
 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE 

40 euro zryczałtowanej rekompensaty oraz odsetki 
w jednostce sektora finansów publicznych w 2019 roku 

– praktyka a teoria rozliczeń 

Lublin, 05.07.2019 r. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA: 

1. Należności i zobowiązania - transakcja handlowa - usługi oraz 

towary vs. umowy na korzystanie z rzeczy, w tym powiązanie 

pojęcia transakcji handlowej z dyrektywą Rady 2006/112/WE z 28 

listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od 

wartości dodanej a krajowe regulacje. 

2. Roszczenie - odsetki a spełnienie świadczenia wzajemnego. 

3. Uprawnienie wierzyciela czy obowiązek wierzyciela - kwota 40 euro 

- ustawa o terminach zapłaty a ustawa o finansach publicznych - 

wycena na dzień bilansowy aktywów i pasywów - pułapka z art.28 

ustawy o rachunkowości. 

4. Uchwała w sprawie ulg z art.59 i 59a ustawy o finansach 

publicznych a kwestia 40 euro po zmianach z 2019 roku. 

5. Ulga 40 euro a pomoc publiczna. 

6. Kwota 40 euro - zobowiązanie bezterminowe czy kwestia 

właściwości zobowiązania - wezwanie do zapłaty - aktywność 

wierzyciela. 

7. Odsetki od kwoty 40 euro – czy, a jeśli tak, to od kiedy. 

8. Społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa oraz zasady 

współżycia społecznego - zastosowanie klauzul generalnych - czy 

wierzyciel może je stosować (zaległość główna 30 zł i 40 euro). 

9. Świadczenie spełniane częściami a kwota 40 euro. 

10. Rozkładanie na raty oraz odraczanie terminu zapłaty. 

11. Zarachowanie wpłaty, w tym 40 euro. 

12. Odsetki - dyscyplina finansów publicznych, a 40 euro ...? 

13. Uzgadnianie sald zerowych - oświadczenie wiedzy czy 

oświadczenie woli na potrzeby rozliczeń? 

14. Pytania i dyskusja. 

 

 

 

Korzyści  

Uczestnicy będą mogli 

wynieść praktyczną 

wiedzę w sferze 

należności oraz 

zobowiązań w księgach 

rachunkowych, jak i w 

sprawozdawczości. 

Uczestnicy zapoznają 

się z problematyką o 

charakterze prawnym 

i księgowym na bazie 

praktycznych 

przykładów, z jakimi 

mają do czynienia w 

działalności jednostki 

sektora finansów 

publicznych.  

 

 

 

Adresaci  

Główni księgowi, 

księgowi oraz pozostali 

pracownicy pionu 

finansowo-księgowego, 

którzy są 

odpowiedzialni za 

funkcjonowanie 

prowadzonych w 

jednostce ksiąg 

rachunkowych oraz 

sporządzanie 

sprawozdań. 

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osoba do kontaktu 

Agnieszka Skwarzyńska 

Tel./Fax 81 745 06 00 

Tel. kom. 514 062 750  

e-mail: 

a.skwarzynska@fundacja-

pan.lublin.pl 

 
 

 
 
 

Wykładowca  

Specjalista w zakresie finansów publicznych, były pracownik RIO 

w Katowicach, doradca wielu jst oraz doświadczony wykładowca. 

Jest właścicielem firmy doradczo-szkoleniowej z zakresu prawa 

i finansów publicznych. 

 

 

 

 

 

Miejsce szkolenia 

Centrum Konferencyjne Fiesta                                     
(budynek Polskiego Związku Motorowego – I piętro) 

ul. Prusa 8 w Lublinie (boczna Al. Solidarności; 600 m od dworca głównego PKS;  
z dworca PKP dojazd autobusem linii nr 1) 

Parking dla uczestników szkolenia jest bezpłatny 

Termin  

5 lipca 2019 r., godz. 10.00 – 15.00 

Cena 

320 zł netto/os. 

Zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia przynajmniej w 70% ze środków 

publicznych. 

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, 

poczęstunek i serwis kawowy. 

UWAGA! RABAT 10% dla drugiej i kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej 

instytucji. 

Płatność przelewem w terminie 14 dni na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu. 

Zgłoszenia 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres: 
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub faksem  

na nr 81 745 06 00 do 28 czerwca 2019 r. 

Uwaga: Przyjęcie zgłoszenia potwierdza telefonicznie lub mailowo 

pracownik Fundacji! Ilość miejsc ograniczona. 

Niezgłoszenie rezygnacji najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia będzie 

równoznaczny z obciążeniem Państwa 50% kwoty odpłatności za szkolenie. 

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia                            

w przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

40 euro zryczałtowanej rekompensaty oraz odsetki w jsfp  

Lublin, 05.07.2019 r.  

DANE UCZESTNIKA: 

Imię i Nazwisko:  

Stanowisko:   

E-MAIL:  

TELEFON KONTAKTOWY:  

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu: 

realizacji mojego zgłoszenia i uczestnictwa w szkoleniu, a także w celu dokonania czynności rozliczeniowych*. 
Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, poprzez 
wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl 
(*Brak zgody uniemożliwia realizację zgłoszenia i uczestnictwo w szkoleniu) 
 

                                          ……………………………………………… 
                                                              podpis uczestnika szkolenia 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu 

informowania mnie drogą elektroniczną o organizowanych szkoleniach. Zgoda dotyczy podanego adresu 
poczty e-mail. Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, 
poprzez wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl 
 

                                          ……………………………………………… 
                                                              podpis uczestnika szkolenia 

DANE DO FAKTURY: 

NABYWCA:  

ADRES:  

NIP:  

ODBIORCA:  

ADRES:  

□ Oświadczam, że uczestnictwo w szkoleniu opłacone jest co najmniej w 70% ze środków publicznych 

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres: 
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub faksem na nr 81 745 06 00 

 

F u n d a c j a  P o ls k ie j  A k a d e m i i  N a u k   
Pałac Czartoryskich 20-080 Lublin, Plac Litewski 2;  

Tel./Fax: + 48 81 745 06 00, email: fundacja@fundacja-pan.lublin.pl, www.fundacjapan.pl 
NIP: 712-27-97-397 REGON: 432657205 KRS: 0000160127 

 
 
 
 

……………………………………………… 
pieczęć instytucji 

……………………………………………… 
miejscowość i data 

……………………………………………… 
imię i nazwisko oraz podpis osoby zgłaszającej 

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk 

mailto:szkolenia@fundacjapan.pl
mailto:szkolenia@fundacjapan.pl
mailto:a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl
mailto:fundacja@fundacja-pan.lublin.pl
http://www.fundacjapan.pl/

