
 

 

 

 

 
Łódź, 27 września 2020 r. 

 
Szanowni Państwo, 
 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi wraz  

z Zarządem Forum Skarbników Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszają 

Państwa do udziału w szkoleniu nt.: Sprawozdanie finansowe za 2020 rok  

w jednostkach samorządu terytorialnego, samorządowych jednostkach  

i zakładach budżetowych 

Sesja szkoleniowa Forum odbędzie się w dniu 30 listopada 2020 r. w godzinach 

10.00 – 14.00 odbędzie się w formule online.  

Platforma, na której się ono odbywa, jest dostępna bezpośrednio przez 

przeglądarkę internetową. Wystarczy wejść w link, który prześlemy do zgłoszonych 

uczestników, zarejestrować się i w dniu zajęć dołączyć do wirtualnego pokoju. 

Udział pozwoli zapoznać się z tematem prezentowanym przez eksperta, zadać mu 

pytanie na czacie i porozmawiać z innymi uczestnikami spotkania. Uwaga! Liczba 

miejsc ograniczona! Dzień przed szkoleniem zapewniamy uczestnikom możliwość 

połączenia testowego w celu weryfikacji jakości transmisji. 

Koszt udziału w szkoleniu zostanie pokryty z Państwa opłat za miesiąc listopad 

2020.  

Koszt szkolenia dla zainteresowanych osób spoza Forum Skarbników to 249 zł.  

Cena obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 25 listopada 2020 r.: na adres mailowy 

biuro@frdl-lodz.pl lub numer fax 42/288 12 86 wysyłając uzupełnioną kartę 

zgłoszenia, lub przez formularz elektroniczny zamieszczony na www.frdl-lodz.pl  

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt Panią Katarzyną Marciniak - 

Mordel. 

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym spotkaniu. 

 
Z poważaniem 
Katarzyna Marciniak – Mordel 
Koordynator zespołu  
FRDL Centrum Szkoleniowego w Łodzi   

mailto:biuro@frdl-lodz.pl
http://www.frdl-lodz.pl/


 

 

 

 
 

Sesja szkoleniowa Forum Skarbików  
Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego. 

30 listopada 2020 r.  

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok  
w jednostkach samorządu terytorialnego,  

samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych 

 

Cele i korzyści: 

Służby finansowo – księgowe za 2020 r. zobowiązane są do sporządzenia 
wiarygodnych sprawozdań finansowych według regulacji zawartych  
w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 13 września 2017 r. W czasach Covid-19 
będzie to tym bardziej trudne do wykonania.  Pojawia się wiele problemów i pytań 
dotyczących formy oraz zakresu danych m.in. w informacji dodatkowej.  

Temat i zakres szkolenie skierowany jest dla głównych księgowych i pracowników 
działów (wydziałów/referatów) finansowo – księgowych jednostek samorządu 
terytorialnego,  jednostek i samorządowych zakładów budżetowych 
uczestniczących w procedurach zamknięcia roku obrotowego, w tym sporządzania 
sprawozdania finansowego. 

Prowadząca:  

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni publicznej 
na stanowisku adiunkta, wieloletni praktyk, ekspert, trener i konsultant z zakresu 
rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, autorka wielu 
specjalistycznych publikacji na łamach prasy branżowej oraz artykułów 
naukowych, a także niepublikowanych opracowań badawczych i eksperckich nt. 
rachunkowości różnego typu i specyfiki jednostek sektora finansów publicznych. 

Program szkolenia: 

1. Sprawozdanie finansowe (w tym: jednostkowe sprawozdanie finansowe, 
sprawozdanie finansowe jednostki obsługiwanej przez CUW, sprawozdanie 
finansowe jednostki samorządu terytorialnego) w świetle aktualnych 
przepisów prawa w 2020 roku: istota, cel, zakres. 

2. Wzorce, terminy i forma sprawozdania finansowego za 2020 rok. 

3. Obowiązek publikacji jednostkowego sprawozdania finansowego. 

4. Rozliczanie wyników inwentaryzacji jako pierwszy krok do wiarygodnych 
danych sprawozdawczych. 

5. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

 

 



 

 

 

 

6. Bilans jednostki: zasady sporządzania oraz wycena  bilansowa aktywów  
i pasywów, w tym: koszty i przychody na przełomie roku, odpisy 
aktualizujących wartość aktywów (zasady tworzenia, wykorzystania oraz 
rozwiązania odpisów aktualizujących wartość należności i materiałów a także 
odpisów z tytułu trwałej utraty środków trwałych, środków trwałych  

w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych). 

7. Rachunek zysków i strat jednostki: ustalenie oraz prezentacja przychodów  

i kosztów. 

8. Zestawienie zmian w funduszu jednostki - zasady sporządzania, omówienie 
istotnych pozycji zestawienia. 

9. Informacja dodatkowa – cel, zakres, forma, omówienie poszczególnych 
wierszy, propozycja prezentacji danych szczegółowych. 

  



 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

udziału w sesji szkoleniowej  
Forum Skarbików Samorządów Terytorialnych  

Województwa Łódzkiego. 

30 listopada 2020 r.  

Sesja szkoleniowa on-line 

Cena: 165 zł netto dla osób zrzeszonych w Forum / 249 PLN netto dla osób 
nie zrzeszonych w Forum 

Imię i nazwisko uczestnika:  

 

Funkcja:  

Dane instytucji do 

faktury: 

 

 

Dane kontaktowe 

(telefon/mail): 

 

 

Kartę Zgłoszenia prosimy przesłać do 25 listopada 2020 r. e-mailem na adres: biuro@frdl-
lodz.pl lub faxem na numer: 42 288 12 86. Organizator zastrzega, że liczba miejsc jest 
ograniczona. 

 

…….……………………….… 
Podpis osoby upoważnionej 

 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie  
w zgłoszeniu udziału w sesji szkoleniowej Forum Skarbników Samorządów Terytorialnych 
Województwa Łódzkiego przez Administratora – Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej 
im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, w celach 
wynikających z mojego udziału w Forum, w tym w zakresie list obecności, informowania  
o programie Forum. 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wizerunku oraz 
publikacji mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi w celach promocyjnych w postaci 
fotografii, filmów, nagrania na stronie internetowej, FB, w materiałach promocyjnych 
Forum oraz FRDL przez Administratora - Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą 
w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, w celu dokumentacji i informowania  
o przebiegu Forum Skarbników Samorządów Terytorialnych Województwa Łódzkiego 

 

……………………………………………………………… 
Data i podpis uczestnika 

mailto:biuro@frdl-lodz.pl
mailto:biuro@frdl-lodz.pl

