek
Urząd Miasta Szczecinek

Pl. Wolności 13,
78-400 Szczecinek
e-mail: urzad@um.szczecinek.pl
www.szczecinek.pl
tel. +48 94 371 41 58
fax: +48 94 374 02 54
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Godziny pracy
Poniedziałek - Środa 7:30 - 15:30
Czwartek

7:30 - 17:30

Piątek

7:30 - 13:30

USC
Poniedziałek

7:30 - 15:00

Wtorek - Środa

9:00 - 15:00

Czwartek

9:00 - 17:00

Piątek

9:00 - 13:00

Logo UM Szczecinek
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