
 
 

 

 

Cel szkolenia: 

 

Szkolenie ma w sposób praktyczny 

usystematyzować i pogłębić wiedzę 

z zakresu zasad gospodarki 

finansowej w jednostkach 

budżetowych 

 

 

 

Adresaci: 

 

Szkolenie adresowane jest do 

głównych księgowych oraz 

pracowników służb finansowo-

księgowych jednostek budżetowych. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLENIE ONLINE 10 PAŹDZIERNIKA 2022 r. 

 

GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK 

BUDŻETOWYCH 

 

 

PROGRAM:  

 

1. Ustawa o finansach publicznych a ustawa o rachunkowości wraz 

z aktami wykonawczymi wpływającymi na proces 

rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych. 

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w 

sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek 

budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. 

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 

września 2017 w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla 

budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych 

zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz 

państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej 

4. Wydatek budżetowy: 

a) klasyfikowanie wydatków – klasyfikacja budżetowa, 

b) wydatek budżetowy a koszt – zasada kasowa i zasada 

memoriałowa, 

c) system upoważnień do dokonywania wydatków budżetowych, 

d) możliwe warianty ponoszenia wydatków budżetowych – 

realizacja zadań statutowych jednostki siłami własnymi, zleceniem 

zewnętrznym, powierzeniem realizacji zadania, 

e) etapy ewidencji kosztów i wydatków w księgach rachunkowych 

jednostki – plan, zaangażowanie, zobowiązanie, wydatek, 

f) rozliczanie wydatków budżetowych z budżetem – zasady terminy. 

5. Dochody budżetowe: 

a) klasyfikowanie dochodów – klasyfikacja budżetowa, źródła 

dochodów, 

b) dochód budżetowy a przychód– zasada kasowa i zasada 

memoriałowa, 

c) uprawnienie do pobierania dochodów budżetowych, 

d) etapy ewidencji przychodów i dochodów w księgach 

rachunkowych jednostki – przypis należności, pobranie dochodu, 

e) rozliczanie dochodów budżetowych z budżetem – zasady, 

terminy. 

6. Majątek trwały w jednostce budżetowej. 

7. Zasady dysponowania majątkiem przez jednostkę budżetową. 

 

 



 

 

Kontakt:  

Firma Szkoleniowo Doradcza 

MATMAR Krystyna Gąsiorek 

 

38-400 Krosno 

ul. Wojska Polskiego 32a 

tel. 513-969-000 

e-mail: 

biuromatmar1@gmail.com 

 

 

Termin: 10 października 2022 r.  

Początek szkolenia: 09.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący:  

 

Specjalista z dziedziny rachunkowości budżetowej oraz finansów 

publicznych. Absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Poznaniu. Pracował w jednym z głównych urzędów 

centralnych w departamencie nadzoru i kontroli. Wykładowca 

akademicki i doświadczony trener szkoleń z zakresu tematyki szeroko 

rozumianych finansów publicznych, a także rachunkowości budżetowej 

oraz kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, doręczeń 

elektronicznych i nowej koncepcji systemu klasyfikacyjnego 

(zrealizowane blisko cztery tysiące godzin pracy trenerskiej w zakresie 

szkoleń dla pracowników podsektora samorządowego i rządowego. 

Ponadto, realizuje projekty szkoleniowe i doradcze w sferze 

przedsiębiorstw w zakresie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-

Pożyczkowej oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

Przeprowadza zleconą kontrolę jednostek sektora finansów publicznych 

w zakresie prawidłowości ich funkcjonowania pod względem 

wprowadzonych procedur kontroli zarządczej, polityki rachunkowości, 

a także prawidłowego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w 

księgach rachunkowych. Posiada certyfikat Ministra Finansów 

uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Członek 

Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor artykułów w prasie 

branżowej „Finanse Publiczne” oraz „Rachunkowość budżetowa”. 

 

Cena: 350 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. 
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