
 
 

 

Cel szkolenia: 

 

Szkolenie ma na celu podniesienie i 

uporządkowanie wiedzy 

uczestników w obszarze 

szczegółowych zasad rachunkowości 

budżetowej niezbędnej do 

zamknięcia roku 2021 i otwarcia 

roku 2022 w rachunkowości 

jednostki po zmianach przepisów - 

ze specjalnym podkreśleniem 

aspektów praktycznych m.in. 

konkretnych zapisów 

ewidencyjnych, wskazania zmian 

porządkujących i interpretacyjnych 

w klasyfikacji budżetowej oraz 

najczęściej występujących błędów 

wynikających z protokołów RIO i 

NIK. 

 

 

Adresaci: 

 

Pracownicy działów księgowości w 

jednostkach budżetowych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLENIE ON-LINE 08 GRUDZIEŃ 2021 r. 
 

PRAKTYCZNE ASPEKTY PROCESU ZAMKNIĘCIA 

ROKU 2021 ORAZ PRZYGOTOWANIA SPRAWOZDAŃ 

FINANSOWYCH W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH 

 

 

 

PROGRAM:  

 

1. Zamknięcie roku - przygotowanie procesu. 

2. Inwentaryzacja, a zamknięcie ksiąg rachunkowych – spis z 

natury, potwierdzanie sald, weryfikacja w czasie epidemii. 

3.   Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostce: 

a. rozliczenie i ewidencja dochodów,  

b. rozliczenie i ewidencja należności i odsetek od należności, 

windykacja należności  

c. rozliczenie i ewidencja wydatków budżetowych, w tym m.in. 

rozliczenie wydatków o charakterze inwestycyjnym oraz  wydatków 

remontowych, 

d. ustalenie stanu zobowiązań na koniec roku budżetowego, w tym 

m.in. zobowiązania wymagalne, 

e. środki pieniężne w ewidencji rocznej, 

f. rozrachunki, 

g. ewidencja kosztów, w tym: amortyzacji itp. 

h. rozliczenia międzyokresowe, możliwe uproszczenia, 

i. ewidencja i weryfikacja zaangażowania, 

j. zasady rozliczania nadwyżki środków obrotowych rachunku 

dochodów jednostek oświatowych, 

k. konta pozabilansowe – zmiany, 

l. wycena aktywów i pasywów, 

m. wynik finansowy,  

n. fundusz jednostki, 

o. wydatki niewygasające z końcem roku. 

4. Omówienie sprawozdań finansowych jednostki, szczególnie 

informacji dodatkowej. Obowiązek publikacji sprawozdań. 

5. Polityka rachunkowości jednostki oświatowej – co do zmiany? 

6. Pytania. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kontakt:  

Firma Szkoleniowo Doradcza 

MATMAR Krystyna Gąsiorek 

 

38-400 Krosno 

ul. Wojska Polskiego 32a 

tel. 513-969-000 

e-mail: 

biuromatmar1@gmail.com 

 

 

Termin: 08 grudzień 2021 r.  

Początek szkolenia: 09.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący:  
 

Szkoleniowiec i doradca z zakresu finansów publicznych, 

rachunkowości budżetowej, organizacji pozarządowych. Prowadzi 

szkolenia z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej 

dla jednostek sektora finansów publicznych oraz różnych ośrodków 

szkoleniowych w kraju od 2008 r. dodatkowo prowadzi doradztwo dla 

jednostek sektora finansów publicznych. Autorka wielu publikacji w 

miesięcznikach Finanse Publiczne, Przetargi Publiczne, Rachunkowość 

Budżetowa. 

 

Cena: 290 zł netto/os*  

*zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków 

publicznych.  

 

Cena obejmuje: dostęp do platformy w trakcie szkolenia, materiały 

szkoleniowe (pdf), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przesłane w 

zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem 

 

Zgłoszenie proszę przekazywać elektronicznie na adres 

biuromatmar1@gmail.com, pobrane ze strony www.matmar-szkolenia.pl 

 

Ważne: Brak rezygnacji pisemnej 3 dni przed szkoleniem, będzie 

równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnymi kosztami szkolenia. 
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ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE on-line 

 

Tytuł szkolenia: PRAKTYCZNE ASPEKTY PROCESU ZAMKNIĘCIA ROKU 2021 ORAZ PRZYGOTOWANIA 

SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH 

Dnia: 08 grudzień 2021 r. 

Osoby zgłaszane na szkolenie: (Imię, Nazwisko, stanowisko lub wydział oddzielone przecinkami:*) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cena: 290 zł netto/os* 

*Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 

całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych.  TAK/NIE (zaznaczyć właściwe) 

 

Dane do faktury: 

NABYWCA (nazwa firmy): …………………………………………………………………………………………………. 

Miejscowość: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Kod pocztowy: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ulica nr lub nr mieszkania: ……………………………………………………………………………………………….. 

NIP: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy): 

ODBIORCA (nazwa firmy): …………………………………………………………………………………………………. 

Miejscowość: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Kod pocztowy: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ulica nr lub nr mieszkania: ………………………………………………………………………………………………… 

NIP: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dodatkowe informacje: 

Telefon:* …………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail:* …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Osoba do kontaktu: …………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

       * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę MATMAR, zawartych w formularzu 

kontaktowym w celu realizacji odpowiedzi na zapytanie przesłane za jego pośrednictwem. Zapoznałem/zapoznałam się z 

polityką prywatności i zawartą w niej klauzulą informacyjną. Jestem świadomy/świadoma, iż moja zgoda może być 

odwołana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem) poprzez wysłanie maila na adres: biuromatmar1@gmail.com, co skutkować będzie usunięciem moich 

danych osobowych przez Administratora. 

 

Podpis osoby upoważnionej ……………………………………………………………………….. 

 


