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serwisy elektroniczneserwisy elektroniczne

INFORLEX.PL Księgowość i Kadry 
Codziennie aktualizowana BAZA WIEDZY sprofilowana dla rynku firm z zakresu podatków, 
rachunkowości, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Bezkonkurencyjna oferta,  
która łączy olbrzymi zasób wiedzy dla praktyków z usługami dodatkowymi.

Oferta adresowana jest do głównych księgowych, pracowników działów finansowo- 
-księgowych oraz kadrowych. 

Funkcjonalność
  precyzyjna i praktyczna wyszukiwarka

  oznaczenie aktualności porad i artykułów

  śródlinki w aktach prawnych, poradach, artykułach, orzeczeniach, interpretacjach

  INFORorganizer jako codzienny dostęp do informacji o zmianach prawa

  praktyczne narzędzia księgowego i kadrowego

  dostęp do teleporadni 5 dni w tygodniu

  codzienne newslettery

Zawartość
  profesjonalne poradnictwo w największym zbiorze czasopism – pełne archiwum  

20 tytułów, m.in.: Biuletyn VAT, Biuletyn Głównego Księgowego, Monitor księgowego, 
Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Personel i Zarządzanie, Poradnik Gazety Prawnej, 
Serwis Prawno-Pracowniczy 

  prawodawstwo polskie i unijne (ujednolicone wersje przepisów oraz publikatory  
Dz.U., M.P., dzienniki urzędowe, Dzienniki UE)

  orzecznictwo sądów m.in. NSA, SN, TK

 interpretacje organów podatkowych, ZUS, innych urzędów

  standardy rachunkowości krajowe i międzynarodowe

  rozbudowane multimedia, w tym ponad 80 wideoszkoleń,  
audiokomentarze ekspertów

inforleX.Pl
KsięgoWość i Kadry

WWW.inforleX.Pl

INFORLEX.PL Księgowość

INFORLEX.PL Kadry i Płace

INFORLEX.PL Biznes

od 830 zł
Dostęp

do serwisu

w tym 23% VAT

od 490 zł
Dostęp

do serwisu

w tym 23% VAT

od 490 zł
Dostęp

do serwisu

w tym 23% VAT

Negocjuj
cenę

* cena kwartalna

http://sklep.infor.pl/inforlex-pl-ksiegowosc-i-kadry-online.html
http://sklep.infor.pl/inforlex-pl-ksiegowosc.html
http://sklep.infor.pl/infor-lex-kadry-i-place-onlinea.html
http://sklep.infor.pl/145151,inforlex-pl-biznes-online.html
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serwisy elektroniczneserwisy elektroniczne

IFK Platforma Księgowych i Kadrowych 
Stworzona we współpracy z księgowymi i kadrowymi. Klienci cenią ją przede wszystkim za 
aktualność, inteligentną wyszukiwarkę, narzędziowość i wyjątkową przejrzystość podanych 
informacji. Księgowi i kadrowi korzystający z Platformy, oprócz bogatej informacji 
i praktycznych narzędzi, zyskują coś więcej – gwarancję bezpieczeństwa, pewność i spokój, 
że firmy, których rozliczenia prowadzą, są w najlepszych rękach. Platforma to przede 
wszystkim baza porad prawnych z oznaczeniem aktualności, artykuły i porady dotyczące 
nowości i zmian w przepisach.

Zawartość
  ponad 10 000 porad prawnych i artykułów z oznaczeniem ich aktualności

  codzienne aktualności z zakresu podatków, prawa pracy, ZUS, rachunkowości  
i obrotu gospodarczego

  specjalistyczny serwis: Zmiany 2016

  wydania internetowe fachowych biuletynów wraz z dodatkami:  
MONITOR księgowego, MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń, BIUlETYN VAT,  
BIUlETYN głównego księgowego

  wideoporady, wideoinstrukcje, audiokomentarze ekspertów

  praktyczne narzędzia 

Korzyści
  zaawansowana inteligentna wyszukiwarka – szybko znajdziesz odpowiedź  

na każde pytanie

  oznaczenie aktualności porad prawnych i artykułów – dostajesz wszystko,  
co potrzebne z oznaczeniem aktualności 

  nowoczesna multimedialna biblioteka: wideoporady, wideoszkolenia,  
e-poradniki, audiokomentarze

  bogactwo informacji i oszczędność kosztów

ifK Platforma
KsięgoWych i KadroWych

WWW.inforfK.Pl

IFK Platforma Księgowych i Kadrowych 
+ MONITOR księgowego

IFK Platforma Księgowych i Kadrowych 
+ MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń

od 315 zł
Dostęp

do serwisu

w tym 23% VAT

od 299 zł
Cena

kompletu

w tym 23% VAT

od 299 zł
Cena 

kompletu

w tym 23% VAT

od 499 zł
Cena

kompletu

w tym 23% VAT

IFK Platforma Księgowych i Kadrowych 
+ Platforma Certyfikowanych Wideoszkoleń

* cena kwartalna

Dostępne również w firmach kolporterskich.

sPraWdź

http://sklep.infor.pl/ifk-wydanie-internetowe.html
http://sklep.infor.pl/komplet-inforfk-mk-infororganizer.html
http://sklep.infor.pl/komplet-inforfk-mppiu-infororganizer.html
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czasopismaczasopisma

MONITOR księgowego
WWW.mK.infor.Pl

od 225 zł
Wersja

papierowa

w tym 5% VAT

od 179 zł
Wersja

elektroniczna

w tym 23% VAT

Fachowy dwutygodnik przeznaczony dla księgowych, 
biur rachunkowych oraz właścicieli małych i średnich firm. 
Kompleksowo prezentuje rozliczenia podatkowe, rachunkowe, 
ZUS, kadrowo-płacowe i gospodarcze. Autorami porad są 
uznani eksperci, m.in doradcy podatkowi i biegli rewidenci. 
Wskazuje rozwiązania konkretnych problemów zgłaszanych 
przez Czytelników. Na łamach czasopisma znajdziesz m.in.: 
bieżące informacje o zmianach w przepisach, porady prawne, 
komentarze ekspertów, interpretacje urzędowe, wyroki sądów. 

W 2016 roku na łamach dwutygodnika m.in.:
  korekta kosztów i przychodów w PIT i CIT

  uproszczenia w prowadzeniu ewidencji dla małych firm

  zasady stosowania prewspółczynnika VAT

  nowe zasady zawierania umów terminowych W 2016 roku na łamach dwutygodnika m.in.:
  zmiany w zawieraniu terminowych umów o pracę

  nowe zasady rozwiązywania umów na czas określony

  zmiany w udzielaniu urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, 
ojcowskich i wychowawczych

Korzyści z prenumeraty
  24 numery w roku

  książka „Przewodnik po zmianach przepisów 2015/2016”

  ponad 30 dodatków w wersji papierowej, w tym komplet 
przepisów prawnych

Korzyści z prenumeraty
  24 numery w roku

  książka „Przewodnik po zmianach przepisów w prawie pracy 
i ZUS 2015/2016”

  ponad 20 dodatków tematycznych w wersji papierowej

MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń
WWW.MP.INFOR.PL

BIULETYN VAT
WWW.Bv.INFOR.PL

od 189 zł
Wersja

papierowa

w tym 5% VAT
od 155 zł

Wersja
elektroniczna

w tym 23% VAT

Profesjonalny dwutygodnik przeznaczony dla specjalistów 
ds. płac i rozliczeń, kadrowych i księgowych. Znajdują się 
w nim konkretne rozwiązania dotyczące prawa pracy, ZUS 
i wynagrodzeń. Autorami porad są eksperci z PIP, ZUS, Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej, radcowie prawni, a także specjaliści 
z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. „MONITOR prawa 
pracy i ubezpieczeń” wskaże, jak w praktyce zastosować zmiany 
w przepisach prawa pracy i ZUS. 

W 2016 roku na łamach miesięcznika m.in.:
 kto powinien stosować prewspółczynnik VAT

  jak wybrać najkorzystniejszą metodę ustalania prewspółczynnika

  jakie ułatwienia w rozliczeniu akcyzy czekają podatników

  czy trzeba dokonywać korekt odliczenia VAT, gdy zastosowano 
prewspółczynnik

Korzyści z prenumeraty
  12 numerów w roku

  książki „Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie” 
oraz „leksykon VAT 2016”

  specjalistyczne dodatki tematyczne w wersji papierowej

Praktyczny miesięcznik, na łamach którego w prosty sposób 
opisujemy wszystkie zmiany w VAT i akcyzie. Informujemy, jakie 
jest aktualne stanowisko organów podatkowych na temat 
kontrowersyjnych rozliczeń VAT oraz co na ten temat twierdzą 
eksperci. Czasopismo zapewnia Czytelnikom praktyczną 
i użyteczną pomoc w codziennej pracy i niezbędne informacje 
o zmianach w przepisach.

Dwutygodnik,
24 numery wraz z dodatkami
Do wersji papierowej e-wydanie GRATIS!

Dwutygodnik,
24 numery wraz z dodatkami
Do wersji papierowej e-wydanie GRATIS!

od 159 zł
Wersja

papierowa

w tym 5% VAT
od 129 zł

Wersja
elektroniczna

w tym 23% VAT

Miesięcznik,
12 numerów wraz z dodatkami
Do wersji papierowej e-wydanie GRATIS!

* cena kwartalna

Dostępne również w firmach kolporterskich.

Dostępne również w firmach kolporterskich. Dostępne również w firmach kolporterskich.

http://sklep.infor.pl/monitor-prawa-pracy-i-ubezpieczen-prenumerata.html
http://sklep.infor.pl/monitor-prawa-pracy-i-ubezpieczen---wersja-internetowa.html
http://sklep.infor.pl/biuletyn-vat-2013-prenumerata.html
http://sklep.infor.pl/biuletyn-vat---wersja-internetowa.html
http://sklep.infor.pl/monitor-ksiegowego-prenumerata.html
http://sklep.infor.pl/internetowa-wersja-monitora-ksiegowego.html
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czasopismaczasopisma

W 2016 roku na łamach porady dotyczące zmian w:
  zatrudnianiu na umowy terminowe

  udzielaniu urlopów związanych z rodzicielstwem

  dokumentowaniu nieobecności w pracy, tzw. e-zwolnienia

W 2016 roku na łamach miesięcznika m.in.:
  najciekawsze studia przypadku z polskiego rynku

  wywiady z zagranicznymi guru zarządzania

  trendy dotyczące zarządzania ludźmi

  badania i raporty branżowe

  narzędzia HRM

  kalendarz imprez branżowych

Korzyści z prenumeraty
  24 numery w roku

  książkowe opracowania wybranych tematów

  dodatki tematyczne w wersji papierowej

  płyty CD

Korzyści z prenumeraty
  12 numerów w roku

  specjalne tematy numeru

  dostęp do archiwum czasopisma od 2003 roku

Serwis Prawno-Pracowniczy
WWW.SPP.INFOR.PL

Personel i Zarządzanie
WWW.PERSONEL.INFOR.PL

„Serwis Prawno-Pracowniczy” to praktyczny dwutygodnik dla służb 
kadrowych – źródło gotowych rozwiązań z zakresu prawa pracy, 
ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń, związków zawodowych, 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W czasopiśmie znajdują się 
artykuły podzielone na bloki tematyczne, interpretacje urzędów, 
komentarze do przepisów, praktyczne wyliczenia (np. dotyczące 
wynagrodzeń) oraz aktualne wskaźniki i stawki.

Miesięcznik „Personel i Zarządzanie” to profesjonalny magazyn 
wydawany od 1994 roku. Należy do najbardziej poczytnych, 
opiniotwórczych i cenionych czasopism profesjonalnych 
omawiających tematykę zarządzania firmą, ze szczególnym 
uwzględnieniem spraw personalnych. Pismo porusza 
zagadnienia dotyczące m.in. nowoczesnych metod zarządzania 
pracownikami, zatrudniania, wynagradzania, oceniania, rozwoju, 
zwalniania, szkoleń, komunikacji w firmie.

od 455 zł
Wersja

papierowa

w tym 5% VAT
od 365 zł

Wersja
elektroniczna

w tym 23% VAT

Dwutygodnik,
24 numery wraz z dodatkami
Do wersji papierowej e-wydanie GRATIS!

 W 2016 roku na łamach miesięcznika m.in.:
  uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości 

dla małych jednostek 

  zmiany przepisów dotyczących sporządzania 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych 

 W 2016 roku na łamach miesięcznika m.in.:
  koszty 2016 po zmianach

  restrukturyzacja firm według nowych zasad

  fundusze unijne dla przedsiębiorców

Korzyści z prenumeraty
  12 numerów w roku

  książka „Przewodnik po zmianach przepisów 2015/2016”

  specjalistyczne dodatki tematyczne w wersji papierowej

Korzyści z prenumeraty
  12 numerów (każdy poświęcony jednemu,  

konkretnemu tematowi)

  e-wydanie Poradnika Gazety Prawnej zawierające:
	  archiwum wszystkich wydań od 2001 roku,
	  przydatne narzędzia, tj. wzory deklaracji, aktywne druki 

z możliwością wypełnienia, kopiowania i drukowania

BIULETYN głównego księgowego
WWW.BgK.INFOR.PL

PORADNIK gazety Prawnej
WWW.PgP.INFOR.PL

Profesjonalny miesięcznik, który w sposób szczegółowy wyjaśnia 
problemy związane z organizacją polityki rachunkowości, 
klasyfikacją, ewidencją zdarzeń gospodarczych uwzględniając 
przy tym nie tylko przepisy bilansowe, ale również przepisy 
podatkowe i przepisy prawa gospodarczego. „BIUlETYN 
głównego księgowego” pomaga w dokonaniu poprawnej 
wyceny aktywów i pasywów, ujmowaniu kosztów i przychodów 
oraz prawidłowym sporządzeniu sprawozdania finansowego.

„Poradnik Gazety Prawnej” jako jedyny na rynku całościowo 
omawia najważniejsze i aktualne tematy dla księgowych, 
kadrowych i właścicieli firm. Każdy numer „Poradnika Gazety 
Prawnej” poświęcony jest jednemu, konkretnemu tematowi.  
Dzięki temu temat omówiony jest dogłębnie i kompleksowo.
W miesięczniku zamieszczane są praktyczne przykłady 
i rozwiązania problemów prawnych, komentarze specjalistów, 
porady ekspertów. Czasopismo ukazuje się od 1995 r. Zyskało 
uznaną markę oraz szerokie grono Czytelników.

od 189 zł
Wersja

papierowa

w tym 5% VAT
od 155 zł

Wersja
elektroniczna

w tym 23% VAT

Miesięcznik,
12 numerów wraz z dodatkami
Do wersji papierowej e-wydanie GRATIS!

od 189 zł
Wersja

papierowa

w tym 5% VAT

Miesięcznik, 12 numerów
Do wersji papierowej e-wydanie GRATIS!

od 155 zł
Wersja

elektroniczna

w tym 23% VAT
od 159 zł

Wersja
papierowa

w tym 5% VAT

Miesięcznik, 12 numerów
Do wersji papierowej e-wydanie GRATIS!

od 129 zł
Wersja

elektroniczna

w tym 23% VAT

* cena kwartalna

Dostępne również w firmach kolporterskich.

Dostępne również w księgarniach i punktach sprzedaży prasy.

Dostępne również w firmach kolporterskich.

Dostępne również w firmach kolporterskich.

http://sklep.infor.pl/serwis-prawno-pracowniczy-prenumerata.html
http://sklep.infor.pl/serwis-prawno---pracowniczy---wersja-internetowa.html
http://sklep.infor.pl/personel-i-zarzadzanie-prenumerata.html
http://sklep.infor.pl/personel-i-zarzadzanie---wersja-internetowa.html
http://sklep.infor.pl/biuletyn-glownego-ksiegowego-prenumerata.html
http://sklep.infor.pl/biuletyn-glownego-ksiegowego---wersja-internetowa.html
http://sklep.infor.pl/poradnik-gazety-prawnej-prenumerata.html
http://sklep.infor.pl/poradnik-gazety-prawnej---wersja-internetowa.html
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Książki dla sektora firmKsiążki dla sektora firm

Kodeks pracy 2016
z komentarzem
stan PraWny na 1 PaździerniKa 2015

Przewodnik po zmianach  
przepisów 2015/2016
stan PraWny na 10 grudnia 2015

 129 zł
Cena 

książki

w tym 5% VAT

W 2016 r. zaczną obowiązywać dwie duże nowelizacje Kodeksu 
pracy. Pierwsza nowelizacja wejdzie w życie 2 stycznia 2016 r. 
i wprowadzi zmiany w udzielaniu urlopów związanych 
z rodzicielstwem. Przewiduje także rozwiązania ułatwiające 
godzenie życia zawodowego z obowiązkami rodzinnymi. 
Druga z nich wejdzie w życie 22 lutego 2016 r. i dotyczy zmian 
w zawieraniu i rozwiązywaniu terminowych umów o pracę. 

Jedyne na rynku, unikalne zestawienie zmian w przepisach 
z zakresu podatków, rachunkowości, prawa pracy, ubezpieczeń 
społecznych oraz prawa gospodarczego z komentarzem 
eksperta. W jednym miejscu zostały zebrane wszystkie 
informacje o nowelizacjach przepisów istotnych  
dla rozliczeń firmy. 

Kodeks Pracy 2016 z komentarzem zawiera:
  aktualną treść ustawy oraz szczegółowy komentarz eksperta- 

-praktyka do każdego działu, ze szczególnym uwzględnieniem 
najnowszych zmian 

  liczne przykłady, wzory dokumentów oraz tabelaryczne 
zestawienia pomocne w zrozumieniu i stosowaniu nowych 
rozwiązań prawnych

  najnowsze orzecznictwo

Publikacja zawiera:
  tabelaryczne zestawienie treści przepisu przed  

i po nowelizacji

  wyjaśnienia i komentarze ekspertów do każdego 
zmienionego przepisu

Publikacja omawia rewolucyjne zmiany,  
które, wejdą w życie w 2016 r., m.in.:
  zmiany w zawieraniu terminowych umów o pracę

  nowe zasady rozwiązywania umów na czas określony

  zmiany w udzielaniu urlopów macierzyńskich, rodzicielskich 
ojcowskich i wychowawczych

  zmiany w udzielaniu dni wolnych na opiekę na dziecko

  nowe zasady zwalniania pracowników z obowiązku 
świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

Publikacja prezentuje wszystkie zmiany 
przepisów, które wejdą w życie na przełomie 
2015/2016 roku. Zmieniają się m.in.:
  VAT – podatek od towarów i usług

  Podatek dochodowy od osób fizycznych

  Podatek dochodowy od osób prawnych

  Ustawa o rachunkowości

  Ordynacja podatkowa

  Kodeks pracy

  Podatki i opłaty lokalne

  Ustawa „zasiłkowa”

  Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

  Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Format: B5
Ilość stron: ok. 500
Oprawa: miękka
Data wydania: październik 2015

 99 zł
Cena 

książki

w tym 5% VAT

Format: B5
Ilość stron: ok. 300
Oprawa: miękka
Data wydania: styczeń 2016

Dostępny również w księgarniach.

Dostępny również w księgarniach.

http://sklep.infor.pl/kodeks-pracy-2016-z-komentarzem-.html
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infororganizerKsiążki dla sektora firm

  Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)  

  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

  Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

  Wybrane rozporządzenia wykonawcze do tych ustaw

  Ordynacja podatkowa

  Ustawa o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

  Wybrane przepisy wykonawcze obowiązujące w 2016 r.

vAT 2016 Podatki część I

Przewodnik po zmianach  Ustawy  Przepisy wykonawcze
Ordynacja podatkowa 2016 Podatki część IIIPIT, CIT, Ryczałt 2016 Podatki część II

Podatkowa księga przychodów  
i rozchodów 2016

Ilość stron: ok. 100
Data wydania: styczeń 2016

Ilość stron: ok. 300
Data wydania: styczeń 2016

Ilość stron: ok. 120
Data wydania: styczeń 2016

Ilość stron: ok. 200
Data wydania: styczeń 2016

29,90 zł
Cena

książki

w tym 5% VAT
29,90 zł

Cena
książki

w tym 5% VAT

29,90 zł
Cena

książki

w tym 5% VAT
29,90 zł

Cena
książki

w tym 5% VAT

Produkt
bezpłatny

 Zasady prowadzenia księgi

  Rozliczanie przychodów i kosztów w PKPiR

  Zamknięcie księgi (podsumowanie roczne zapisów 
korekta remanentu)

  Ujednolicony tekst ustawy o VAT 

  Komplet rozporządzeń wykonawczych do ustawy o VAT

  Komentarz do zmian w ustawie o VAT wprowadzonych  
1 stycznia 2016 r. w formie przewodnika po zmianach

Pobierz w

Pobierz z

infororganizer
WWW.infororganizer.Pl

INFORorganizer to nowoczesne narzędzie, które błyskawicznie
dostarczy codzienne aktualności wprost na pulpit Twojego 
komputera. Wyszuka potrzebne informacje o prawie, 
podatkach i rachunkowości. Głosowo przypomni o ważnych 
terminach i spotkaniach.

Z INFORorganizerem oszczędzisz swój czas.

Dodatkowo
  Dostęp do specjalnych ofert tylko dla użytkowników aplikacji

  Mobilna wersja na smartfony z systemem iOS lub Android

  Specjalne rabaty przy zakupie innych produktów  
przez INFORorganizer

  Bezpieczna instalacja, wolna od wirusów

  Gwarancja jakości INFOR

Korzyści z posiadania INFORorganizera
  Aktualności: codzienne i profesjonalne wiadomości.  

Teraz dostępne również w wersji mobilnej

  Terminarz: ważne terminy dla firm oraz sfery budżetowej 
obudowane odnośnikami do merytorycznych informacji

  Notatki: możliwości dodawania własnych notatek 
i przypomnień głosowych (alarmów)

  Wygodna konfiguracja: aplikacja pozwala na zmianę 
położenia na pulpicie. Do wyboru 4 różne widoki

Dostępne również w księgarniach.

http://sklep.infor.pl/infor-organizer.html
http://sklep.infor.pl/aplikacja-infororganizer---wersja-mobilna.html
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wideoszkoleniawideoszkolenia

od 199 zł
Dostęp

do platformy

w tym 23% VAT

Platforma 
certyfiKoWanych WideoszKoleń

WWW.WideoszKolenia.infor.Pl

Kompleksowy pakiet wiedzy
500 lekcji; wideoporady i wideoinstrukcje; 6 obszarów tematycznych: podatki,  
praca i kadry, obrót gospodarczy, rachunkowość, ubezpieczenia, finanse publiczne; 
szkolenia dostępne są również w wersji MP3.

Eksperci - praktycy
Szkolenia prowadzone przez najlepszych ekspertów – praktyków z wieloletnim 
doświadczeniem jako szkoleniowcy, uznane autorytety w środowiskach  księgowych 
i kadrowców.

Komplet materiałów dodatkowych
Przy każdym szkoleniu obszerne materiały dodatkowe: prezentacje, porady, artykuły, 
aktywne formularze, przepisy, e-poradniki, audiokomentarze.

Testy sprawdzające wiedzę
Do każdego szkolenia testy, dzięki którym można sprawdzić zdobytą wiedzę.

Certyfikaty
Spersonalizowany certyfikat po ukończonym szkoleniu i pozytywnie zdanym teście.

Oszczędność czasu i kosztów
Łatwy dostęp z dowolnego miejsca, o dowolnej porze – bez żadnych ograniczeń  
do pełnej oferty szkoleniowej; można uczyć się indywidualnie, ale także przeszkolić  
cały zespół pracowników.

Elastyczność
Każde wideoszkolenie podzielone na lekcje – można obejrzeć tylko wybrane odcinki.

Platforma Certyfikowanych Wideoszkoleń 
Platforma to szybki i skuteczny sposób zdobywania praktycznej wiedzy specjalistycznej. 
Wideoszkolenia dostępne są w każdym miejscu i o każdej porze, a użytkownik sam 
decyduje, czego chce się uczyć, wybierając interesujące go zagadnienia spośród 
wszystkich dostępnych w serwisie szkoleń.

Nasi eksperci:

Radosław Kowalski
doradca podatkowy

Piotr
Wojciechowski
prawnik, ekspert  
prawa pracy

Paweł Ziółkowski
prawnik, publicysta, 
trener

Agnieszka Drożdżal
szkoleniowiec,   
wieloletni skarbnik 
w jednostce samorządowej

* cena kwartalna

http://sklep.infor.pl/190111,platforma-wideoszkolen.html
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