
 

 

POLSKI ŁAD W RACHUNKOWOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 
 

 

• Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami rachunkowości jednostek budżetowych w świetle aktualnych 
regulacji prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „Polskiego Ładu” i jego wpływu na politykę 
rachunkowości tych podmiotów. 

• Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy opanują założenia i rozwiązania ewidencyjne, a także 
sprawozdawcze rachunkowości typowe dla jednostek sektora finansów publicznych. 

• Możliwość konsultacji z ekspertem oraz wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami. 

1. Zakres polityki rachunkowości jednostek budżetowych. 
2. Zasady opracowania i dokonywania zmian w polityce rachunkowości jednostki. 
3. Najczęściej stosowane uproszczenia w rachunkowości jednostek budżetowych na tle zasady istotności. 
4. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w systemach informatycznych. 
5. Omówienie aktualnych problemów w rachunkowości jednostek budżetowych, w tym tych dotyczących 

zasad ujmowania (planowania i ewidencji) dochodów i wydatków przez jednostki budżetowe. 
6. Szczegółowa charakterystyka wybranych kont, zawartych w załączniku nr 3 Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju i Finansów, uwzględniając zapotrzebowanie na informacje, które są ujmowane 
m. in.  w sprawozdaniach budżetowych: 
a. zasady funkcjonowania kont zespołu 1, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki kasowej, („Polski 

Ład” w rozliczeniach gotówkowych), split payment, kart płatności, 
b. zasady funkcjonowania kont zespołu 2, w tym „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” i „Rozrachunki 

publicznoprawne” („Polski Ład” w rozliczeniach płatnika z tytułu podatku dochodowego od osób 
fizycznych, ubezpieczeń społecznych oraz składki zdrowotnej), 

c. zasady funkcjonowania kont kosztów i przychodów, 
d. zasady funkcjonowania kont pozabilansowych, w tym zaangażowania wydatków. 

7. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia. 

 
Szkolenia zamknięte realizujemy w formie stacjonarnej jak również w formule on-line. 
 

Jak organizujemy szkolenie zamknięte stacjonarne? 
W przypadku organizacji szkolenia zamkniętego w formule stacjonarnej Trener i koordynator szkolenia przyjeżdżają do 
Państwa w ustalonym terminie do siedziby Zamawiającego lub innym ustalonym miejscu. 
 

Cena szkolenia stacjonarnego jest każdorazowo wyceniania przez koordynatora uwzględniająca wielkość grupy i dobór 
trenera oraz  koszty dojazdu. 
Zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych (zwolnienie z art. 43, ust.1, pkt 29C 
u.p.t.u). Płatność przelewem po szkoleniu w terminie 14 dni. 
 

Cena obejmuje: 
• Analizę potrzeb szkoleniowych i dostosowanie programu szkolenia do potrzeb Zamawiającego, 
• Przygotowanie i przeprowadzenie dedykowanego programu szkolenia przez 1 trenera, 
• Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika dostępne w wersji elektronicznej, 
• Imienne certyfikaty ukończenia szkolenia, 
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• Ewaluację szkolenia i przekazanie jej wyników Zamawiającemu, 
• Konsultacje poszkoleniowe. 
 

Jak organizujemy szkolenia zamknięte online? 
Uczestnicy mogą uczestniczyć w szkoleniu w formule stacjonarnej (w sali urzędu czy dowolnym miejscu 
wyposażonym w rzutnik i internet), mieszanej tj. część osób w sali urzędu, część przy komputerach lub 
wszyscy przy komputerach (praca zdalna lub przy swoich stanowiskach pracy). 
Ekspert będzie prowadził szkolenie z sali multimedialnej (zdalnie) dzięki czemu będą go Państwo widzieli i 
słyszeli, a materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty będą wyświetlane przez niego na ekranie 
Państwa monitora lub w sali urzędu za pośrednictwem rzutnika multimedialnego. 
Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez mikrofon lub czat. 
Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi. 
Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, 
(Google Chrome). Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki 
z mikrofonem lub głośniki. 
 

Cena szkolenia on-line wynosi 3300 zł netto, zw. z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków 
publicznych (zwolnienie z art. 43, 
ust.1, pkt 29C u.p.t.u). Płatność przelewem po szkoleniu w terminie 14 dni. 
 

Cena szkolenia online obejmuje: 
• Analizę potrzeb szkoleniowych i dostosowanie programu szkolenia do potrzeb Zamawiającego, 
• Przygotowanie i przeprowadzenie dedykowanego programu szkolenia przez 1 trenera, 
• Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika dostępne w wersji elektronicznej, 
• Imienne certyfikaty ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej, 
• Ewaluację szkolenia i przekazanie jej wyników Zamawiającemu, 
• Konsultacje poszkoleniowe. 
 
Zapraszamy do kontaktu: 
Elżbieta Silny - Koordynator szkoleń 

elsilny@frdl.szczecin.pl tel.: 725 302 313
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