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Szanowni Państwo! 
Informuję, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenia nt.: 

 
Zamknięcie ksiąg rachunkowych  

oraz sprawozdanie finansowe za 2011 rok 
 
Szkolenia odbędą się w dwóch terminach: 

 w dniu 21 listopada 2011 r. dla skarbników i służb finansowych JST (urzędy), 

 w dniu 22 listopada 2011 r. dla księgowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych JST. 
 
Szkolenia prowadzić będzie Lucyna Hanus – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. 
 
Szkolenia odbędą się w siedzibie RIO w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); rozpoczęcie w obydwu 
terminach o godzinie 9.30. Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 165 zł/os. (płatne na konto: NBP  
O/Zielona Góra 53 1010 1704 0042 9722 3100 0000). Płatność po szkoleniu. Prosimy o terminowe 
dokonywanie płatności. 
 
Zgłoszenia  kierować  należy  do  RIO  w  Zielonej Górze do dnia 17 listopada br. –  tel. 68 329-19-15;  
68 329-19-19, fax: 68 329-19-03 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 
(agata.halubicka@zielonagora.rio.gov.pl, katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl). 
 
W załączeniu przekazujemy program szkolenia wraz z kartą zgłoszenia. W imieniu prowadzącej 
prosimy o wcześniejsze przekazanie do RIO szczegółowych pytań związanych z problematyką 
szkolenia. 
 
Prosimy o przekazanie informacji o szkoleniu księgowym jednostek organizacyjnych.  
 
 

 
Z poważaniem 

Ryszard Zajączkowski 
Prezes Izby 
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REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  

W ZIELONEJ GÓRZE 
 

 

Szkolenie 
 

Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sprawozdanie finansowe za 2011 rok 
 

 Terminy do wyboru:   

 21 listopada 2011 r. dla skarbników i służb finansowych JST (urzędy), 

 22 listopada 2011 r. dla księgowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych JST. 
 Godzina rozpoczęcia:  9.30  

 Miejsce: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13) 

 Prowadząca: Lucyna Hanus 

 Koszt uczestnictwa: 165 zł/os. 

 Zgłoszenia –  tel. (68) 329 19 15, 329 19 19,   fax (68) 329 19 03; 

e-mail: agata.halubicka@zielonagora.rio.gov.pl, katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl 

 
PROGRAM 

 

1. Najczęściej występujące nieprawidłowości dotyczące rachunkowości i sprawozdawczości. 

2. Uwagi biegłych rewidentów zgłaszane podczas badania sprawozdań finansowych JST. 

3. Aktualizacja dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości, w tym: 

 najczęściej stosowane uproszczenia, nie mające wpływu na rzetelny i jasny obraz sytuacji finansowej 

jednostki oraz wynik finansowy, 

 zapisy dotyczące zmiany sposobu prowadzenia ewidencji analitycznej środków trwałych i wyposażenia 

(zamiana ewidencji papierowej na ewidencję prowadzoną przy użyciu programu komputerowego). 

4. Typowe prace bilansowe, w tym: 

 reguły postępowania niezbędne dla prawidłowego finansowego odzwierciedlenia i ujęcia wszystk ich 

działań jednostki w księgach rachunkowych, 

 organizacja i przeprowadzenie prac inwentaryzacyjnych, 

 bilansowa wycena środków trwałych, należności i pasywów. 

5. Wybrane problemy ewidencyjne, w tym: 

 księgowania pod datą końca roku i zamknięcie kont jednostek i zakładów budżetowych oraz budżetu 

JST, 

 ewidencja operacji dotyczących zwrotu i rozliczenia dotacji (otrzymanych i udzielonych) na kontach 

budżetu, urzędu JST i zakładu budżetowego, 

 zamknięcie kont zlikwidowanych rachunków dochodów własnych,  

 rozliczenie składek ZUS (nadpłat i niedopłat z lat poprzednich),  

 ewidencja i rozliczania kosztów działalności podstawowej na kontach zespołu 4 i 5, 

 operacje pieniężne dotyczących niewygasających wydatków. 

6. Omówienie nowych wzorów sprawozdań finansowych za 2011 rok, w tym: 

 zasady sporządzania bilansu, 

 wątpliwości dotyczących sposobu prezentacji przychodów jednostek budżetowych w rachunku zysków  

i strat, 

 prezentacja zmian w funduszu jednostki.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu : 

Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sprawozdanie finansowe za 2011 rok 

Terminy do wyboru:      
 

21 listopada 2011 r.                 22 listopada 2011 r. 

………………………………………… 

telefon:            
……………………………………………………… 
(jednostka)                                                                                                              
 
………………………………………………………                          ………………………………………… 

 (NIP) 
 
 
……………………………………………………. - …………………………………….. 
(imię i nazwisko - stanowisko) 
 
 
……………………………………………………. - …………………………………….. 
(imię i nazwisko - stanowisko) 
 
 

………………………………………………… 
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