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SZKOLENIE ONLINE (LIVE STREAMING)  
AKADEMIA SKARBNIKA 

 
PROWADZĄCY: 

ANNA ZAWADZKA – długoletni skarbnik jednostki samorządowej; ekspert w zakresie planowania wieloletniego, analizy budżetu oraz 

sprawozdawczości finansowej jednostek budżetowych; od wielu lat prowadzi szkolenia; wykładowca zagadnień rachunkowych w ośrodkach 

edukacyjnych na terenie całej Polski. 
 

TERMINY:  
−−−− 19-20 MAJA 2022 R. PLANOWANIE WIELOLETNIE W JEDNOSTKACH 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

−−−− 2-3 CZERWCA 2022 R. BUDŻET W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU  
 TERYTORIALNEGO − ZASADY PLANOWANIA, KONTROLI I ROZLICZEŃ 
−−−− LIPIEC 2022 R. OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE PRAWNE W OBSZARZE 

FINANSÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
−−−− SIERPIEŃ 2022 R. ZARZĄDZANIE DŁUGIEM JEDNOSTEK SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO 
 

PAKIETY 

KOSZT SZKOLENIA ZA 1 OS. 
DLA PRENUMERATORÓW 
„PRZEGLĄDU PODATKÓW 
LOKALNYCH….” 

KOSZT SZKOLENIA ZA 1 OS. 
BEZ PRENUMERATY 

I PAKIET - JEDNO SZKOLENIE 

(2 spotkania)             750,00 zł*                   850,00 zł*  

II PAKIET - DWA SZKOLENIA 

(4 spotkania)           1 400,00 zł*               1 600,00 zł*  

III PAKIET - CZTERY 

SZKOLENIA (8 spotkań)          2 560,00 zł*               2 960,00 zł*  

Cena szkolenia obejmuje: materiały szkoleniowe, certyfikat w wersji elektronicznej wydawany na życzenie. 
(* Cena dotyczy szkoleń  finansowanych ze środków publicznych, dla szkoleń finansowanych z innych źródeł należy zastosować stawkę VAT 23%) 

 

Szkolenie skierowane jest do skarbników, pracowników wydziałów finansowych zajmujących się planowaniem 

budżetu i ewidencją środków. 
 

W TRAKCIE SZKOLENIA ZA POŚREDNICTWEM LIVE CHATU BĘDZIE MOŻNA 
ZADAWAĆ PYTANIA ZWIĄZANE Z OMAWIANYMI PROBLEMAMI.  

 
 

SZKOLENIE I 
TERMIN: 19-20 MAJA 2022 R. 
GODZINY SZKOLENIA 10.00-14.00 (pierwszy i drugi dzień)  
TEMAT: PLANOWANIE WIELOLETNIE W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 

PROGRAM SZKOLENIA: 

I. Przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej 
1. Charakter przedsięwzięć, podstawy prawne planowania, wymogi ustawowe. 

2. Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

o finansach publicznych. 

3. Przedsięwzięcia wieloletnie w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego. 

4. Pozostałe zadania i umowy wieloletnie. 

II. Upoważnienia w sektorze publicznym- zaciąganie zobowiązań z tytułu umów 
przekraczających rok budżetowy 
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1. Warunki zaciągania zobowiązań pieniężnych przez kierownika samorządowej jednostki 

budżetowej. 

2. Kontrasygnata skarbnika w procesie zaciągania zobowiązań pieniężnych. 

3. Upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i 

w latach niezbędnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których 

wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

4. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań i dokonywania zmian w planie- wybrane problemy 

prawne (zmiany w planie i zaciąganie zobowiązań podczas nieobecności Burmistrza, Wójta). 

III.  Wydatki niewygasające a przedsięwzięcia wieloletnie 
1. Warunki i podstawy prawne planowania wydatków niewygasających. 

2. Dotacje udzielane z budżetu JST a wydatki niewygasające. 

3. Zaciąganie zobowiązań z tytułu umów jednorocznych a wieloletnich, podstawa prawna i 

procedury. 

4. Wydatki niewygasające a przedsięwzięcia wieloletnie( analiza wybranych problemów prawnych- 

zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych- RFIL, środki unijne, dotacje). 

IV.  Warsztat praktyczny planowania przedsięwzięć i zobowiązań z tytułów dłużnych  
1. Zaplanowanie w uchwale w sprawie WPF przedsięwzięcia wieloletniego realizowanego w 

partnerstwie z innymi samorządami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

ustawy o finansach publicznych. 

2. Zaplanowanie umowy partnerstwa publiczno – prywatnego- istota szacowania ryzyk stron 

umowy, obliczanie limitów zobowiązań. 
3. Zaplanowanie umowy leasingu samochodu osobowego w opcji wykupu i zwrotu składnika mienia 

ruchomego. 

4. Zaplanowanie zobowiązań z tytułu umów w zakresie utrzymania porządku i czystości na drogach 

oraz  zagospodarowania odpadów komunalnych. 

 
SZKOLENIE II 
TERMIN: 2-3 CZERWCA 2022 R.  
GODZINY SZKOLENIA 10.00-14.00 (pierwszy i drugi dzień)  
TEMAT: BUDŻET W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO − ZASADY 
PLANOWANIA, KONTROLI I ROZLICZEŃ 
 

PROGRAM SZKOLENIA: 

I. Uchwał budżetowa − zasady przygotowania, podstawa prawna i wytyczne do przygotowania 
1. Przedmiot uchwały budżetowej. 

2. Regulacje prawne dotyczące konstrukcji uchwały budżetowej. 

3. Załączniki do Uchwały budżetowej. 

4. Zakres limitów i upoważnień w uchwale budżetowej. 

5. Rola przepisów szczególnych w konstrukcji uchwały budżetowej. 

II. Przygotowanie projektu uchwały budżetowej 
1. Inicjatywa uchwałodawcza − regulacje prawne. 

2. Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej. 

3. Prace nad przygotowanym projektem uchwały budżetowej- procedura zgłaszania autopoprawek. 

4. Podjęcie uchwały budżetowej, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

5. Ogłoszenie i obowiązek publikacji uchwały budżetowej. 

III. Konstrukcja i budowa uchwały budżetowej − powiązanie z regulacjami prawnymi 
1. Dochody bieżące i dochody majątkowe. 

2. Wydatki bieżące i wydatki majątkowe. 

3. Deficyt lub nadwyżka budżetu − wymogi ustawowe. 
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4. Przychody i rozchody budżetu. 

5. Limity i upoważnienia zawarte w uchwale budżetowej. 

6. Wymogi dotyczące załączników do uchwały budżetowej. 

IV. Wykonywanie uchwały budżetowej w trakcie roku budżetowego 
1. Dokonywanie zmian w uchwale budżetowej. 

2. Umowy o charakterze tytułów dłużnych, zasady zawierania. 

3. Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

4. Gwarancje i poręczenia udzielane samorządowym osobom prawnym. 

SZKOLENIE III 
TERMIN: LIPIEC 2022 R. 
GODZINY SZKOLENIA 10.00-14.00 (pierwszy i drugi dzień)  
TEMAT: OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE PRAWNE W OBSZARZE FINANSÓW JEDNOSTEK 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
 

PROGRAM SZKOLENIA: 

I. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
1. Zakres regulacji i podstawowe definicje. 

2. Definicja dochodów publicznych. 

3. Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe. 

4. Zasada jawności i przejrzystości finansów publicznych. 

5. Upublicznianie niektórych danych dotyczących samorządowej gospodarki finansowej. 

6. Klasyfikowanie dochodów publicznych, wydatków publicznych i przychodów. 

7. Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. 

8. Sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych. 

9. Zasady gospodarowania środkami publicznymi. 

10. Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego. 

II. Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
1. Zakres regulacji i podstawowe definicje. 

2. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego. 

3. Zasady ustalania i gromadzenia dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego. 

4. Zasady ustalania subwencji ogólnej i wpłat dla jednostek samorządu terytorialnego. 

5. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. 

III. Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
1. Zakres regulacji i podstawowe definicje, 

2. Podatek od nieruchomości, 

3. Ewidencja podatkowa nieruchomości oraz sprawozdawczość podatkowa w zakresie podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, 

4. Podatek od środków transportowych, 

5. Opłaty lokalne, 

IV. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie  
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków  
pochodzących ze źródeł zagranicznych − zasady klasyfikacji 

V. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie  
 wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego - metodyka  
 planowania wieloletniego 
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SZKOLENIE IV 
TERMIN: SIERPIEŃ 2022 R. 
GODZINY SZKOLENIA 10.00-14.00 (pierwszy i drugi dzień)  
TEMAT: ZARZĄDZANIE DŁUGIEM JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
 

PROGRAM SZKOLENIA: 

I. Upoważnienia w sektorze publicznym − zaciąganie zobowiązań z tytułu umów  
 przekraczających rok budżetowy 
1. Warunki zaciągania zobowiązań pieniężnych przez kierownika samorządowej jednostki 

budżetowej. 

2. Kontrasygnata skarbnika w procesie zaciągania zobowiązań pieniężnych. 

3. Upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i 

w latach niezbędnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których 

wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

4. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań i dokonywania zmian w planie- wybrane problemy 

prawne ( zmiany w planie i zaciąganie zobowiązań podczas nieobecności Burmistrza, Wójta). 

II. Wydatki niewygasające a przedsięwzięcia wieloletnie 
1. Warunki i podstawy prawne planowania wydatków niewygasających. 

2. Dotacje udzielane z budżetu JST a wydatki niewygasające. 

3. Zaciąganie zobowiązań z tytułu umów jednorocznych a wieloletnich, podstawa prawna i 

procedury. 

4. Wydatki niewygasające a przedsięwzięcia wieloletnie( analiza wybranych problemów prawnych- 

zadania realizowane z udziałem środków zewnętrznych- RFIL, środki unijne, dotacje). 

III. Warsztat praktyczny planowania przedsięwzięć i zobowiązań z tytułów dłużnych  
1. Zaplanowanie w uchwale w sprawie WPF przedsięwzięcia wieloletniego realizowanego w 

partnerstwie z innymi samorządami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

ustawy o finansach publicznych. 

2. Zaplanowanie umowy partnerstwa publiczno – prywatnego- istota szacowania ryzyk stron 

umowy, obliczanie limitów zobowiązań. 
3. Zaplanowanie umowy leasingu samochodu osobowego w opcji wykupu i zwrotu składnika mienia 

ruchomego. 

4. Zaplanowanie zobowiązań z tytułu umów w zakresie utrzymania porządku i czystości na drogach 

oraz  zagospodarowania odpadów komunalnych. 

5. Planowanie przedsięwzięć wieloletnich − wybrane problemy klasyfikacyjne. 

 
 

 

WYPEŁNIONE ZGŁOSZENIE PROSIMY PRZESŁAĆ 
e-mailem: szkolenie@taxpress.com.pl 

lub: kontakt@taxpress.com.pl 
faxem: (22) 740 94 33, (22) 740 94 31 

 

PROSIMY O NIEDOKONYWANIE PRZEDPŁAT!!! 
W przypadku problemów z bieżącym regulowaniem należności  wydłużamy terminy płatności, nie naliczamy również odsetek od 
zaległych wpłat. 
Realizując prawny obowiązek, informujemy, że administratorem danych osobowych jest Jacek Senderowicz oraz Sylwia Senderowicz prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej Taxpress S.C. 

z siedzibą w Warszawie ul. Marszałkowska 80, 00-517 Warszawa, NIP 527-23-15-097, REGON 016384063. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – RODO. 

Informujemy, iż Pani/Pana dane zostały uzyskane przez administratora przy realizacji umów oraz ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) . 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 
NABYWCA: 
Nazwa instytucji: ……...…………………………………. 
 

……………………………………………………………… 
 

Adres: .…………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………… 
 

Województwo: ……………………………………………. 
 

NIP ………………………………………………………… 
 

Telefon:.…………..…………Fax:……….……………… 
 

E-mail:………….………………………….……………… 

ODBIORCA: 
Nazwa instytucji: ..…………………….………………... 
 

………………………………………………….……….…. 
 

Adres: .…………………………………………..….…….. 
 

……………………………………………………………… 
 

Województwo: ……………………………………………. 
 

NIP ………………………………………………………… 
 

Telefon:………………………Fax:………………..…….. 
 

E-mail:…………………………………………………….. 
ZGŁASZAMY UCZESTNICTWO NASTĘPUJĄCYCH OSÓB W SZKOLENIU AKADEMIA SKARBNIKA:  

◊  I PAKIET - JEDNO SZKOLENIE  

□I. WPF(19-20.05.2022 R.) □ II. BUDŻET W JST(2-3.06.2022 R.) □ III. REGULACJE 

PRAWNE(LIPIEC 2022 R.) □IV. ZARZĄDZANIE DŁUGIEM(SIERPIEŃ 2022 R.) 

◊ II PAKIET - DWA SZKOLENIA  

□I. WPF(19-20.05.2022 R.) □ II. BUDŻET W JST(2-3.06.2022 R.) □ III. REGULACJE 

PRAWNE(LIPIEC 2022 R.) □IV. ZARZĄDZANIE DŁUGIEM(SIERPIEŃ 2022 R.) 

◊ III PAKIET - CZTERY SZKOLENIA  
 

ZAZNACZ „X” WYBRANY PAKIET 
 

PROSIMY O WYSTAWIENIE FAKTUR(Y) VAT I PRZESŁANIE JEJ NA ADRES E-MAIL:  
 

………………………………………………………………………..………………………… 
 

LP. 
UCZESTNIK 

 

OPŁATA ZA   
1 OSOBĘ 

IMIĘ I NAZWISKO  

ADRES E-MAIL  

WYDZIAŁ/ STANOWISKO  

1. 

TELEFON  

 

IMIĘ I NAZWISKO  

ADRES E-MAIL  

WYDZIAŁ/ STANOWISKO  

2. 

TELEFON  

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert szkoleniowych na adres e-mail. 
 

  

…..................................... 
                              Kierownik Jednostki 
Oświadczamy, iż koszt szkolenia organizowanego przez TAXPRESS s. c. jest finansowany ze środków publicznych zgodnie  z art. 43 ust. 1 pkt 

29 lit. C ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami. 

           …..................................... 
                              Kierownik Jednostki 

 

RAZEM: 


