
Wiedza i narzędzia dla 

Księgowych i Kadrowych 
Budżetowych

RachunKoWość    spRaWozdaWczość    pRaWo pRacy    podatKi

www.sklep.infor.pl



Wydania internetowe
Rachunkowości Budżetowej,  
Poradnika Rachunkowości Budżetowej

Wideoszkolenia
profesjonalne, z gwarancją marki INFOR

przepisy prawne
wyselekcjonowane przepisy prawne wraz z orzecznictwem, 
interpretacjami i komentarzami ekspertów

E-poradniki
specjalistyczne opracowania najważniejszych zmian  
w prawie

praktyczne narzędzia
aktywne wzory i formularze, wskaźniki i stawki,  
wzory umów i pism podatkowych
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PRODUKTY ELEKTRONICZNE

platforma Rachunkowości Budżetowej  
i prawa pracy  

32

ZawaRTOść:

wIDEOSZKOLENIa INFORRB – NaJNOwSZE NUMERY INFORRB – NaJNOwSZE NUMERY E – PORaDNIKI 

wideoszkolenia  najlepszych specjalistów.
Możesz szkolić się, gdzie i kiedy chcesz.

Najnowsze wydania poradnika Rachunkowości 
Budżetowej wraz z dodatkami specjalnymi.

Najnowsze wydania Rachunkowości Budżetowej 
wraz z dodatkami specjalnymi.

Fachowe publikacje monotematyczne kompleksowo 
omawiające najciekawsze zagadnienia. 

Multimedialna Biblioteka platformy Rachunkowości Budżetowej i prawa pracy

platforma Rachunkowości Budżetowej i prawa pracy – 
www.inforrb.pl
Dla praktyków, którzy szukają gotowych rozwiązań i dla których 
czas ma olbrzymie znaczenie w codziennej pracy.

Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy 
w przyjazny dla użytkownika sposób prezentuje informacje 
z zakresu: ewidencji, klasyfikacji, wydatków strukturalnych, 
sprawozdawczości, finansów publicznych, podatków, prawa pracy, 
ubezpieczeń oraz zamówień publicznych.

KORZYśCI:

Komfort pracy
Nieustanne śledzenie zmian w przepisach

prawnych przestaje być konieczne, gdy mamy całą 
wiedzę w zasięgu ręki

nowoczesne rozwiązania
w postaci Biblioteki INFORRB i multimedialnych 

produkcji, m.in.: wideoszkolenia i wideoinstrukcje

Gwarancja jakości
Korzystanie z wiedzy ekspertów INFOR PL S.a.  

– autorytety, znani autorzy, praktycy z wieloletnim 
doświadczeniem

Cena 3-miesięcznego dostępu

315 zł
w tym 23% VaT

Zamów bez zobowiązań

Bezpłatny dostęp 
www.infor.pl/bezplatnie

INFORMaCJE I ZaMówIENIa: 22 212 08 11 zamowienia@infor.pl www.sklep.infor.pl INFORMaCJE I ZaMówIENIa: 22 212 08 11 zamowienia@infor.pl www.sklep.infor.pl



Jeden telefon – wiele odpowiedzi. Doradzamy  
w zakresie podatków, rachunkowości (budżetowej), 
prawa pracy i ubezpieczeń. Na życzenie naszych 
Klientów organizujemy dyżury specjalne oraz 
udzielamy odpowiedzi e-mailowych. Eksperci są  
do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku.

ujednolicone prawodawstwo polskie i unijne

największa na polskim rynku baza orzeczeń sądów administracyjnych

największy zbiór interpretacji podatkowych

największy zbiór czasopism – 15 tytułów

Wideoszkolenia

praktyczne narzędzia Księgowego

pełne treści z Gazety prawnej

ZawaRTOść:

przywileje Klientów w ramach abonamentu inFoRLEX.pL

TELEPORaDNIa INFORLEX.PL INFORORGaNIZER

inFoRLEX.pL
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inFoRLEX.pL – www.inforlex.pl 

Od 10 lat codziennie aktualizowana BaZa wIEDZY z zakresu podatków, 
rachunkowości budżetowej, prawa pracy, ubezpieczeń i zamówień 
publicznych. Jedyna oferta na rynku, która łączy tak olbrzymi zasób 
wiedzy i usług dodatkowych. Szeroka gama produktów INFORLEX.PL 
idealnie dopasowuje się do potrzeb Klientów.

inFoRLEX.pL sektor publiczny 

Produkt adresowany do osób piastujących kluczowe stanowiska 
w administracji publicznej, m.in.: wójta, burmistrza, prezydenta miasta, 
starosty, sekretarza, skarbnika.

 zaawansowana wyszukiwarka 

indeks haseł 

schowek

oznaczenie aktualności porad

powiązania między dokumentami, np.: z poziomu 
przepisów do aktów wykonawczych, formularzy, 

orzeczeń, interpretacji i porad

CODZIENNE NEwSLETTERY ROCZNE aRChIwUM 
INFORLEX.PL Na CD

FUNKCJONaLNOść:

Cena 3-miesięcznego dostępu

704 zł
w tym 23% VaT

Zamów bez zobowiązań

Bezpłatną prezentację 
www.infor.pl/bezplatnie

PRODUKTY ELEKTRONICZNE
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Korzyści z prenumeraty:

 24 numery w roku

  Dodatki merytoryczne: Kadry i płace w sferze 
budżetowej, Rachunkowość w instytucjach 
pomocy społecznej, Rachunkowość w oświacie, 
Rachunkowość służb mundurowych, wskaźniki 
i stawki, Zbiór praw, Skorowidz

 Dodatki specjalne

 2 płyty CD

  Telefoniczne porady ekspertów 

  Prezenty gwarantowane

  Specjalna, niższa cena na zakup rocznego 
abonamentu Platformy Rachunkowości Budżetowej 
i Prawa Pracy www.inforrb.pl 

Lider na rynku finansów publicznych pomaga głównym 
księgowym, księgowym, pracownikom pionów 
finansowo-księgowych oraz kadrowych uniknąć błędów 
w rozliczaniu finansów jednostki.

Główne działy tematyczne: Przepisy i nowości prawne; 
Kalendarium budżetowe; Ewidencja, klasyfikacja, 
sprawozdawczość; Podatki; Zamówienia publiczne; 
Prawo pracy.

Rachunkowość Budżetowa
DwUTYGODNIK, 24 numery

Korzyści z prenumeraty:

 12 numerów w roku

 Dodatki specjalne

 Płyty CD

 Konkursy z nagrodami

  Prezenty gwarantowane

  Specjalna, niższa cena na zakup rocznego 
abonamentu Platformy Rachunkowości Budżetowej 
i Prawa Pracy www.inforrb.pl 

Lider na rynku miesięczników przeznaczonych 
dla księgowych w jednostkach sektora finansów 
publicznych. Publikacja kompleksowo omawia 
najważniejsze zagadnienia z rachunkowości budżetowej 
i sprawozdawczości.

poRadniK Rachunkowości Budżetowej
MIESIęCZNIK, 12 numerów

CZaSOPISMa w wERSJI PaPIEROwEJ

Zamów bez zobowiązań

Bezpłatny egzemplarz 
www.infor.pl/bezplatnie

Cena 12-miesięcznej prenumeraty: 799 zł w tym 5% VaT Cena 12-miesięcznej prenumeraty: 589 zł w tym 5% VaT

Zamów bez zobowiązań

Bezpłatny egzemplarz 
www.infor.pl/bezplatnie

Cena 3-miesięcznej prenumeraty:

259 zł
w tym 5% VaT

Cena 3-miesięcznej prenumeraty:

189 zł
w tym 5% VaT

Korzyści z prenumeraty:

 24 numery w roku

  książka „Egzekucja podatków i opłat lokalnych” 
GRaTIS

  Prezenty gwarantowane

Bank dobrych pomysłów dla samorządowców. 
Dwutygodnik adresowany jest do wójtów, burmistrzów, 
prezydentów miast, marszałków, sekretarzy, 
naczelników. Polecamy go również kadrze zarządzającej 
i specjalistom w innych jednostkach administracji 
publicznej, w urzędach centralnych, administracji 
rządowej oraz specjalistom w firmach współpracujących 
z administracją publiczną.

Gazeta samorządu i administracji
DwUTYGODNIK, 24 numery

Zamów bez zobowiązań

Bezpłatny egzemplarz 
www.infor.pl/bezplatnie

Cena 12-miesięcznej prenumeraty: 589 zł w tym 5% VaT

Cena 3-miesięcznej prenumeraty:

189 zł
w tym 5% VaT

Publikacja ułatwi głównemu księgowemu 
oraz pracownikom służb finansowo-księgowych 
przestrzeganie terminów wypełniania nałożonych 
na nich obowiązków. 

Kalendarz zawiera:

•  terminy „sztywne” dla jednostek sektora finansów 
publicznych wynikające z ustawy o finansach 
publicznych, dla których było możliwe ustalenie 
konkretnych dat w kalendarzu 2014 r.;

•  dni wolne i dni ustawowo wolne od pracy 
(dla każdego miesiąca w formie „macierzowej” 
i chronologicznie) z oznaczeniem dni tygodnia;

• terminy dotyczące sporządzania:

	  sprawozdań finansowych (w tym kontrowersyjny 
termin zamknięcia ksiąg rachunkowych 
samorządowych jednostek budżetowych),

	  sprawozdań budżetowych (zgodnie z najnowszym 
rozporządzeniem z 16 stycznia 2014 r.),

	  sprawozdań z operacji finansowych (według zmian 
z 4 grudnia 2013 r.)

oraz inne ważne terminy wynikające z aktów 
wykonawczych do ustawy finansach publicznych.

Kalendarz rachunkowo-sprawozdawczy 2015
dla jednostek sektora finansów publicznych

Zamów bez zobowiązań

Bezpłatny egzemplarz 
www.infor.pl/bezplatnie

99 zł
w tym 5% VaT
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