SZKOLENIE ONLINE 28 STYCZEŃ 2022 r.
KLASYFIKACJA BUDŻETOWA W ROKU 2022 ORAZ
WYBRANE PROBLEMY W TYM ZAKRESIE

PROGRAM:
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest prawidłowe
klasyfikowanie dochodów i
wydatków w jednostkach sektora
finansów publicznych.

1. Podstawowe podziałki klasyfikacji budżetowej w jednostkach
samorządu terytorialnego i ich jednostkach budżetowych: dział,
rozdział, paragrafy dochodów, wydatków, przychodów i
rozchodów.
2. Przedstawienie zmian w klasyfikacji budżetowej, które
obowiązują od 1 stycznia 2022 r.

Adresaci:
Szkolenie przeznaczone jest dla
skarbników, głównych
księgowych i księgowych
jednostek budżetowych,
samorządowych zakładów
budżetowych, pracownicy
księgowości zarówno jednostek
samorządu terytorialnego jak i
ich jednostek organizacyjnych.

- rozdziały usługowe - System Monitorowania Usług Publicznych;
- rozdziały podmiotowe - SMUP;
- SMUP, a utrzymanie stanowiska pracy;
- paragraf 479 i 480
3. Przedstawienie obowiązującej klasyfikacji, a wywołujące
problemy w jej stosowaniu:
- klasyfikowanie dochodów: § 063, § 064; § 080; § 094, a § 097 oraz §
095;§ 217, 231-233, 269, 271, 299, 635, 661-663, 668.
- klasyfikowanie wydatków do § 302 oraz 303;
- klasyfikowanie wydatków do § 419;
- klasyfikowaniu wydatków do § 441, 442 w związku z § 470;
- klasyfikowaniu wydatków do § 470 w związku z § 421, § 422, § 430;
- stosowania § 422, § 424 w związku z objaśnieniami w § 421;
- kiedy stosujemy § 439, a kiedy nie;
- jak należy stosować i kiedy § 492, § 615 oraz § 804
- klasyfikacja wydatków w §§ 231-233, 272-273, 656, 657, 658; 661663;
- jakie przychody i kiedy stosujemy § 905; § 906.
4. Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący: Krystyna Gąsiorek

Kontakt:

Krystyna Gąsiorek - Ekonomista, ponad 20 lat prowadzi szkolenia z

Firma Szkoleniowo Doradcza

tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji

MATMAR Krystyna Gąsiorek

budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym

38-400 Krosno
ul. Wojska Polskiego 32a
tel. 513-969-000

jednostek samorządu terytorialnego. Posiada szeroką wiedzę oraz
praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki

e-mail:

zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce

biuromatmar1@gmail.com

budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji
Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również
pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie

Termin: 28 styczeń 2022 r.

m.in. Klasyfikacja budżetowa 2021.

Początek szkolenia: 09.00
Cena: 330 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 poprzez rejestrację online –
dostępna pod każdym tematem szkolenia
Ważne: Brak rezygnacji pisemnej 3 dni przed szkoleniem, będzie
równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnymi kosztami szkolenia.

