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Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa dla praktyków  – 20-21 maja 2020 r. –  
szkolenie on-line 

 
TERMIN SZKOLENIA:   20-21 maja 2020 r. godz. 10.00 – 15.00 , 
 

KOSZT UCZESTNICTWA:           490 zł/os. Netto 

 

Forma realizacji szkolenia: 

 Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej 

komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań 

wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania 

 Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do 

wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail 

 Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę 

internetową w komputerze 

 

 

Informacje o prowadzącym: Danuta Kubylis 

 Absolwentka  SGH, praktyk rachunkowości, pracownik wydziału analiz i szkoleń RIO, ponad 

20 lat członek kolegium RIO, od wielu lat prowadząca szkolenia w różnych formach 

szkoleniowych i kursach dla  służb finansowo - księgowych  jednostek sektora finansów 

publicznych, wykładowca na wyższych uczelniach (przedmiot zajęć:  rachunkowość i 

sprawozdawczość w jednostkach sektora finansów publicznych),  powoływana przez NIK 

jako biegła do kontroli finansowej w jednostkach budżetowych, audytor wewnętrzny w 

jednostce sektora finansów publicznych. 

 

Adresaci:  

 Szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, skarbników, głównych księgowych 

jednostek organizacyjnych państwowych i samorządowych, pracowników audytu i kontroli 

wewnętrznej zatrudnionych w sferze budżetowej. Szkoleniu adresowane także do 

wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem lub poszerzeniem wiedzy w przedmiotowym 

zakresie. 

 

 

 

Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa 

dla praktyków   
Szkolenie on-line 
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Program szkolenia: 

 

1. Zmiany w przepisach prawa i obowiązki z tym związane dla księgowych jednostek sektora 

finansów publicznych. 

2. Konieczność wprowadzenia zmian w procedurach wewnętrznych w związku ze zmianami 

przepisów prawa oraz uchwałami komitetu standardów rachunkowości (jako powszechnie 

obowiązującą wykładnią przepisów prawa).   

3. Ewidencja księgowa realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz rozliczanie efektów 

na poszczególne obiekty środków trwałych. Klasyfikacja środków trwałych i wartości 

niematerialnych i prawnych umarzanych w czasie lub ich umarzanie jednorazowe w koszty. 

Ulepszenie środków trwałych a ich remont – konieczność stosowania właściwych pojęć. Naliczanie 

kar i odszkodowań i ich ujmowanie w ewidencji księgowej.  

4. Dochody budżetowe, w tym zasady windykacji, ewidencji i wykazywania danych w 

sprawozdawczości: 

• należności krótkoterminowe i długoterminowe, 

• dochody przypisane i nieprzypisane (ewidencja księgowa), 

• należności wymagalne i niewymagalne, 

• wpływy do wyjaśnienia, 

• nadpłaty i dokonywanie ich zwrotu, zaległości, umorzenia komornicze, przedawnienia, 

• windykacja należności (publicznoprawnych, cywilnych, podmiotów upadłych),  

• ewidencja kosztów komorniczych, 

• najczęściej występujące błędy w klasyfikacji budżetowej. 

• rekompensaty za dochodzenie należności (40/70/100 euro) – zasady naliczania, ewidencja, 

• odpisy aktualizujące i ich wpływ (lub brak wpływu) na wykazywanie danych w 

obowiązującej sprawozdawczości.  

5. Sprawozdanie z dochodów budżetowych: zasady kontroli poprawności wykazanych danych 

– powiązania między poszczególnymi kolumnami sprawozdania. 

6. Problemy w ewidencji księgowej i wykazywaniu danych w sprawozdaniach w zakresie 

realizowanych dochodów z zadań zleconych. Wykazywanie dochodów  związanych z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w sprawozdaniu Rb-27ZZ w 

powiązaniu z ewidencją księgową i danymi wykazywanymi w  sprawozdaniu Rb-27S.  

7. Wydatki budżetowe: 

• różnice między planem a zaangażowaniem, 

• najczęściej występujące nieprawidłowości w klasyfikacji budżetowej, 

• rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne (tworzenie rezerw na prawdopodobne 

zobowiązania w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi), 

• ewidencja księgowa świadczeń na rzecz pracowników, w tym ZFŚS, PPK, 

• błędnie dokonana wypłata z rachunku bankowego (błędny przelew) - klasyfikacja i ujęcie w 
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sprawozdaniu z wydatków budżetowych,  

• istota zobowiązań dla zapewnienia ciągłości działania przekraczające rok budżetowy, 

• obowiązki głównego księgowego określone ustawą o finansach publicznych oraz 

odpowiedzialność za dokonanie wydatku lub zaciągnięcie zobowiązań przekraczających wielkości 

określone w planie finansowym w myśl ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.   

8. Zasady rozliczania i kontroli przekazanych dotacji podmiotom dotowanym ze szczególnym 

uwzględnieniem terminu rozliczeń do końca roku i ewidencji na koniec roku dotacji przypisanych 

do zwrotu. Ujęcie w ewidencji księgowej i wykazanie danych w sprawozdawczości budżetowej. 

9. Zasady ewidencji księgowej i rozliczania przedsięwzięć współfinansowanych środkami 

europejskimi lub pozyskanymi z innych źródeł bezzwrotnych, w tym rozlicznych wydatkami 

bezpośrednimi i ryczałtem.  Zasady grupowania dokumentacji związanej z realizacją projektów i ich 

archiwizacja. Najczęściej stwierdzanie błędy przez  kontrolę zewnętrzną dotyczące realizacji ww. 

projektów. 

10. Sprawozdania z operacji finansowych (Rb-N, Rb-Z, Rb-ZN) po zmianie przepisów prawa. 

11. Omówienie wzajemnych powiązań danych (lub braku powiązań poszczególnych danych) 

wykazywanych w sprawozdawczości budżetowej,   z operacji finansowych oraz w sprawozdawczości 

finansowej. Zasady kontroli poprawności sporządzonych sprawozdań budżetowych, z operacji  

finansowych i finansowych.  

12. Poprawiane stwierdzonych błędów oraz możliwość dokonywania  ich korekty  przed 

zatwierdzeniem sprawozdań i po ich zatwierdzeniu. 

13. Najczęściej występujące nieprawidłowości w jednostkach sektora finansów publicznych 

stwierdzane przez instytucje kontroli zewnętrznej w problematyce wyżej nie ujętej. 

14. Omówienie danych niezbędnych do ujęcia w informacji opisowej dla Rady  w zakresie  

wykonania planu dochodów i wydatków. 

15. Pytania i udzielane odpowiedzi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ośrodek Wspierania Administracji Lokalnej 
www.owal.edu.pl , e-mail: biuro@owal.edu.pl 

OWAL s.c. 16-002 Dobrzyniewo Duże ul. Klubowa 2 NIP: 966-209-15-26; Regon: 200837306 

tel.: 5 700 82 700; 690 910 912 fax:22 350 77 47; 85 87 42 196 
________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa dla praktyków  – 20-21 maja 2020 r. –  
szkolenie on-line 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 

 
Dane instytucji zgłaszającej pracownika 

 
Nabywca ........................................................................................................... 

Adres: …........................................................................................................... 

…............................................................NIP..................................................... 

Odbiorca............…............................................................................................ 

Adres….............................................................................................................. 

….................................................................................................................... 

Wypełnioną kartę proszę 

przesłać najpóźniej 2 dni 

robocze przed 

szkoleniem faxem na 

numer: 22 350 77 47 

lub 85 87 42 196 

lub mailem na adres: 

biuro@owal.edu.pl 

Informacje: 5 700 82 700 
Małgorzata Kazimierczuk 

Zgłaszamy udział następujących osób w szkoleniu: 

Imię i nazwisko 
adres e-mail (oddzielny dla 

każdego uczestnika) 

tel. kontaktowy 
(kontakt na wypadek zmian) 

   

   

   

   

 
 

____________________________________ 
kierownik jednostki zgłaszającej uczestników 

 
Oświadczenie na potrzeby zwolnienia z podatku VAT w celu wystawienia faktury 

 
Oświadczam, że szkolenie dla wyżej wymienionych pracowników ma charakter usługi kształcenia 
zawodowego/przekwalifikowania zawodowego oraz że jest finansowane ze środków publicznych: 
 w całości – zgodnie z treścią art. 43 ust.1 pkt 29 lit.c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) lub 
 w co najmniej 70% - zgodnie z treścią par. 3 ust. 1 plt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. 

w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. zz 2015 r., 
poz. 736). 

 
___________________________________________________ 
Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu zgłaszającego 

 
 

 

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 490 zł / os. netto 
 

(Zwolnione z VAT w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych   
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami) 

Cena zawiera: materiały szkoleniowe i certyfikat w formie elektronicznej. 
Rezygnacji można dokonać mailem, lub telefonicznie na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia.  

W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie ośrodek może obciążyć instytucje delegujące 
kosztami ww. szkolenia. 
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Informacje organizacyjne 

 
Należność za uczestnictwo w szkoleniu płatna na konto: ING 66 1050 1823 1000 0092 1943 0437 na 
podstawie otrzymanej faktury. Prosimy o niedokonywanie przedpłat należności za szkolenie, nie mamy 
zwyczaju naliczania odsetek od niewielkich opóźnień w płatnościach. W szczególnych przypadkach 
konieczności przedpłaty prosimy kontaktować się z biurem przy składaniu zgłoszenia. 

 
UWAGA: 
W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie 
zgłoszenia) na 2 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt na numer 5 700 82 700 celem upewnienia się, że 
zgłoszenie dotarło. 
 
 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych zgodna z unijnymi przepisami dotyczą-
cymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO). 
 

 Informujemy, że administratorem powyższych danych osobowych jest spółka OWAL s.c.  
 Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania 

zainteresowanemu informacji o usłudze. 
 Twoje dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych Jako osoba, której dane dotyczą 

masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  
 Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu 

na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.  
 Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na 

przetwarzanie danych.  
 Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia marketingu.  
 Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 
 

Oświadczenia dotyczące ochrony danych osobowych 
 
Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych  zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO. 
Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania 
zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. 
 
 
 
                                                                                ______________________________________________ 
        podpis składającego oświadczenie 

 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od OWAL s.c. informacji handlowej za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 ze zm. 
 
 
 
                                                                                ______________________________________________ 
        podpis składającego oświadczenie 

 

 
 
 


