
 

Seminarium  

pt. „Rachunek zysków i strat - definicje oraz 

zawartość poszczególnych pozycji rachunku” 

 

Data: 12 października 2018 r. (piątek) 

Miejsce: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Jasna 12, Warszawa 

Cel 

Celem seminarium jest omówienie pozycji „rachunku zysków i strat”, jego części składowych 

oraz konstrukcji w zależności od formy prawnej podmiotu. 

Kto powinien wziąć udział? 

Seminarium skierowane jest do miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów oraz  

przedstawicieli innych instytucji ochrony praw konsumentów. 

Forma 

Seminarium będzie miało formę prezentacji połączonej z dyskusją. 

Harmonogram czasowy 

Rejestracja uczestników na seminarium rozpocznie się od godziny 10.00  

Rozpoczęcie seminarium o godzinie 10.30  

Seminarium zakończy się o godzinie 15.30  

Zgłoszenia: liczba miejsc ograniczona 

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza 

zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR” aż do wyczerpania 

miejsc. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu 8 października 2018 

roku. 

 

Kontakt: 

Anna Rojek tel.: 22 262 48 59 

Małgorzata Konarzewska tel.: 22 262 56 59 

cedur@knf.gov.pl 

Opłaty 

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne. 

http://www.knf.gov.pl/


 

Seminarium  

pt. „Rachunek zysków i strat - definicje oraz 

zawartość poszczególnych pozycji rachunku” 

 

PROGRAM 
12 października 2018 r. (piątek) 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Jasna 12, Warszawa 

Prelegent: 

Jakub Jechowski Główny Specjalista 

Departament Regulacji Bankowych, Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-

Kredytowych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

 

Godzina                                                   Temat 

10:00-10:30 Rejestracja uczestników i bufet kawowy 

  

 

10:30-12:00 

 Podstawy prawne 

 Omówienie poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego oraz roli 

rachunku zysków i strat 

 Szczegółowe omówienie rachunku zysków i strat jednostki sporządzającej  

go zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości 

  
12:00-12:15 Przerwa na kawę 

  

12:15-13:45 
 cd. Szczegółowe omówienie rachunku zysków i strat jednostki sporządzającej  

go zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości 

  

13:45-14:00 Przerwa na kawę 

  

14:00-15:00 

 Szczegółowe omówienie rachunku zysków i strat jednostki sporządzającej  

go zgodnie z załącznikiem nr 2 (banki) oraz 3 (ubezpieczyciele) do ustawy  

o rachunkowości 

 

  

15:00-15:30 Pytania i dyskusja 

 
 

 

 


