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Warszawa, 18 listopada 2022 r. 

            

Szanowni Państwo Skarbnicy,  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze wraz z Zarządem Forum Skarbników 

Samorządów Lokalnych Województwa Mazowieckiego zapraszają Państwa do współtworzenia Forum 

Skarbników i udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum, która zaplanowana jest na  

9 grudnia 2022 r. w godzinach 10.00 - 14.00. 

Spotkanie będzie się składało z 2 części: 

Pierwszą część będzie stanowiło wystąpienie prowadzone przez przedstawicieli Krajowego Rejestru 

Długów „Polacy wobec dłużników gminnych”. Jego przedmiotem będzie prezentacja ogólnopolskiego 

badania KRD BIG S.A. pod patronatem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. 

Druga część spotkania Forum, zatytułowana Sprawozdania finansowe 2022r. w jednostkach samorządu 

terytorialnego oraz w samorządowych jednostkach organizacyjnych dotyczyć będzie podstawowych oraz 

problematycznych aspektów tworzenia rocznych sprawozdań finansowych 2022 r. w świetle zmiennych 

uwarunkowań gospodarczych. Prowadzącą tą cześć spotkanie będzie wieloletnia praktyk, ekspertka, 

trenerka i konsultantka z zakresu rachunkowości budżetowej. 

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany 

doświadczeń, zarówno z ekspertem prowadzącym spotkanie, jak innymi uczestnikami spotkania. Celem 

spotkania jest uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusji 

i uzyskania odpowiedzi na pytania od eksperta – w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na 

Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu. 

Spotkanie będzie realizowane w formule stacjonarnej będąc w sali szkoleniowej przy Chałubińskiego 8 

Poniżej prezentujemy szczegółowy program. Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 2 grudnia 2022 r. 

poprzez przesłanie informacji na skrzynkę mailową szkolenia@frdl.org.pl. Zgłoszonym uczestnikom 

w wiadomości zwrotnej prześlemy informacje organizacyjne dotyczące spotkania.  

Serdecznie zapraszamy do udziału najbliższej sesji Forum! 

Z poważaniem 

Elżbieta Roman 

Koordynator Forum Skarbników 

FRDL Centrum Mazowsze 

 

http://www.frdl.mazowsze.pl/
mailto:szkolenia@frdl.org.pl
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PROGRAM SPOTKANIA 

9 grudnia 2022 r. 10:00-14:00, 

Sala szkoleniowa przy ul. Chałubińskiego 8 

Panel  I 
 

Windykacja i egzekucja należności prowadzonych przez samorząd 
 

Przedmiotem spotkania będzie prezentacja ogólnopolskiego badania KRD BIG S.A. pod 

patronatem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego „Polacy wobec 

dłużników gminnych” wraz z omówieniem narzędzi udostępnianych przez Biuro, mających na 

celu zwiększenie skuteczności działań prewencyjnych i windykacyjnych.  

 

Prowadzący:  
 
Kierownik Zespołu Wsparcia i Obsługi Klienta Strategicznego, menadżer z 17-letnim 

doświadczeniem w branży finansowej. Współpracowała z największymi firmami zarządzającymi 

wierzytelnościami w Polsce. Mediator stały, wpisany na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym 

we Wrocławiu. Z Krajowym Rejestrem Długów BIG S.A. związana od 2 lat. Odpowiedzialna za 

współpracę z jednostkami samorządów terytorialnych oraz branżą zarządzania 

nieruchomościami. 

Menedżer Regionu ds. Obsługi Sektora Publicznego. Z sektorem publicznym związana od 2016r. 

W swojej pracy kieruje się przede wszystkim dbałością o dochowanie należytych standardów. 

Nigdy nie działa schematycznie, wiedząc o tym, że każdy Klient wymaga indywidulanego 

podejścia. Obecnie odpowiada za relacje KRD BIG S.A z sektorem samorządowym oraz 

mieszkaniowym z województw: mazowieckiego i dolnośląskiego 

 

Panel  II 
 

Sprawozdania finansowe 2022r. w jednostkach samorządu 
terytorialnego oraz w samorządowych jednostkach organizacyjnych 

 
Przedmiotem spotkania będzie omówienie podstawowych oraz problematycznych aspektów 
tworzenia rocznych sprawozdań finansowych 2022r. w świetle zmiennych uwarunkowań 
gospodarczych 
 
1. Roczna sprawozdawczość finansowa - uregulowania prawne, wzorce, formy, terminy. 

2. Wyzwania stojące przed rocznymi sprawozdaniami finansowymi  w świetle zmiennych 

uwarunkowań gospodarczych. 

3.  Problematyczne aspekty informacji sprawozdawczych – wybrane zagadnienia: 

• rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów, 

http://www.frdl.mazowsze.pl/
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• odpisy aktualizujące wartość aktywów (w tym: należności, zapasów, środków 

trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych), 

• zdarzenia po dniu bilansowym, 

• zakres informacji dodatkowej. 

4. Jak uniknąć błędów w sprawozdaniach finansowych? 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.frdl.mazowsze.pl/
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Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach  

sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Skarbników. 
Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie 

realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy Skarbnikami. Zachęcamy do 
współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach 
dedykowanych Skarbnikom. 

 
Czym są Fora działające przy regionalnych ośrodkach FRDL?: 

• Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe 

wokół codziennych wyzwań i problemów oraz dobrych praktyk. Są one jednym z kluczowych elementów 

kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i pracowników jednostek podległych.  

• Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznego, poszerzaniu wiedzy, 

doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji oraz prowadzenia konstruktywnego 

dialogu.  

• Fora to platforma wymiany wiedzy i doświadczeń oraz możliwość zawodowej konsultacji.  

• Fora posiadają coraz większy udział w rzecznictwie w zakresie uzgodnionych stanowisk i interesów.  

• Fora prowadzą także działalność interwencyjną na rzecz swoich członków i świadczą pomoc 

w rozwiązywaniu problemów pojawiających się podczas wykonywania obowiązków służbowych w związku 

z pełnionymi funkcjami i zajmowanymi stanowiskami, dlatego cieszą się one stale rosnącym 

zainteresowaniem wśród samorządowców.  

• Fora to to cyklicznie odbywające się szkolenia, dyskusje problemowe, konsultacje oraz wymiana 

doświadczeń pomiędzy członkami, stanowiące wsparcie dla środowiska zawodowego, służące poszerzaniu 

wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu metod działania, w tym 

współpracy między Skarbnikami. 

• W pracach forów uczestniczą osoby, którym zależy na zdobywaniu wiedzy i doświadczeń, a przede 

wszystkim na swoim rozwoju i profesjonalizacji swojej pracy. O kierunkach aktywności każdego z forum 

decyduje zarząd wybierany przez jego członków, natomiast Ośrodki FRDL wspierają ich działania.  

Jak funkcjonuje Forum?: 

• Podstawową formą działania Forum Skarbników są comiesięczne sesje konsultacyjno-szkoleniowe 

z udziałem wysokiej klasy ekspertów - praktyków i wykładowców, w trakcie których omawiane są istotne 

zagadnienia dotyczące zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego, a ofertę szkoleń tworzymy 

wspólnie - każdy uczestnik Forum ma prawo zgłosić zagadnienia merytoryczne, które stają się tematem 

kolejnych spotkań. Uczestnicy. 

• Szczegółowy mechanizm funkcjonowania Forum opisują dokumenty dotyczące Forum znajdujące się 

w serwisie www FRDL CM w Warszawie pod adresem https://frdl.mazowsze.pl/fora/forum-skarbnikow/o-

forum  

Jak zapisać się do Forum? 

• Aby zostać członkiem Forum należy przesłać wypełnioną umowę i deklarację członkostwa: 

• pocztą na adres: FRDL Centrum Mazowsze, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa 

• na adres poczty elektronicznej: elzbieta.roman@frdl.org.pl Dokumenty można pobrać ze strony 
dedykowanej Forum: https://frdl.mazowsze.pl/fora/forum-skarbnikow/dolacz-do-forum-2 

http://www.frdl.mazowsze.pl/
mailto:elzbieta.roman@frdl.org.pl
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE i KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Sesja konsultacyjno- szkoleniowa Forum Skarbników nt.  

Windykacja i egzekucja należności prowadzonych przez samorząd/ 

Sprawozdania finansowe 2022r. w jednostkach samorządu terytorialnego 

oraz w samorządowych jednostkach organizacyjnych 

9 grudnia 2022 r. 10:00-14:00 

 
 
 

MIEJSCE: Sala szkoleniowa przy Chałubińskiego 8 

Koszt udziału w spotkaniu wynosi 519 PLN i zostanie pokryty z Państwa opłat za miesiąc grudzień  

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe  

w wersji papierowej i elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch. 

 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Mazowsze ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa;  
Elżbieta Roman tel. 732 983 894 , elzbieta.roman@frdl.org.pl 

Nazwa jednostki 
 

 
 
 

Imię i nazwisko 
uczestnika 

 
 
 

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

szkoleń FRDL zamieszczonym na stronie Organizatora https://frdl.mazowsze.pl/ oraz zawartej w nim Polityce 

prywatności i ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia  

na https://frdl.mazowsze.pl/ lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 2 grudnia 2022 r. 

 

 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 

 

 

 

http://www.frdl.mazowsze.pl/

