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PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA 

od godz. 
8.30  

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA/ SERWIS KAWOWY* 

godz. 9.00 OTWARCIE SZKOLENIA 

9.00-14.00 

1. POJĘCIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I ICH STRUKTURA. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 
PO ZMIANACH. 

2. DEFINIOWANIE ORAZ TWORZENIE WEWNĘTRZNYCH PROCEDUR W JEDNOSTCE  
W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI TRWAŁYMI: 

 środki trwałe i pozostałe środki trwałe – istota i zasady ewidencji; wyłączenie 
niektórych pozostałych środków trwałych z ewidencji ilościowo-wartościowej  

i objęcie ich wyłącznie ewidencją ilościową - zasady, 
 ewidencja analityczna środków trwałych i pozostałych środków trwałych – sposób 

prowadzenia i wymogi jakie powinna spełniać, 
 wartości niematerialne i prawne – definicja, zasady ewidencji. 

3. WYCENA I ZMIANA WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ UJĘCIE 
ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH: 

 wartość początkowa środków trwałych wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, 
 ulepszenie środków trwałych w kontekście ustawy o rachunkowości oraz ustawy  

o podatku dochodowym od osób prawnych a remont – różnice i podobieństwa, 
 wydatki inwestycyjne a wydatki rzeczowe oraz ich wpływ na ustalenie wartości 

początkowej środków trwałych, 
 moment ujęcia wartości początkowej środków trwałych oraz jej zmian w księgach 

rachunkowych jednostki, 
 księgi inwentarzowe (papierowe i programy komputerowe) – istota, zasady 

prowadzenia. 
4. ZASADY AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH: 
 obowiązki kierownika jednostki w zakresie ustalania zasad amortyzacji środków 

trwałych, 

 metody amortyzacji środków trwałych, 
 plan amortyzacji oraz tabela amortyzacyjna, 

 amortyzacja uproszczona. 
5. INWENTARYZACJA MAJĄTKU  TRWAŁEGO: 
 instrukcja inwentaryzacyjna, 
 weryfikacja, 

 porównanie ewidencji księgowej z zasobami nieruchomości, 
 spis z natury środków trwałych, 

 zasady inwentaryzowania pozostałych środków trwałych objętych wyłącznie 
ewidencją ilościową, 

 dokumentacja inwentaryzacji środków trwałych, 
 czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie 

inwentaryzacji. 
6. ZASADY LIKWIDACJI MAJĄTKU. 
7. PORZĄDKOWANIE MAJĄTKU – ZASADY, DOKUMENTACJA. 
8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA MAJĄTEK TRWAŁY W JST. 
9. SESJA PYTAŃ I ODPOWIEDZI. 

godz. 
14.00 

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA. OBIAD  

*serwis kawowy dostępny przez cały czas trwania szkolenia 


