
 
 

 

Cel szkolenia: 

 

Celem szkolenia jest podniesienie i 

uporządkowanie wiedzy 

uczestników w zakresie 

praktycznych zasad przeprowadzania 

i rozliczania inwestycji od strony 

finansowo-księgowej w jednostkach 

samorządu terytorialnego i ich 

jednostkach podległych, ze 

szczególnym podkreśleniem tych 

finansowanych z RFRD, RFIL i 

innych źródeł.. 

 

 

Korzyści: 

 

• uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę 

w zakresie różnych, często trudnych 

lub niestandardowych sytuacji 

ewidencyjnych spotykanych w 

trakcie procesu inwestycyjnego w 

jednostkach i zakładach 

budżetowych, 

• poznasz istotę oraz praktyczne 

aspekty efektywnego opracowania 

przepisów wewnętrznych dla 

uporządkowania procesu 

inwestycyjnego w jednostce, 

• dowiesz się, jak realizować 

inwestycje ze środków RFRD, RFIL 

oraz innych źródeł. 

 

 

Adresaci: 

 

Pracownicy działów księgowości 

oraz pracownicy odpowiedzialni za 

rozliczanie inwestycji w jednostkach 

samorządu terytorialnego i ich 

jednostkach podległych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLENIE ON-LINE 22 LISTOPAD 2021 r. 
 

INWESTYCJE W JST - JAK PRAWIDŁOWO JE 

PRZYGOTOWAĆ, PRZEPROWADZIĆ  I ROZLICZYĆ 

 

 

 

PROGRAM:  

 

1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne w ujęciu 

definicyjnym. 

2. Pomocne uregulowania wewnętrzne - polityka rachunkowości, w 

tym: zasady gospodarowania majątkiem, instrukcja obiegu i 

kontroli dokumentów z  procedurą inwestycji. 

3. Przygotowanie inwestycji: celowość, sposób finansowania i 

związane z tym terminy oraz  specjalne zasady funkcjonowania 

ewidencyjnego, kalkulacja obciążenia wydatków bieżących JST 

po ukończeniu inwestycji, wymogi stawiane wykonawcom itp.  

4. Omówienie źródeł finansowania inwestycji, w tym: z budżetu 

JST, z RFRD, z RFIL i innych funduszy, z dotacji celowej, z 

budżetu środków europejskich i z innych źródeł oraz ich ujęcie 

budżetowe,  sposób funkcjonowania w ewidencji księgowej, 

rozliczanie. 

5. Ulepszenie jako wydatek inwestycyjny, a remont.  

6. Zakupy inwestycyjne, a zakupy z wydatków bieżących środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – różne 

koncepcje w tym zakresie. 

7. Klasyfikacja budżetowa inwestycji i remontów oraz zakupów 

bieżących i inwestycyjnych z różnych źródeł. 

8. Sposób księgowania kosztów inwestycji /konto 080/ i remontów 

według ich źródeł finansowania i rozliczenie tych kosztów.  

9. Pierwsze wyposażenie w procesie inwestycyjnym. 

10. Przekazanie nakładów inwestycyjnych do podległych  jednostek. 

11. Inwestycje bez efektu. 

12. Obieg faktur za wykonane inwestycje, zakupy, remonty /faktury 

częściowe, faktury końcowe/. 

13. Protokoły OT i PT i ich rola w procesie inwestycyjnym. 

14. Zasady ujęcia nowo powstałego środka trwałego lub ulepszenia 

środka trwałego w ewidencji środków trwałych. Wartość 

początkowa środka trwałego. 

15. Pytania i odpowiedzi. 

 

 

 

 

 

 



 

Kontakt:  

Firma Szkoleniowo Doradcza 

MATMAR Krystyna Gąsiorek 

 

38-400 Krosno 

ul. Wojska Polskiego 32a 

tel. 513-969-000 

e-mail: 

biuromatmar1@gmail.com 

 

 

Termin: 22 listopad 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: INWESTYCJE W JST - JAK PRAWIDŁOWO JE PRZYGOTOWAĆ, PRZEPROWADZIĆ  I ROZLICZYĆ 

Dnia: 22 listopad 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 ……………………………………………………………………….. 

 

 


