SZKOLENIE ONLINE 05 WRZEŚNIA 2022 r.
PODSTAWOWE POJĘCIA W ZAKRESIE FINANSÓW
PUBLICZNYCH, JAWNOŚĆ I ZASADY GOSPODARKI
ŚRODKAMI PUBLICZNYMI

Korzyści szkolenia:
Nabycie wiedzy z zakresu
podstawowych pojęć z ustawy o
finansach publicznych.

Adresaci:
Skarbnicy, główni księgowi i
pracownicy działów księgowych
gmin, powiatów - jednostek
samorządowych oraz ich
jednostek organizacyjnych.

PROGRAM:
1. Środki publiczne: co to są środki publiczne; co to są dochody
publiczne; na co przeznacza się środki publiczne.
2. Jednostki sektora finansów publicznych: jakie mamy formy
jednostek sektora finansów publicznych; kto tworzy sektor
finansów publicznych; kto tworzy, łączy, likwiduje jednostki
budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.
3. Jawność finansów publicznych: jak realizowana jest zasada
jawności; co podajemy do publicznej wiadomości i w jakim
terminie.
4. Zasady gospodarowania środkami publicznymi: na co mogą być
ponoszone wydatki publiczne; w jaki sposób powinny być
dokonywane wydatki publiczne.
5. Dług publiczny: co obejmuje państwowy dług publiczny jakie
tytuły dłużne; jak obliczany jest dług publiczny.
6. Ogólne zasady zaciągania zobowiązań przez jednostki sektora
finansów publicznych: kto może zaciągać zobowiązania i w
jakim zakresie.
7. Obowiązki głównego księgowego: o czym świadczy podpis
głównego księgowego; jakie ma prawa i obowiązki główny
księgowy.
8. Odpowiedzialność kierownika jednostki: za co odpowiada
kierownik jednostki sektora finansów publicznych.
9. Zaangażowanie wydatków.

Prowadzący: Krystyna Gąsiorek

Kontakt:

Ekonomista, ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów

Firma Szkoleniowo Doradcza

publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla

MATMAR Krystyna Gąsiorek

jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu
terytorialnego. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką

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

biuromatmar1@gmail.com

wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej
praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej
jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale
Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była
również

pozaetatowym

Członkiem

Samorządowego

Kolegium

Odwoławczego. Jest uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych
Spółek Skarbu Państwa. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie

Termin: 05 września 2022 r.
Początek szkolenia: 09.00

sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka
licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie.
Cena: 340 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.

