Klasyfikacja budżetowa po zmianach
przepisów w tym zakresie
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Nie

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/09/20/9313/459483

Cena netto

409,00 zł

Cena brutto

409,00 zł

Cena netto za godzinę

81,80 zł

Cena brutto za
godzinę

81,80

Usługa z możliwością dofinansowania

Nie

Liczba godzin usługi

5

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-11-04

Termin zakończenia
usługi

2019-11-04

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-09-20

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-10-28

Maksymalna liczba uczestników

35

Kategoria główna KU

Finanse i bankowość

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Osoba do kontaktu

Elżbieta Roman

E-mail

szkolenia@frdl.org.pl

Telefon

223519327

Cel usługi
Cel edukacyjny
Podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze klasyfikacji budżetowej, również po
ostatnich zmianach przepisów - ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. wskazania
zmian interpretacyjnych MF w klasyfikacji oraz najczęściej występujących błędów wynikających z
protokołów RIO i NIK.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Omówienie zmian związanych ze modyﬁkacją opisów już istniejących działów i rozdziałów klasyﬁkacji
budżetowej, jak i z usunięciem oraz dodaniem nowych rozdziałów - szczególnie w działach 050,720,
730, 750, 756, 757, 801, 855.
Zmiany w grupach paragrafów wydatków.
Nowe paragrafy dochodów: 016 Specjalny podatek węglowodorowy.
017 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z niezrealizowanych zysków.
022 Wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego.
Nowe paragrafy wydatków: 492 Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do
tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy.
615 Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu
dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy.
804 Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i
pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Zmiana paragrafów dochodów: 015, 020, 076, 216, 252, 644.
Zmiana paragrafów wydatków: 216, 250, 252, 498, 640.
Nowe paragrafy przychodów:
905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi ﬁnansowanych
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w
art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania ﬁnansowanego z

udziałem tych środków.
907 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Zmiana paragrafu przychodów: 957.
Nowy paragraf rozchodów: 965 Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu
terytorialnego.
Zmiany paragrafów wydatków dla zadań bezpieczeństwa zewnętrznego: 307, 417.
Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów dochodów m.in.:
Odsetki 091, 092.
Wpływy z różnych opłat 069, a 097.
Inne min. 094, 095, 291 i 295, 666 i 669.
Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m.in:
Materiałów 421 a 422, 423, 424, 427, 430, 606.
Oprogramowania 430 a 421, 443, 424.
Umów o dzieło, zlecenia 417 a 427, 430, 409.
Nagród konkursowych 419 a 304.
Opłat za zagospodarowanie odpadów 430 a 452, 443.
Świadczeń 311 a 302.
Delegacji krajowych i zagranicznych 441 i 442.
Ekspertyz 439.
Tłumaczeń 438.
Usług między JST 433.
Energii 426.
Usług zdrowotnych 428 a 430.
Szkoleń 455, 470 i 430.
Opłat komorniczych 461,
Remontów 427 a 430, oraz kwestii remont a ulepszenie 427 a 605.
Odpowiedzialność w zakresie zastosowania nieprawidłowej klasyﬁkacji budżetowej, szczególnie w
zakresie wydatków.
Pytania.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze klasyﬁkacji budżetowej, również po
ostatnich zmianach przepisów - ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. wskazania
zmian interpretacyjnych MF w klasyﬁkacji oraz najczęściej występujących błędów wynikających z
protokołów RIO i NIK.

Grupa docelowa
Pracownicy posługujący się klasyfikacją budżetową w jednostkach sektora finansów publicznych.

Materiały dydaktyczne
tak

Informacje dodatkowe
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 października 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail:
szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną
rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem
najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego
uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sﬁnansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i
materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 21
października. Cena po 21 października to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na
podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Klasyfikacja budżetowa po zmianach
przepisów w tym zakresie

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2019-11-04

10:00

15:00

5:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

trener 1

Obszar specjalizacji

Wieloletni skarbnik gminy; wykładowca i doradca
z zakresu rachunkowości budżetowej oraz
finansów publicznych, w tym szczególnie
budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla
wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek
sektora finansów publicznych na terenie kraju;
autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse
Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Wykształcenie

Lokalizacja usługi
Adres:
Żurawia 43
00-680 Warszawa, woj. mazowieckie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

