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OFERTA SZKOLENIOWA 
 

➢ TEMAT SZKOLENIA: WARSZTATY - KURS ONLINE PODPISYWANIE ROCZNEGO 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

➢ TERMIN: 17 grudnia 2020 r.  
➢ PROWADZĄCA: Aleksandra Mrozowska - Biegły Rewident, Dyrektor ZRBS Delegatury  

w Rzeszowie, praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze badań 
sprawozdań finansowych, korzystający z podpisu elektronicznego w codziennej pracy 
przez cały rok. 

➢ HARMONOGRAM SZKOLENIA 
✓ konfiguracja podpisu elektronicznego w formatach PAdES i XAdES - co, jak, kiedy i po 

co?, który format wybrać i dlaczego, 
✓ podpis wewnętrzny i zewnętrzny – różnice, powody wyboru,  
✓ podpisywanie plików pdf – PadES, 
✓ podpisywanie plików xml, excel - XAdES,    
✓ podpisywanie spakowanych plików (zip) - XAdES, 
✓ potwierdzenie złożenia podpisu i udokumentowanie (ważne w związku z ograniczonym 

okresem ważności podpisów), 
✓ weryfikacja podpisów i udokumentowanie, 
✓ walidacja struktury sprawozdania finansowego w formacie xml i błędy 

uniemożliwiające wysyłkę do KRS,   
✓ oraz błędy we wprowadzeniu do SF.   
➢ FORMA I CZAS TRWANIA SZKOLENIA:  

GODZINA ROZPOCZĘCIA:  9.00  
PRZEWIDYWANY CZAS TRWANIA:   2 godz. w zależności od ilości zadawanych pytań  
(w przypadku dużej ilości pytań lub skomplikowanych zagadnień z zakresu tematyki 
warsztatów odpowiedzi zostaną wysłane do wszystkich uczestników szkolenia drogą e-
mailową).  
GODZINA ZAKOŃCZENIA:  nie później niż o 12.00 

➢ UCZESTNICY: Warsztaty zaplanowano dla osób podpisujących sprawozdania 
finansowe (tj. dla zarządu i księgowych sporządzających sprawozdanie finansowe) oraz 
dla osób, które chcą się tego nauczyć.     

➢ CEL: Celem warsztatów jest  praktyczne przygotowanie uczestników do podpisywania 
sprawozdania finansowego podpisem elektronicznym. Omówiony też będzie sposób 
wypełniania wprowadzenia do sprawozdania finansowego i najczęstsze błędy w SF 
uniemożliwiające jego wysyłkę do KRS. 

➢ KORZYŚCI: 
✓ Uzyskanie elementów specjalistycznej wiedzy niezbędnej w wykonywaniu zawodu 

głównego księgowego w banku spółdzielczym, 
✓ uniknięcie błędów na etapie weryfikacji rocznego sprawozdania finansowego przez 

biegłego rewidenta, 
✓ uniknięcie odrzucenia sprawozdania finansowego przez portal KRS. 
✓ Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały w wersji elektronicznej (m.in. plik 

zawierający zapisane zrzuty ekranu „krok po kroku”) oraz zaświadczenie o  ukończeniu 
szkolenia. 
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➢ CENA SZKOLENIA: 150 zł+ VAT 
➢ ZGŁOSZENIA: http://zrbs.pl/3829-2/  
➢ UWAGA: W celu pełnego wykorzystania warsztatów wskazane jest, by mieć możliwość 

równoczesnego oglądania/słuchania zajęć oraz podpisywania przygotowanych 
wcześniej plików ćwiczeniowych. W tym celu proszę mieć podpisy elektroniczne przy 
sobie w czasie warsztatów oraz przygotować sobie wcześniej folder z plikami pdf, excel 
i xml do ćwiczeń. 

➢ WYMOGI TECHNICZNE: Uczestnictwo w e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera 
lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym. Zalecamy korzystanie z 
przeglądarki Google Chrome. Spotkanie odbędzie się na platformie ClickMeeting, ilość 
osób jest więc ograniczona. W dniu poprzedzającym szkolenie otrzymają Państwo link 
do logowania, testowanie połączenia będzie możliwe pół godziny przed rozpoczęciem 
warsztatów. 
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