PLAN
- gospodarczo - finansowy
- funduszu remontowego (FR)
Najnowsze Interpretacje Indywidualne
Regulamin funduszu remontowego
a wydatki w ramach FR
Termomodernizacja (ewidencja i prezentacja)
Najczęściej występujące problemy
Niepodzielony zysk z działalności i pożytki z
nieruchomości wspólnej w planie na rok następny
Uwaga!!!
Mile widziane pytania uczestników (PROBLEMY) skierowane do
wykładowcy na kilka dni przed szkoleniem do ujęcia w materiałach
szkoleniowych.

Do materiałów będą załączone:
- wzór uchwały w spawie przyjęcia planu gospodarczego
- wzór uchwały w spawie przyjęcia planu funduszu remontowego
- wzór planu gospodarczego – finansowego nieruchomości
- wzór rozliczenia kosztów pustostanów
- wzór rozliczenia kosztów mienia spółdzielni przeznaczonego do
wspólnego korzystania na poszczególne nieruchomości
Prelegent: wieloletni, doświadczony pracownik w spółdzielni mieszkaniowej, lustrator,
posiadający uprawnienia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, uczestnik przy
badaniu sprawozdań finansowych SM, powoływana na biegłego sądowego w sprawach
spółdzielczości mieszkaniowej – Pani Wiesława Bajer

Uwaga!!! Nowy termin szkolenia:
20.04.2021, godz. 9.30
CENA SZKOLENIA 399 – cena ostateczna
Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia oraz autorskie materiały
szkoleniowe (wysłane mailem przed szkoleniem). Sposób zapłaty: faktura z 7-dniowym
terminem zapłaty wystawiona w dniu szkolenia.
WEBINAR OBEJMUJE MODUŁ PYTAŃ I ODPOWIEDZI!
DOSTĘPNE NARZĘDZIA: CZAT oraz ZADAJ PYTANIE
w wiadomości prywatnej do prelegenta
Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy do szkoleń online:
myownconference.pl
Szkolenia w formie webinarium realizujemy tak samo jak szkolenia otwarte, ale zamiast sali
szkoleniowej mamy platformę webinarową. Kazdy uczestnik dzien przed szkoleniem otrzyma
link do platformy na ktorej nalezy dokonac rejestracji i zalogowac się w dniu szkolenia. Podczas
transmisji uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje na tablicy oraz mają dostęp do czatu, na
ktorym mogą zadawac pytania. Wymagania techniczne: komputer z głosnikiem oraz dostęp do
Internetu.
Polecamy skorzystanie z przeglądarki Mozilla Firefox lub Google Chrome.

* * *

UWAGA! W szkoleniach online zgłoszenie jednego uczestnika jest równoznaczne z uzyskaniem
jednego dostępu do szkolenia, jeden dostęp oznacza udział jednej osoby. W szkoleniach online
mogą brać udział wyłącznie osoby, które dokonały imiennego zgłoszenia na dane szkolenie.
Organizator szkolenia oświadcza, że cała treść szkolenia (w tym materiały) dostępna po
zalogowaniu do platformy jest przedmiotem praw autorskich, których jest właścicielem. Zakazuje
się nagrywania, kopiowania, powielania, robienia zdjęć oraz dalszego przekazywania treści bez
zgody właściciela praw autorskich.
Zgodnie z przepisem art. 116 ust. 1 i art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom
rozpowszechnia, lub w celu rozpowszechnienia utrwala lub zwielokrotnia cudzy utwór w wersji
oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub
nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

