
Księgowość  
i Obsługa Biznesu
OFERTA



O nas
PRWT
PRWT jest spółką księgową zajmującą się świadczeniem 
usług księgowych oraz usług wspomagających działalność 
biznesową firm. 

Oferuje usługi zarówno dla spółek prawa handlowego, 
spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji jak i osób 
prowadzących indywidualną działalność gospodarczą. 



NASZA OFERTA
Kompleksowo dla firm

KSIĘGOWOŚĆ KADRY  
I PŁACE

USŁUGI  
PRAWNE

USŁUGI  
DORADCZE



KSIĘGOWOŚĆ
• prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów 
• prowadzenie ksiąg handlowych 
• prowadzenie ewidencji majątku trwałego 
• prowadzenie ewidencji VAT oraz sporządzanie 
   deklaracji VAT 
• obliczanie zobowiązań podatkowych 
• sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, PIT 
• sporządzanie sprawozdań dla GUS oraz NBP 
• sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych 
• opracowanie i przygotowanie raportów dla 
   Zarządu/Właścicieli 
• opracowanie instrukcji wewnętrznych 
• konsultacje księgowe 
• obsługa audytów i kontroli podatkowych 

• reprezentowanie przed organami skarbowymi 
• opiniowanie i analiza umów oraz innych dokumentów 
   źródłowych pod kątem skutków podatkowych 
• podatki międzynarodowe 
• rozliczanie dotacji oraz innych form dofinansowania ze 
   źródeł  zewnętrznych, w tym z UE 
• wsparcie w procesie pozyskiwania finansowania 
  (dotacje, subwencje, kredyty, pożyczki, inne) 
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KADRY I PŁACE

• prowadzenie dokumentacji kadrowej 
• przygotowanie umów o pracę 
• przygotowanie wypowiedzeń umów o pracę 
• wystawianie świadectw pracy 
• sporządzanie list płac 
• sporządzanie umów cywilno-prawnych 
• rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych 
• sporządzanie deklaracji podatkowych 
• sporządzanie deklaracji ZUS 
• reprezentacja przed ZUS 

•
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PRWT
USŁUGI PRAWNE
PRWT zapewnia usługi prawne w zakresie 

• prawa spółek handlowych 
• prawa umów handlowych 
• windykacji należności 
• prawa pracy 
• prawa administracyjnego 
• prawa nieruchomości 
• prawa autorskiego i własności przemysłowej 
• prawa nieuczciwej konkurencji 
• prawa karnego gospodarczego i karnego skarbowego  
• prawa cywilnego, 
• prawa karnego, rodzinnego, alimentacyjnego,  
   spadkowego dla osób zarządzających firmą 



USŁUGI DORADCZE
 

• wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej  
• sporządzania dokumentacji niezbędnej do założenia przedsiębiorstwa 
• przekształceń spółek handlowych 
• połączeń spółek handlowych 
• podziału spółek handlowych 
• likwidacji spółek 
• upadłości spółek 
• due diligence 
• analizy przepływów pieniężnych i analiz budżetu 
• amortyzacji 
• benchmarkingu 
• prowadzonych postępowań administracyjnych, cywilnych i karnych 
• pomocy w pozyskiwaniu wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych,               

                                                   w tym dotacji oraz środków UE, ubezpieczeń oraz leasingu      
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                                                          PRWT zapewnia usługi doradcze w zakresie:



PRWT

SPECJALIZACJA  
I DOŚWIADCZENIE
PRWT świadczy usługi księgowe poprzez księgowych 
z wieloletnim doświadczeniem w pracy zarówno dla spółek 
polskich jak i zagranicznych, w tym z doświadczeniem 
korporacyjnym. 

PRWT zapewnia świadczenie usług prawnych przez 
doświadczonych prawników specjalizujących się 
w poszczególnych dziedzinach prawa. 



KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY
PRWT

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  
JEDNA FIRMA - WSZYSTKIE SPRAWY

KORZYSTNA CENA 
OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW

BEZPIECZEŃSTWO DLA FIRMY  
ORAZ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH 



PRWT

KONTAKT
BIURO WARSZAWA

Dziękujemy za zapoznanie się  
z naszą ofertą. 

W przypadku zainteresowania 
prosimy o kontakt telefoniczny 
lub mailowy, przedstawimy 
szczegółowe warunki 
współpracy. 

 
 
ul. Świętokrzyska 18/325  
00-052 Warszawa                                                           
tel: +48 22 292 47 21                                                               
mail: biuro.warszawa@prwt.pl 

PRWT Księgowość i Obsługa Biznesu sp. z o.o. 
ul. Długa 55/1A, 31-147 Kraków 
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS 0000863512, KZ 5000 zł,  NIP 6762586272, REGON 387239630 

facebook/prwt 

linkedin.com/company/prwt

www.prwt.pl


