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Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum 
zaprasza na Forum Skarbników JST 

województwa Podlaskiego 
25 czerwca 2020 r. - spotkanie ON-LINE (na platformie ZOOM) 10:00-13:30 

 

NALEŻNOŚĆ W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH – 

PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI, EWIDENCJI I WINDYKACJI, 
RÓWNIEŻ W SYTUACJI EPIDEMII. 

 
 

Adresaci: skarbnicy, pracownicy działów księgowości w jednostkach budżetowych  
 
Prowadząca szkolenie: Agnieszka Drożdżal - wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej od 
października 2001 r., wcześniej główna księgowa. Od 1993 r. trener zajęć dla organizacji 
pozarządowych: certyfikat z Programu PHARE Dialog Społeczny Fundusz Współpracy NGO-s w 
Warszawie i kurs trenerów do prowadzenia zajęć dla organizacji pozarządowych z praktyką w 
organizacjach w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Od 2007 r. trener dla jednostek administracji publicznej w 
różnych ośrodkach edukacyjnych na terenie kraju. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w 
zakresie: budżet JST, budżet zadaniowy JST, rachunkowość projektów finansowanych ze środków UE 
oraz innych źródeł zagranicznych, dochody i wydatki JST, współpraca jst z organizacjami 
pozarządowymi, współpraca gmin z sołectwami, budżetowanie oraz ewaluacja i wprowadzanie zmian 
w organizacji. 
 
Opis szkolenia:  Szkolenie ma na celu uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze 
należności w jednostkach budżetowych, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych, 
również w sytuacji epidemii. 
 

 
 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich zainteresowanych w organizowanym 
wydarzeniu! 

 
 
 
Z wyrazami szacunku,  
 

                            Wioleta Szestowicka 
                                 

                                                                         Koordynator Forum Skarbników Województwa Podlaskiego 
 
 
 
 



 

 

 

NALEŻNOŚĆ W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH – 

PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI, EWIDENCJI I WINDYKACJI, 
RÓWNIEŻ W SYTUACJI EPIDEMII  

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM: 
 

1. Ewidencja należności i dochodów budżetowych – zasady i terminy, w tym m.in.: 

a. należności krótkoterminowe i długoterminowe, 

b. przypisy, odpisy, dochody nieprzypisane, 

c. nadpłaty, 

d. zaległości, 

e. przedawnienia, 

f. należności sporne i wątpliwe, 

g. rekompensata za koszty dochodzenia należności cywilnoprawnych od 
przedsiębiorców po zmianach. 

2. Naliczanie, ewidencja i dochodzenie odsetek od należności po zmianach i kosztów 
upomnień – terminy, zasady; odsetki a kary. 

3. Odpisy aktualizujące należności – zasady, ewidencja. 

4. Windykacja należności – krok po kroku - ewidencja: 

a. upomnienie, tytuł wykonawczy – należności publicznoprawne, 

b. wezwanie do zapłaty, sądowy nakaz zapłaty, tytuł wykonawczy – należności 
cywilnoprawne, 

c. kontrahent w likwidacji, upadłości, 

d. postanowienia komornicze, 

e. zakończenie postępowania egzekucyjnego, 

f. koszty egzekucji. 

5. Udzielenie ulg w spłacie należności budżetowych – zasady i ewidencja: 

a. umorzenie należności, 

b. odroczenie terminu płatności, 

c. rozłożenie zaległości na raty. 

6. Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej dochodów. 

7. Należności i dochody budżetowe – problemy sprawozdawczości budżetowej. 

8. Inwentaryzacja należności – terminy, zasady: 

a. potwierdzanie sald, 

b. weryfikacja. 
9. Zmiany w zakresie należności wynikające z sytuacji epidemii m.in. zawieszenie 

postepowań podatkowych, zmiany terminów zapłaty w opłatach czynszowych, brak 
opłaty prolongacyjnej oraz rekompensaty za koszty dochodzenia należności 
cywilnoprawnych od przedsiębiorców. 

10. Pytania. 
 


