
 

 

ISTOTNE, OBSZERNE ZMIANY W KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ. 
NOWE OBOWIĄZKI I ANALITYKA W 2022 ROKU

 
INFORMACJE O SZKOLENIU:  
Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których zostaną przedstawione zagadnienia związane z obszernymi 

zmianami w klasyfikacji budżetowej. Zajęcia będą prowadzone przez cenionego specjalistę i eksperta w zakresie finansów 

publicznych, doradzającego praktyczne i sprawdzone rozwiązania. Prowadzący, praktyk z wieloletnim doświadczeniem wskaże, 

na które aspekty należy zwrócić szczególną uwagę tak, by uniknąć błędów i nieprawidłowości, podpowie jak trzeba je właściwie 

ująć w polityce rachunkowości. Dodatkowo uczestnicy otrzymają opracowane odpowiedzi na pytania, zadawane 

prowadzącemu podczas szkolenia. 

 
CELE I KORZYŚCI:  

• Podniesienie kwalifikacji i zdobycie praktycznej wiedzy przez osoby, zajmujące się finansami, budżetem, księgowością 

i sprawozdawczością budżetową z zakresu nowych zmian w klasyfikacji budżetowej. 

• Możliwość weryfikacji wiedzy i praktycznych umiejętności w celu wyeliminowania najczęściej popełnianych błędów czy 

nieprawidłowości w bieżącej pracy w kontekście zmian, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, 

z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem: 

− przepisu dotyczącego rozdziału „75407 Działalność Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości”, który wszedł 

w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z mocą od dnia 12 stycznia 2022 r., 

− zmiany dotyczącej wprowadzenia nowej części subwencji ogólnej, która ma po raz pierwszy zastosowanie 

do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2023, zgodnie z ustawą z dnia 

14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw,  
− oraz zmian, związanych z utworzeniem nowych paragrafów (w załączniku nr 3 do rozporządzenia paragrafów: 072, 

207-208, 253, 638-640 i w załączniku nr 4 do rozporządzenia paragrafów: 207-208, 234-235, 253, 328-329, 435, 437, 
474-475, 483-486, 638-640, 646-649) w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które weszły w życie z mocą od dnia 24 lutego 2022 r. 

 
PROGRAM: 
1. Zmiany związane m.in. z realizacją programów finansowanych w perspektywie finansowej 2021-2027. 

2. Zmiana objaśnień do czwartej cyfry 8 (w załączniku nr 3 do rozporządzenia) oraz zmiana objaśnień do paragrafów: 205 oraz 

625.  

3. Utworzenie/tworzenie nowego rozdziału „75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego”. 

4. Utworzenie nowego rozdziału „85414 Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej za granicą”. 

5. Utworzenie nowego rozdziału „85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy”. 

6. Utworzenie nowych paragrafów w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.) oraz powstaniem na jej mocy Funduszu 

Pomocy, tj.: 

− w załączniku nr 3 do rozporządzenia paragrafów: 072, 207-208, 253, 638-640, 

− w załączniku nr 4 do rozporządzenia paragrafów: 207-208, 234-235, 253, 328-329, 435, 437, 474-475, 483-486, 638-640, 

646-649. 

7. Pozostałe zmiany w zakresie klasyfikacji budżetowej. 

8. Dostawanie analityki na potrzeby nowych zmian w klasyfikacji budżetowej. 

9. Pytania i dyskusja. 
 

ADRESACI: Skarbnicy, główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych oraz pracownicy merytoryczni, 

odpowiedzialni za prawidłowe stosowanie podziałek klasyfikacji budżetowej. 
 

PROWADZĄCY: Specjalista w zakresie finansów publicznych, współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie 

kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w RIO. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno-finansowych 

jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m. in. dla: ministerstw, urzędów marszałkowskich oraz innych 

państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL. 

SZKOLENIE ON LINE 
27 czerwca 2022 r. 



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Istotne, obszerne zmiany w klasyfikacji budżetowej. Nowe obowiązki 
i analityka w 2022 roku 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
27 czerwca 2022 r. Szkolenie w godzinach 9:30-13.30 

  

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 

szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  

materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  

certyfikat ukończenia szkolenia,  

możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi 

ul. Jaracza 74, 90-242 Łódź 

tel. (42) 307 32 38 biuro@frdl-lodz.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  

E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  

E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości 
lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Proszę o przesłanie faktury i certyfikatu na adres mailowy: 
……………………………………………………………………………………………..……………. 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji 

Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl-lodz.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności 

i ochrony danych osobowych. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23 czerwca 2022 r. 
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 

potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 

terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 

uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 
 

 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 


