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Polskie,ekskluzywnepodłogidrewniane
z 50-letniągwarancjątrwałości
Podłogajestjednymz kluczowychelementówwykończeniawnętrz,któryznaczącodecydujeo ichfunkcjonalnościi estetyce.Jestnajbardziej
eksploatowanączęściąpomieszczeń,narażonąna szeregczynnikówzewnętrznych,dlategotakważnajestwysokajakośćsurowca,
z któregojestwykonana.W ostatnimczasiemożnateżzauważyćcorazwiększątendencjęw kierunkunowoczesnychtechnologicznych
i innowacyjnychrozwiązań,równieżwzględemnaturalnegotworzywajakimjestdrewno.Wszystkietekryteriaspełniaproduktpremium,
któryzewzględuna zastosowanywysokiejjakościnaturalnysurowieci procesprodukcji,możezapewnićżywotnośćtakiejpodłogiprzezpółwieku.
Takągwarancjęna swojeproduktyzapewniapolskiproducentekskluzywnychpodłógdrewnianych–FINISHPARKIET.

Fabrykaw NowymMieście
Lubawskim(woj.warmińsko-mazurskie) była pierwszą
na świecie,którawprowadziła

wykonanei trwałośćpołączenia
obuwarstw,aletakżezastosowanelakieryi oleje,któreprzezpół
wiekumająsięnp.niezłuszczyć
sięczynierozwarstwić.
–FINISHPARKIETtokilkadziesiąt lat tradycji, doświadczeniai pasji.Naszeekskluzywne,naturalnepodłogidrewniane
są efektem wielu lat badań
nad tymproduktem,modyfikacjistosowanejtechnologii,testowania komponentów tak, by
spełniałoczekiwanianajbardziej
wymagającychklientów,zarównowykonawcówzajmującychsię
budową i remontem domów
czywykańczaniemwnętrz,jak
i użytkowników,pod względem
jakości,użyteczności,a przede
wszystkim – trwałości – wymienia Leszek Kopiczyński,
PrezesZarząduFabrykiParkietuFINISHPARKIETsp.z o.o.
sp.k.,i dodaje:–Niepowiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa
w tymzakresiei nigdyniepowiemy. Produkowana deska jest
najwyższejjakościw odniesieniu
do aktualniedostępnychi znanychtechnologii.Aleświatnie
stoiw miejscu,a ponieważtomy
wyznaczyliśmynowytrend,terazmusimynieustannieudoskonalaćnaszeproduktyi technologie,bybyćo krokdo przodu.
Takżew kontekścieoczekiwań
rynku,np.w zakresieenergetycznych systemów rekuperacji
nad czymaktualniepracujemy,
czy ogrzewania podłogowego.
Z uwagina właściwościfizyczne
drewnaorazjegowolnąprzeni-

na rynekparkietdwuwarstwowy jednolamelowy o grubości 14milimetrów,z aż 6-milimetrową wierzchnią warstwą
użytkowądrewna.Taautorska
technologiaopracowanaprzez
założyciela i właściciela firmy
ZygmuntaDąbrowskiego dokonałarewolucjina rynkuparkietu, wyznaczając nową jakość
i trendy. Za tym pionierskim
rozwiązaniem podążyło wielu
innychproducentów,ależaden
z nichniezapewniatakwysokiej
trwałościproduktu,jakFINISHPARKIET,któryjakopierwszy
i jedynyw Europiew tejbranży
daje 50-letniągwarancjęna swojepodłogi.Obejmujeonanietylkosurowiec,z któregodeskisą

kalnośćciepła,naszedeskiidealnienadająsiędo zastosowania
w takichsystemachogrzewania.
Drzewojestnaturalnym„partnerem”użytkownikówwnętrza,wymagatakichsamychwarunków
w zakresietemperaturyi wilgotności,jakichoptymalniepotrzebujeczłowiek,bydobrzesięczuć.
Zygmunt Dąbrowski zanim
otworzyłfirmęwielelatzdobywał doświadczenie w pracy
przy produkcjiwyrobówz drewna.Jegopierwszyzakład–Lamparkietzajmowałsięprodukcją
drewnianejmozaikii parkietu.
W 2001r.firmazyskałanową,
aktualną nazwę, a pod marką
Finishparkieti Finishdedskapojawiłysięna rynkuinnowacyjne

LeszekKopiczyński,
PrezesZarząduFabrykiParkietu
FINISHPARKIETsp.z o.o.sp.k.

Firma właśnie odebrała swoje
pierwszeZłoteGodłoNajwyższaJakośćQualityInternational 2021za Finishdeskęprzeznaczonądo układanianaturalnych,
drewnianychpodłógo wyjątkowejtrwałości,nadającychwnętrzunowegowymiaruluksusu.
FINISHPARKIET jest pierwszymna świecieproducentem
desek dwuwarstwowych powstającychz naturalnegodrewna wg autorskiej, innowacyjnejtechnologii.
Tradycjai pasja
w parzez innowacyjnością

produkty, które miały zdeterminowaćdalsządziałalnośćfabrykiorazna nowozdefiniować
pojęciewysokiejjakościw odniesieniudo ekskluzywnychpodłóg.
FirmabyłapierwszymproducentemwEuropie,którawprowadziłana rynekproduktyo zupełnie
nowejkonstrukcjitechnologicznej,a ichopatentowanenazwy
handlowestałysięsynonimem
dwuwarstwowejpodłogidrewnianejklasypremium.

NajwyższajakośćFinishdeski
zaczynasięjużna etapiepozyskania surowca, który do fabrykiw NowymMieścieLubawskimmusitrafićbezwzględnie

zapewnia największą możliwą
stabilizacjęi zabezpieczadeski
przed wypaczaniemsię,a także
nadaje się do nowoczesnego
budownictwa,w którymobecnie coraz częściej stosuje się
ogrzewaniepodłogowe.W całej
produkcjiFinishparkietwykorzystujesurowcewyłącznieprzyjazne dla środowiska, dlatego
drewnianapodłogapokrywana
jestsiedmiomawarstwamiekologicznego lakieru utwardzanego promieniami ultrafioletowymi (UV) lub trzema
olejowoskiem,któresąw pełni
bezpiecznedlaużytkowników
i otoczenia,copotwierdzająodpowiednie atesty i certyfikaty.
Finishdeska dostępna jest
w wielukolekcjach,w szerokiej
palecie wzorów, gatunków

zgodniez określonąakredytacją
w odniesieniu do szerokości,
grubości, wybarwienia, a nawettakichdetali,jakilośćsęków
i ich umiejscowienie. NagrodzonazłotymmedalemQI 2021
deskapodłogowa(takżew formie parkietu jako Finishparkiet)składasięz dwóchwarstw
wykonanychw stuprocentach
z naturalnegodrewnadębowego:najgrubszejobecniena rynkupowierzchniużytkowejzewnętrznej, w postaci lameli,
wykonanejcałkowiciez litego,
naturalnegodrewnaorazdolnej
warstwy, w postaci mozaiki,
małychdrewnianychdeseczek,
połączonychżyłką,równieżwykonanychz twardegodębu.Stosowanaprzezproducentatechnologia łączenia obu warstw

i opcjiwykończenia,takżew bardziejprzystępnymcenowowariancie,z cieńszą, 4-milimetrowąwarstwąużytkową.
DziękizastosowaniuFinishdeskimożnapodłodzenadaćindywidualnegocharakteru,niepowtarzalności i unikalności
zawartej w strukturze drewna.
Jeszcze bardziej zindywidualizowanycharaktermożnauzyskać
dzięki innowacyjnej metodzie
nakładania obrazu na deski.
Technologia FinishParkiet
DRAW to zupełnie nowy wymiarwzbogacaniapodłógdrewnianych, na które nałożyć
możnadowolnąformęgraficzną–obraz,zdjęcie,postać,formy
abstrakcyjne, detale, logotypy,
lubjakikolwiekinnywzórograniczony wyłącznie wyobraźnią

Finishdeska
na ekskluzywnepodłogi

autora. Grafiki wykonuje się
w wysokiejrozdzielczościprzy
zastosowaniudoskonalezintegrowanych z drewnem tuszy.
Takpowstałyobrazpokrywany
jestzabezpieczającymiwarstwamiolejowoskulublakieru.Producentściślewspółpracujez projektantami wnętrz, aby finalny
produktbyłdopasowanydo całego wnętrza i jego designu
orazzastosowanychtechnologii
grzewczych.
– Otrzymane Złote Godło
QualityInternationaldlaFinishdeskijestpotwierdzeniemtego,
corobimyod lat,a więcprodukcjiwyrobównajwyższejjakości.
Niejesteśmyfirmą,którarealizujeprodukcjęmasową.U nas
powstaje produkt ekskluzywny, mocno spersonalizowany.
Taelitarność,tonietylkomar-

umiejętnezachowanierównowagipomiędzytradycją,opartąo wieloletniedoświadczenie,
w połączeniuz innowacyjnymi
technologiami i wytyczaniem
trendów,copopartejestwielomacertyfikatamijakościi zarządzania oraz szeregiem rekomendacji.
Priorytetemprzedsiębiorstwa
jest jego zrównoważony rozwójw odniesieniudo aktualnych
tendencji i oczekiwań rynku,
w poszanowaniu środowiska
naturalnegoi społecznąodpowiedzialnościąwobecregionu,
w którym funkcjonuje oraz
klientów, zarówno tych zewnętrznych – wykonawców
i użytkowników,jaki wewnętrznych, których stanowią pracownicy.–Aż 70proc.naszejkadrytokobiety.Cechujejeduża

kai slogan,aleprzedewszystkim
parametryjakościowe–zaznaczaprezes L.Kopiczyński.

precyzja,dokładnośći wyjątkowyzmysłestetyczny,zarówno
na poszczególnychetapachprojektowania i produkcji, jak
i w trakcierealizacjiinwestycji,
cow odniesieniudo naszychwyrobówmaniebagatelneznacznie.Tworzymyproduktekologiczny, z naturalnego drewna
pozyskiwanego z bezwzględnymzachowaniemrównowagi
w przyrodzie,przyjaznegoi całkowiciebezpiecznegodlaludzi
i środowiska – podsumowuje
prezes L.Kopiczyński.

Zrównoważonyrozwój
DziśFINISHPARKIETjestlideremsegmentupodłógdrewnianychw Polsce,a jegowyroby obecne są w wielu innych
krajachEuropy(m.in.Francja,
Niemcy, Słowenia, Rumunia,
Rosja).Polskamarkadużenadziejewiążeteżzeswojąekspansjądo krajówZatokiPerskiej.
Przewagą firmy na rynku jest

JoannaChrustek,JacekMajewski
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Pierwsza sieć CDN w Polsce
Czas przesyłania strony WWW zależy od odległości pomiędzy korzystającym z niej użytkownikiem a serwerem, na którym
umieszczone są dane. Aby skrócić oczekiwanie na polskie serwisy, nazwa.pl uruchomiła pierwszą w Polsce sieć CDN,
która przechowuje elementy stron w największych polskich miastach wojewódzkich.
Jak wynika z badania, które
nazwa.pl przeprowadziła w kwietniu 2021 roku, aż 73 proc. odwiedzin serwisów WWW, obsługiwanych przez nazwa.pl, pochodzi właśnie z terytorium
Polski. Skłoniło to spółkę do uruchomienia pierwszej sieci CDN
w Polsce, której węzły zlokalizowane są w największych polskich
miastach. Bezpośrednia wymiana ruchu z ogólnopolskimi
dostawcami Internetu zapewnia, że elementy stron Klientów
nazwa.pl dostępne są w sieciach Orange, Netia, UPC,
T-Mobile, Vectra (Multimedia) i wielu lokalnych dostawców w czasie poniżej 1 ms. Dodatkowo nie tylko w Warszawie,
ale również w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu
i Gdańsku.
CotojestCDN?
CDN, czyli skrót od Content Delivery Network, to technologia przyspieszająca przesyłanie danych zawartych
na serwisach webowych. Polega
ona na przechowywaniu i udostępnianiu bliźniaczych kopii
danych, pobranych z oryginalnego serwera, w lokalizacjach
bliższych użytkownikowi odwiedzającemu stronę WWW.
Ponieważ aż 80 proc. czasu, potrzebnego do otwarcia przeciętnej strony WWW, zajmuje

przesyłanie danych, to zastosowanie lokalnych serwerów cache
jest podstawową techniką optymalizacji szybkości otwierania
serwisów.
LokalizacjawęzłówCDN
maznaczenie
Optymalizacja szybkości działania serwisu WWW powinna
być poprzedzona analizą lokalizacji, z których najczęściej łączą się korzystający z niego
użytkownicy. Po co bowiem
optymalizować szybkość działania w Maroku, Urugwaju i Nowej Gwinei, skoro użytkownicy
łączą się przede wszystkim z Polski, a właściciel strony WWW
oferuje sprzedaż swoich usług
wyłącznie w języku polskim?
Jak dotąd żadna z działających na rynku firm, oferujących
usługi CDN, nie pochyliła się
nad klientami z Polski i nie zaoferowała dystrybucji treści wewnątrz naszego kraju. Co z tego, że na terenie Niemiec
znajdziemy w danej sieci CDN
kilka lokalizacji, skoro w Polsce
firma taka zaznacza swoją obecność wyłącznie w Warszawie? I to jeszcze nie w pełni,
gdyż nie posiada bezpośredniej wymiany z największymi
polskimi dostawcami łącz
Orange, Netia, UPC, a co za tym
idzie – transmituje ruch przez
łącza zagraniczne.

CDNnazwa.plw największych
polskichmiastach
Lokalizacja węzłów CDN nazwa.pl odpowiada nazapotrzebowanie właścicieli polskich serwisów WWW, którym zależy
głównie naszybkim wczytywaniu
serwisu na terenie naszego kraju.
Właściwe usytuowanie poszczególnych węzłów wynikało z analizy rozłożenia użytkowników
oraz infrastruktury dostawców
Internetu w Polsce. Największe
polskie miasta: Warszawa, Kraków, Katowice, Wrocław, Gdańsk
i Poznań, okazały się najlepszymi
lokalizacjami również dla ogólnopolskich dostawców sieci Internet, którzy również w tych
miejscach koncentrują swoją infrastrukturę światłowodową.
DystrybucjaruchuBGP
wyzwaniemdlaoperatorów
Projekt uruchomienia CDN
przez nazwa.pl jest pierwszą tego typu inicjatywą, dlatego większość ogólnopolskich dostawców Internetu nie była jeszcze
na początku 2021 roku przygotowana do połączenia z siecią
nazwa.pl w więcej niż jednym
punkcie. Połączenie w wielu lokalizacjach w Polsce wymagało
mnóstwa zmian w sieciach tych
operatorów, aby zapewnić inteligentne przekazywanie połączeń do najbliższego geogra-

ficznie węzła CDN nazwa.pl.
Tylko odpowiednia dystrybucja
ruchu mogła zapewnić prawidłowe działanie CDN nazwa.pl
i skrócenie czasu otwierania
serwisów WWW.
Podniesieniepoziomu
ochronyDDoS
Utworzenie punktów styku
w wielu miastach z Orange,
Netia, UPC, T-Mobile i Vectra
(Multimedia) zapewnia, oprócz
przyspieszenia transmisji, również dodatkową ochronę DDoS.
Każdy z węzłów posiada bowiem niezależne zabezpieczenie, a przeciążenie któregokolwiek ze styków wymiany ruchu
nie wpływa na pracę węzłów
w pozostałych miastach. Ma to
szczególnie duże znaczenie
w momencie dużych ataków
z Rosji, USA i innych krajów.
Ataki takie koncentrują się wyłącznie na zagranicznych węzłach CDN nazwa.pl w Washingtonie, Seattle, Amsterdamie
i Madrycie i nie wpływają
na działanie stron w Polsce.
CDNnazwa.plprzyspiesza
działaniekażdejstrony
Niezależnie od lokalizacji serwera, na którym umieszczona
jest strona, zastosowanie CDN
nazwa.pl przyspieszy jej działanie dla użytkowników łączą-

Profesjonalne
Za nami Europejskie
usługi szkoleniowe Forum Biznesu 2021
Obsługa BHP, RODO, PPOŻ na terenie całego kraju
Założona w 2018 r. firma SALUD Y SEGURIDAD EN
LA TRABAJA BHP SZKOLENIA LAMA TRAVEL
początkowo zajmowała się szkoleniami BHP, outsourcingiem oraz organizacją dedykowanych kursów w projekcie
POWER. Obecnie oferuje kompleksowe usługi dla firm
z zakresu bezpieczeństwa pracy i systemu HACCP
do celów sanitarnych, a także specjalizuje się
w świadczeniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Obecnie firma posiada oddziały na terenie całego kraju.
Szczegółowa oferta firmy
obejmuje:
1. Udzielanie szkolenia wstępnego – instruktażu ogólnego
i okresowego wraz z wydaniem
zaświadczenia.
2. Bieżące kontrolowanie
ważności szkoleń okresowych
BHP, profilaktycznych badań lekarskich oraz realizacji zaleceń
i wskazań medycznych.
3. Kontrolowanie zasadności
przydzielania środków ochrony
indywidualnej, sprawdzanie zastosowania stanowisk pracy
zgodnie z ich przeznaczeniem.
4. Uczestniczenie w organizowaniu stanowiska pracy zgodnie
z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny oraz wymogami ergonomii.
5. Egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów
izasad BHP, uwzględniając zabezpieczenie przed wypadkami
przypracy, chorobami zawodowymi iinnymi schorzeniami związanymi ze środowiskiem pracy.
6. Opiniowanie szczegółowych
instrukcji dotyczących BHP
na poszczególnych stanowiskach
pracy oraz eksponowanie in-

strukcji w zakładach pracy oraz
kontrola ich stanu jakości.
7. Rejestrowanie i archiwizowanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy.
8. Kontrolowanie dat ważności i terminów przydatności gaśnic przeciwpożarowych znajdujących się na terenie zakładów.
9. Kontrolowanie znaków ewakuacyjnych i planów ewakuacji.
Firmana swojeusługiaktualnie oferuje 20-procentową
zniżkęod cenrynkowych.
MateuszMoskwik
LaureatgodłaQI2021
wXVedycjiprestiżowego
ProgramuNajwyższaJakość
QualityInternational

Al. Stanów Zjednoczonych 51, lok. 219,
04-028 Warszawa
kom: +(48) 505923469 /
+(48) 787048824 / +(48) 535544855
email: lama.travel@wp.pl
www.bhp-szkoleniaonline.pl

„Gospodarka, przedsiębiorczość,społeczeństwowpostcovidowejrzeczywistości”–pod
takimhasłem 30listopadabr.
wKatowicachodbyłosięEuropejskieForumBiznesu,będące
zwieńczeniem XV edycjiogólnopolskiego Programu NajwyższaJakośćQualityInternationalorazXIVedycjiProgramu
Liderzy Społecznej Odpowiedzialności.
EFB jest najważniejszym
z szeregu przedsięwzięć realizowanych w ramach idei Programu Najwyższa Jakość Quality
International, które umożli-

wia uczestnikom poznanie najnowszych trendów i rozwiązań
ułatwiających codzienną gospodarczą działalność w Polsce
i innych krajach.
Pandemia przyniosła wiele
zmian, którymi trzeba zarządzać. Oczywiście nie ma jeszcze
mowy o rzeczywistości całkowicie „postcovidowej”, jednak nauczeni jak żyć ipracować wpandemii, jesteśmy mądrzejsi owiele
doświadczeń. Modele zachowań
czy systemy zarządzania wpisały wswoje schematy nowe narzędzia iumiejętności. Przygotowu-

jąc się do życia po covidzie, musimy być przygotowani nakolejne tego typu lub inne kryzysy.
A nastąpią one na pewno.
Podczas tegorocznego Europejskiego Forum Biznesu odbył
się panel „Ochrona zdrowia
w dobie pandemii. Wnioski
i doświadczenia w walce z pandemią. Dlaczego nie przegraliśmy?” z udziałem m.in. prof.
MarianaZembali, dyrektora Śląskiego Centrum Chorób Serca
w Zabrzu, prof. Michała Zembali iposła Andrzeja Sośnierza.
W kolejnych debatach EFB
była mowa m.in. o kierunkach
polityki energetycznej w kontekście ekologicznych
postulatów, efektywności organizacji, roli
bezpiecznego transportu lądowego, niełatwej współpracy
nauki i biznesu, aktualnej kondycji polskiego samorządu
czy roli sportu w lokalnej społeczności.
Podczas Europejskiego Forum Biznesu wręczone zostały
medale i dyplomy oraz statuetki Pereł, Złotych Pereł i Diamentów Quality International 2021 oraz statuetki Lider
Społecznej Odpowiedzialności 2021 – Dobra Firma / Dobry Pracodawca / Eko Firma.
Już dziś zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach obu
programów w 2022 r.
Relacjez EFB 2021na:
ForumBizesu.pl
serwisy.gazetaprawna.pl/forumbiznesu
Facebook.com/ForumBiznesu

cych się z Polski. Przesłanie
plików graficznych i innych elementów z serwera, zlokalizowanego blisko użytkownika łączącego się ze stroną, jest szybsze, niż
przesyłanie tych danych na duże odległości.
Mając na uwadze zaprezentowanie szybkości działania stron
WWW w poszczególnych
miastach, nazwa.pl udostępni
serwis test2speed.com, który
umożliwi dokonanie pomiaru
dowolnej strony z łącza abonenckiego zlokalizowanego
w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach. Test taki zademonstruje różnice w szybkości
ładowania serwisów w poszczególnych miastach i potwierdzi
sens stosowania CDN z węzłami lokalnymi w największych
miastach w Polsce.
CDNnazwa.pldostępny
jakoniezależnausługa
Obecnie CDN nazwa.pl skupia się na dystrybucji treści dla
kilkuset tysięcy serwisów utrzymywanych na usłudze CloudHosting nazwa.pl. Od stycznia 2022 roku będzie można
skorzystać z tej usługi również
dla serwisu WWW zlokalizowanego na dowolnym hostingu
lub serwerze dedykowanym.
Dostępne będą 3 pakiety zawierające węzły tyko w Polsce,

w Polsce i Europie lub w Polsce,
Europie i USA – według uznania Klientów.
Warto jednak podkreślić, że
utrzymanie strony WWW na
usłudze CloudHosting wnazwa.pl
zapewnia wyjątkową integrację
usługi hostingowej z dystrybucją
treści CDN niedostępną w innych firmach hostingowych.
Wykupienie usługi dystrybucji
treści CDN od innej firmy, niż
hosting może prowadzić do sytuacji, w której coś przestaje
działać, a każda z tych firm przenosi odpowiedzialność na drugą.
W momencie gdy winna może
być inna firma, która uczestniczy
w transmisji pomiędzy dostawcą hostingu i usługi CDN, ale
efektem jest po prostu niedziałanie serwisu WWW.
CloudHosting z CDN od
nazwa.pl na szczęście, w przeciwieństwie do powyższej sytuacji,
zapewnia pełną integrację i nadzór od początku do końca przez
nazwa.pl nad działaniem strony
WWW. Począwszy od utrzymania plików po ich udostępnianie
we wszystkich węzłach sieci nazwa.pl system monitoringu nazwa.pl czuwa nad poprawnym
działaniem, reagując na każde
zdarzenie, które mogłoby być
powodem niedostępności serwisu Klienta.

Jak uniknąć błędów
przy sporządzaniu JPK?
Jak bezpiecznie sporządzić i wysłać plik JPK,
jakie funkcje powinna posiadać
niezawodna aplikacja?
O tym rozmawiamy z JoannąIndycką,
Prezesem Zarządu Towarzystwa Handlowego
ALPLAST Sp. z o.o., pełniącego rolę
administratora systemu Tarcza JPK,
który pomaga przedsiębiorcom w analizie,
kontroli i wysyłce plików JPK.
zycje księgowe. Dodatkowo aplikacja powinna automatycznie
weryfikować aktualny status
kontrahentów w bazie GUS
oraz VIES.
Często słyszymy o błędach
związanychz wysyłkąplików
JPK.Jakiesąnajczęstszezarzuty,któreartykułujeMinisterstwoFinansów?
Do najczęstszych błędów zaliczyć należy brak zgodności z deklaracją, rozbieżność co do kwot
transakcji oraz uwzględnienia
faktur wystawianych przez podmioty nie posiadające statusu
czynnego podatnika VAT.
Jak najprościej uchronić się
przed popełnieniem takich
błędów?
Bardzo istotnym elementem
całego procesu raportowania
jest ostateczna kontrola treści plików JPK przed ich wysyłką
elektroniczną. Przedsiębiorca
powinien dysponować rozwiązaniem zapewniającym nie tylko weryfikację pliku JPK z deklaracją, ale również być w stanie
skontrolować poszczególne po-

Cogroziprzedsiębiorcy,którywyślebłędnyplikJPK?
Kara pieniężna. Ustawodawca
przewidział możliwość nałożenia 500 zł kary za każdy błąd,
jaki się znajdzie w pliku. Tym
samym bardzo ważnym staje
się funkcjonalność umożliwiająca pełną wizualizację złożonego pliku JPK oraz możliwość jego edytowania, co
w dużym stopniu przyspiesza
i ułatwia sporządzenie stosownej korekty.

Więcejszczegółówna
https://e-jpk.alplast.com.pl
Całarozmowana ForumBiznesu.pl
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