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SZKOLENIE ONLINE (TRANSMISJA VOD) 
 POMOC UCHODŹCOM UDZIELANA PRZEZ JST W ZWIĄZKU 

 Z WPROWADZENIEM USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 R.  
O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY. 

FINANSOWE I PRAWNE ASPEKTY PROWADZENIA GOSPODARKI 
FINANSOWEJ 

 
TERMIN: 25 LIPCA 2022 R. (SPOTKANIE 10.00 – 14.00) 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROWADZĄCY: 

ANNA ZAWADZKA (BANDOCH) – 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. 

 

 

 

KOSZT: 440 zł*  (kod dostępu na jedno stanowisko komputerowe) 
(cena szkolenia obejmuje: materiały szkoleniowe, certyfikat w wersji elektronicznej wydawany na życzenie) 

 

KOSZT DLA PRENUMERATORÓW „Przeglądu Podatków Lokalnych...”: 390 zł* (kod dostępu na jedno 
stanowisko komputerowe) 
 

(* 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. 

Cel szkolenia: zasady planowania, rozliczania środków z ustawy, klasyfikacja budżetowa, organizacja pracy 

wynikająca z realizacji zadań dodatkowych, przygotowanie niezbędnych projektów uchwał i zarządzeń. 

 
 
 
 
 

PROGRAM SZKOLENIA: 
 

I. Przedstawienie obowiązujących regulacji prawnych − główne założenia i cel regulacji 
1. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe − zasady procedowania i finansowania zadań z 

uwzględnieniem pomocy dla obywateli Ukrainy przybywających na terytorium RP w 

związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. 

2. Zadania finansowane ze środków rezerwy na zarządzanie kryzysowe − klasyfikacja i 

ewidencja. 

3. Zasady przekazywania pomocy rzeczowej przez samorządy. 
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II.  Formalne ramy działania pracowników samorządowych 
1. Organizacja pracy jednostek samorządu terytorialnego w związku z przepisami ustawy z dnia 

12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa. 

2. Przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń − podstawa prawna i zapisy merytoryczne. 

3. Organizacyjne aspekty obsługi świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z  zakresu pomocy 

społecznej. 

4. Pomoc obywatelom Ukrainy przyznawana z własnej inicjatywy JST i w zakresie 

posiadanych środków − zakres. 

5. Formy i tryb udzielania pomocy – wybrane elementy zarządzenia organu wykonawczego. 

6. Organizacja wypłaty świadczeń podmiotom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie 

obywatelom Ukrainy, o których mowa w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 

Ukrainy. 

III. Źródła finansowania zadań realizowanych przez JST, warunki finansowania i rozliczeń 
1. Zasady klasyfikowania dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej 

zleconych do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego. 

2. Fundusz pomocy − zasady gromadzenia środków na wydzielonym rachunku dochodów i 

przeznaczania na wydatki. 

3. Zasady opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku. 

4. Zasady klasyfikacji uzyskanych dochodów i planowanych do poniesienia wydatków 

finansowanych ze środków funduszu. 

5. Obowiązki sprawozdawcze organów wykonawczych. 

IV. Regulacje szczególne w zakresie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w 
związku z projektowanymi regulacjami 

1. Dotacje dla zakładów budżetowych  na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

2. Możliwość zmiany terminów przekazywania subwencji wynikających z  art. 34 ust. 1 ustawy 

z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.  

3. Zmiany w zakresie obowiązywania reguły z art. 242 ustawy o finansach publicznych −  

wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. 

4. Zasady obliczeń relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem 

regulacji szczególnych wynikających z ustawy  z 12 marca 2022 r.  o pomocy obywatelom 

Ukrainy. 

5. Wieloletnia prognoza finansowa gmin i powiatów − wybrane aspekty merytoryczne w 

związku z wprowadzeniem regulacji szczególnych. 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 
Z przyczyn organizacyjnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej do 22 lipca 2022 r. 

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 W DNIU:  

25 LIPCA 2022 R.  SZKOLENIE ONLINE(TRANSMISJA VOD) – POMOC UCHODŹCOM UDZIELANA PRZEZ JST 
 

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 
 

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) . 

 

 

RAZEM: 


