
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum  zaprasza do utworzenia - wzorem innych, 
działających od wielu lat przy Podlaskim Centrum FRDL – stałego Forum o nazwie Forum Skarbników 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.  
Forum to byłoby platformą współpracy i integracji osób pełniących funkcję skarbnika. Stanowiłoby także wsparcie 
dla Państwa środowiska zawodowego, służyło poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede 
wszystkim doskonaleniu metod działania. 
Proponujemy  cykliczne spotkania konsultacyjno - szkoleniowe  z udziałem wysokiej klasy ekspertów – praktyków, 
w trakcie których omawiane będą istotne zagadnienia dotyczące spraw finansowych w JST. 
Inauguracja działalności Forum odbędzie się 7 lutego 2020 r., w godz. 09.00-15.00, zgodnie z poniższym planem 
spotkania. Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy 
o przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. 
Formuła Forum Skarbników obejmuje cykliczne jedno spotkanie w kwartale, odpłatność za uczestnictwo w Forum 
uzależniona jest od złożonej deklaracji w zależności od poniższych wariantów: 
*Pełne członkostwo - kwartalna składka wynosi 250,00 zł +VAT na podstawie umowy podpisanej z FRDL; 
*Odpłatność osoby niezrzeszonej wyniesie 390,00 zł (zw. z VAT) za jedno szkolenie; 
Istniej możliwość organizacji spotkania dwudniowego wyjazdowego. Forum Skarbników Województwa Warmińsko 
– Mazurskiego zostanie utworzone przy minimum 20 złożonych deklaracjach członkowskich. 

 
Serdecznie zapraszamy! 
 Marta Siemieniuk 

Dyrektor Podlaskiego Centrum-FRDL 

PLAN SPOTKANIA – 07.02.2020 r. 

 

09.00-09.15 

 

Przywitanie uczestników 

Marta Siemieniuk –  

Dyrektor Podlaskiego Centrum 

FRDL 

BLOK I 

09.15-11.15 

 

Temat: Wpływ utraty dochodów z podatku i PIT i wzrostu kosztów bieżących na 

sytuację JST. Sposoby na uniknięcie zapaści finansowej i na kontynuowanie inwestycji 

w trudniejszych warunkach. 

1. Wpływ utraty dochodów z podatku i PIT i wzrostu kosztów bieżących na sytuację 

JST 

2. Sposoby na uniknięcie zapaści finansowej 

3. Sposoby na kontynuowanie inwestycji w trudniejszych warunkach 

Prowadzący: Mariusz Gołaszewski 

–  

Prezes Zarządu Aesco Group Sp. z 

o.o. 

 

11.15-11.45 Przerwa lunchowa  

BLOK II 

11.45-14.45 

 

Temat: Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 r. 

1.    Zamknięcie roku - informacje ogólne i harmonogram czynności. 

2.    Inwentaryzacja – istota, zasady. 

3.    Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostce. 

-    Rozliczenie i ewidencja przychodów, dochodów, należności, w tym m.in. Nadpłat, 

zaległości, odsetek od należności, odpisów aktualizujących należności. 

-    Rozliczenie i ewidencja wydatków budżetowych, w tym m.in. Rozliczenie wydatków o 

charakterze inwestycyjnym, wydatki remontowe. 

-    Ustalenie stanu zobowiązań na koniec roku budżetowego, w tym m.in. Zobowiązania 

wymagalne. 

-    Środki pieniężne w ewidencji rocznej. 

-    Rozrachunki. 

-    Ewidencja kosztów, w tym: świadczenia, szkolenia itp. 

-    Rozliczenia międzyokresowe, możliwe uproszczenia. 

-    Ewidencja i weryfikacja zaangażowania. 

-    Konta pozabilansowe. 

-    Wycena aktywów i pasywów, w tym szczególnie majątku trwałego. 

-    Wynik finansowy. 

-    Fundusz jednostki. 

-    Wydatki niewygasające z końcem roku. 

4.    Sprawozdania finansowe jednostki, w tym szczególnie informacja dodatkowa. 

Obowiązek publikacji sprawozdań. 

5.    Otwarcie ksiąg rachunkowych roku 2020.  

6.    Polityka rachunkowości jednostki – co do zmiany? 

7.    Pytania 

Prowadzący: Agnieszka Drożdżal –  

ekonomista – praktyk z 

doświadczeniem pracy w 

samorządzie, od 2008r. trener z 

zakresu finansów publicznych i 

rachunkowości budżetowej. 

Bardzo ceniony wykładowca w 

FRDL i innych instytucjach 

szkoleniowych. 

BLOK III 

14.45-15.00 
Sprawy organizacyjne 

 

Marta Siemieniuk –  

Dyrektor Podlaskiego Centrum 

FRDL 

 


