
 
 
 

 

Cel szkolenia: 

 

Omówienie praktycznych 

aspektów polityki rachunkowości 

jednostek samorządu 

terytorialnego i samorządowych 

jednostek organizacyjnych w 

świetle aktualnych regulacji 

prawnych. Szkolenie adresowane 

jest do skarbników, głównych 

księgowych oraz pracowników 

działów finansowo – 

księgowych. 

 

 

Adresaci: 

 

Pracownicy działów księgowości 

jednostek budżetowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLENIE ONLINE 15 LISTOPADA 2022 r. 
 

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI  JEDNOSTEK 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ 

SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I 

SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH 

 

 

PROGRAM:  

 

1. Polityka rachunkowości – istota, funkcje. 

2. Elementy polityki rachunkowości. 

3. Zakres odpowiedzialności kierownika jednostki i głównego 

księgowego za politykę rachunkowości. 

4. Zasady opracowania, wdrażania i dokonywania  zmian w 

polityce rachunkowości. 

5. Polityka rachunkowości jako ważny element kontroli 

zarządczej, w tym powiązanie polityki rachunkowości z innymi 

procedurami wewnętrznymi. 

6. Praktyczne aspekty zasady istotności i uproszczenia stosowane 

w jednostkach samorządu terytorialnego oraz samorządowych 

jednostkach organizacyjnych. 

7. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w systemach 

informatycznych.  

8. System ochrony danych finansowych w systemach 

informatycznych. 

9. Omówienie wybranych problemów rachunkowości 

samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych 

zakładów budżetowych, w tym: 

a) zasady ujmowania (planowania, wykonania i ewidencji) dochodów 

i wydatków budżetowych, 

b) zasady gospodarki kasowej, 

c) karty płatnicze, 

d) rachunkowość środków trwałych, ze szczególnym 

uwzględnieniem KSR nr 11 i stanowiska w sprawie gruntów 

przekazanych w użytkowanie wieczyste. 

10. Szczegółowa charakterystyka wybranych kont zawartych w 

załączniku nr 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 

z 13 września 2017 r., uwzględniając zapotrzebowanie na 

informacje ujmowane m.in. w sprawozdaniach finansowych i 

budżetowych. 

11. Najczęściej popełniane nieprawidłowości w zapisach polityki 

rachunkowości. 

 



 

Kontakt:  

Firma Szkoleniowo Doradcza 

MATMAR Krystyna Gąsiorek 

 

38-400 Krosno 

ul. Wojska Polskiego 32a 

tel. 513-969-000 

e-mail: 

biuromatmar1@gmail.com 

 

 

Termin: 15 listopada 2022 r.  

Początek szkolenia: 09.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący:  
 

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca publicznej uczelni 

ekonomicznej, ekspert, trener i konsultant z zakresu rachunkowości 

budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, autorka licznych 

artykułów specjalistycznych na łamach prasy branżowej oraz artykułów 

naukowych na temat rachunkowości jednostek budżetowych oraz 

samorządowych zakładów budżetowych. 

 

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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