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Szanowni Państwo! 

 Informujemy, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem i pytaniami zgłaszanymi przez JST,  

w dniu 24 listopada 2014 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.: 

 
 

Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sprawozdanie finansowe JST  

za rok 2014 

 
Szkolenie przeznaczone jest dla skarbników oraz pracowników służb finansowych jednostek samorządu 

terytorialnego  

 

Szkolenie prowadzić będzie: Lucyna Hanus (Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu).  
 

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

godzina rozpoczęcia - 9.30. 

 

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu przesyłać należy (wyłącznie w formie elektronicznej lub faksem) do 

RIO w Zielonej Górze do dnia 19 listopada 2014 r. fax: (68) 329 19 03;  

e-mail: wioletta.puchlerz@zielonagora.rio.gov.pl; katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl. 

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 175 zł/os. (płatne na konto: NBP o/ Zielona Góra 53 1010 1704 0042 

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

 

W załączeniu przekazujemy program szkolenia.  

Informacje dotyczące szkolenia: tel. (68) 329 19 10; 329 19 19. 

 

 
Z poważaniem 
Prezes Izby (-)  

Ryszard Zajączkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:wioletta.puchlerz@zielonagora.rio.gov.pl
mailto:katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl


 

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  
W ZIELONEJ GÓRZE 
 

 

 
Szkolenie 

 

Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sprawozdanie finansowe JST za rok 2014 
(szkolenie dla Skarbników i pracowników służb finansowych JST) 

 
 

Termin: 24 listopada 2014 r.     

Miejsce: RIO Zielona Góra (ul. Chmielna 13) 

Godzina rozpoczęcia: 9.30 

Prowadzące: Lucyna Hanus 

Koszt uczestnictwa: 175 zł/os.  

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu przesyłać należy (wyłącznie w formie elektronicznej lub faksem)  

do RIO w Zielonej Górze do dnia 19 listopada 2014 r.: fax: (68) 329 19 03;  

e-mail: wioletta.puchlerz@zielonagora.rio.gov.pl; katarzyna.duczmal@zielonagora.rio.gov.pl. 

 

 
PROGRAM 

 
1. Zapowiadane zmiany przepisów ustaw ustrojowych – w tym ustawy o finansach publicznych  

w zakresie dotyczącym rachunkowości, w tym: zasady tworzenia i zadania jednostek obsługujących, 

przyjmowanie depozytów od samorządowych osób prawnych. 

2. Kluczowe aspekty zamknięcia ksiąg rachunkowych, w tym: zasady, metody i terminy przeprowadzania 

inwentaryzacji, wyjaśnienia MF dotyczące inwentaryzacji. 

3. Wybrane problemy ewidencyjne, w tym: ewidencja zwrotów i rozliczeń dotacji, dostaw niefakturowanych, 

przychodów i kosztów na przełomie roku, refakturowania kosztów energii, zapłaty dokonywanej przy 

użyciu karty płatniczej i kredytowej. 

4. Sprawozdanie finansowe jednostkowe, w tym: wycena i prezentacja aktywów i pasywów w bilansie 

(m.in. wycena rzeczowych aktywów trwałych, ujęcie przedmiotu leasingu i zapowiadane zmiany MSR  

nr 17 Leasing, ewidencja i wycena aktywów finansowych – aportów, udziałów), prezentacja danych  

w rachunku zysków i strat w świetle przepisów o rachunkowości. 

5. Bilans z wykonania budżetu JST, w tym: sposób prezentacji środków zarezerwowanych na 

niewygasające wydatki. 

6. Zakres wytycznych dotyczących rachunkowości, które organ wykonawczy JST powinien wydać w celu 

zapewnienia prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego JST, w tym: zakres i zasady 

ewidencji wzajemnych wyłączeń (konto 976). 

7. Pytania i odpowiedzi. 

 
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu : 

Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sprawozdanie finansowe JST za rok 2014 
(szkolenie dla Skarbników i pracowników służb finansowych JST) 
 
 

Termin:  24 listopada 2014 r.   

 
 

………………………………………………………                                                 ............................................... 
(jednostka- dane do wystawienia rachunku)                                                                                       (telefon) 
 
………………………………………………………                          ………………………………………… 

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

………………………………………………… 
(zgłaszający) 
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