
 
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  

W ZIELONEJ GÓRZE 

 
 

 
 

Zielona Góra, 2017-05-15 
RIO.II.1422.15.2017 
 

 
Panie i Panowie 
Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie Gmin 
Starostowie Powiatów 
Marszałek Województwa Lubuskiego 
 
Jednostki Samorządu Terytorialnego 
Województwa Lubuskiego 

 
 
 

 

Szanowni Państwo! 

 Informujemy, że w dniu 8 czerwca 2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 

organizuje szkolenie nt.: 

System zarządzania budżetami BeSTi@ 

- zmiany funkcjonalności w podsystemie JST  
 

Szkolenie prowadzić będzie Adam Głębski (z-ca przewodniczącego Zespołu ds. eksploatacji systemu 
BeSTi@, członek Zespołu ds. Rozwoju Technologii Informatycznych przy KR RIO, z-ca naczelnika WIAS - 
RIO Łódź). 

 

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); 

godzina rozpoczęcia – 9.30. 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 180 zł/os. (płatne na konto: NBP o/ Zielona Góra 53 1010 1704 0042 

9722 3100 0000). Płatność po szkoleniu, prosimy o terminowe dokonywanie płatności. 

 

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu i prezentacji. 

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 6 czerwca 2017 roku wyłącznie poprzez 

formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl 

Ilość miejsc ograniczona. 

 

W imieniu prowadzącego prosimy o wcześniejsze przekazanie szczegółowych pytań dotyczących 

problematyki szkolenia (e-mail: wias@zielonagora.rio.gov.pl). 

 

W załączeniu przekazujemy program szkolenia.  

Informacje dotyczące szkolenia: tel. (68) 329 19 15. 

Z poważaniem 
Prezes Izby 

(-) Ryszard Zajączkowski 
 
 
 
 
 
 

http://www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl/
mailto:wias@zielonagora.rio.gov.pl


 
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  
W ZIELONEJ GÓRZE 
 

 
 

Szkolenie 

System zarządzania budżetami BeSTi@ 
- zmiany funkcjonalności w podsystemie JST  

 
Termin: 8 czerwca 2017 r. 

Miejsce: RIO Zielona Góra (ul. Chmielna 13) 

Godzina rozpoczęcia: 9.30 

Prowadzący: Adam Głębski 

Koszt uczestnictwa: 180 zł/os.  

 
UWAGA! 

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 6 czerwca 2017 roku wyłącznie 

poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem:  

www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl 

 

PROGRAM 
 

1. Moduł „WPF” 

a) omówienie sprostowania oczywistej omyłki 

b) praca z załącznikiem „Przedsięwzięcia WPF” 

c) reguły kontrolne 

d) wydruk eWPF 

2. Nowa funkcjonalność „Symulacje WPF” 

a) omówienie koncepcji modelu 

b) wydruk „Analiza WPF” a możliwości symulacji zmian sytuacji finansowej 

3. Nowe informacje w systemie 

a) „Rejestr Pism” – decyzje MF w zakresie subwencji 

b) dane kontrolne ze strony MF 

c) dotacje od dysponenta 

4. Moduł „Sprawozdania” 

a) wydruki sprawozdania finansowego 

b) reguły kontrolne m.in. blokada korekt 

c) współpraca z TREZOR 

5. Moduł „Uchwały” 

a) definicja grup wydatków 

6. Zmiany w module „Administracja” 

7. Wybrane zagadnienia 

a) wykonywanie operacji na kilku dokumentach 

b) stosowanie podpisu elektronicznego 

8. Pytania, podsumowanie szkolenia. 

 

http://www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl/

