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II stopień Rachunkowość
budżetowa dla
zaawansowanych głównych księgowych
jednostek sektora
finansów publicznych
Rachunkowość budżetowa dla zaawansowanych - głównych księgowych jednostek
sektora finansów publicznych
- 80 godz. wykładowych
Akredytacja Łódzkiego Kuratora Oświaty
Celem kursu jest przekazanie słuchaczom szczegółowej wiedzy z zakresu rachunkowości
budżetowej umożliwiającej kompleksowe prowadzenie rachunkowości jednostki sektora
finansów publicznych. Szkolenie przygotowuje do wykonywania pracy głównego
księgowego w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej.
Słuchaczami kursu mogą być:
- absolwenci kursu Rachunkowość budżetowa od podstaw, lub
- osoby spełniające wymagania stawiane głównym księgowym jednostek sektora
finansów publicznych, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, jn.:
- które ukończyły ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia
zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia
podyplomowe i posiadają co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, lub
- które ukończyły średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadają co
najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, lub
- są wpisane do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, lub
- posiadają świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
Warunkiem uczestnictwa jest:
- nadesłanie karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumenatmi (potwierdzającymi
wykształcenie i staż pracy), oraz
- wpłata wymaganej zaliczki.
Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadku pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału
najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Pozostała do zapłaty należność
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winna zostać uregulowana w trakcie trwania szkolenia, w terminie określonym przez
organizatora.
Dla osób płacących indywidualnie istnieje możliwość rozłożenia kosztu kursu na raty, po
pisemnym uzgodnieniu powyższego z organizatorem kształcenia i podwyższeniu
pozostałej kwoty należności o 5%.
Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest traktowane jako złożenie oświadczenia woli
uczestnictwa w kursie.
Zajęcia szkoleniowe są prowadzone:
- w soboty od godz. 9:00.
Zapraszamy serdecznie!
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