
 

 

DOLNOŚLĄSKIE FORUM SKARBNIKÓW  
PLANOWANIE BUDŻETU I WPF NA ROK 2023 

 
WAŻNE INFORMACJE:

podnoszenie 
poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności poprzez działalność szkoleniową, konsultacje, wzajemne wspieranie się 
członków Forum. Dlatego też zapraszamy Państwa do siedziby Fundacji we Wrocławiu na szkolenie stacjonarne, 
dzięki któremu będą Państwo mieli możliwość przedstawienia swoich kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, 
zarówno z Ekspertem prowadzącym spotkanie, jak i członkami Forum. Aby stać się członkiem Forum należy wypełnić 
deklarację członkowską (do pobrania na stronie www.okst.pl w zakładce „FORA”) i przesłać ją na adres koordynatora.  
Planowanie budżetu i WPF to kolejne mierzenie się nie tylko ze zmieniającymi się przepisami prawa i wynikającymi 
z nich konsekwencjami, ale również bardzo trudną sytuacją rynkową naszego kraju. Podczas zajęć, również 
podczas dyskusji, spróbujemy znaleźć „złoty środek”, aby w tym gąszczu zmian spróbować się odnaleźć i 
najbardziej rzetelnie, jak to możliwe w tej sytuacji przygotować budżet i WPF na rok 2023.  

 
CELE I KORZYŚCI: 

• Aktualnie planowanie budżetu i WPF to mierzenie się nie tylko ze zmieniającymi się przepisami prawa i 
wynikającymi z nich konsekwencjami, ale również bardzo trudną sytuacją rynkową naszego kraju. Przedmiotem 
wrześniowej sesji Forum omówienie zagadnień związanych z finansami publicznym, planowaniem budżetu i 
wieloletnią prognozą finansową. 

• Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, 
zarówno z Ekspertami prowadzącymi spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania jest uzyskanie wielu 
cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusji i uzyskania odpowiedzi na pytania 
w zakresie tematu omawianego podczas spotkania. 

 
PROGRAM: 
1. Uchwala budżetowa i Wieloletnia prognoza finansowa w świetle ustawy o finansach publicznych. 
2. Planowanie w jednostkach samorządu terytorialnego, a zmiany przepisów, czy zmiany w gospodarce finansowej 

kraju. 
3. Metody prognozowania dochodów budżetowych i wydatków budżetowych. Co należy uwzględnić, również po 

ostatnich zmianach klasyfikacji budżetowej, jak również mając na uwadze SMUP. 
4. Konstrukcja uchwały budżetowej jst. Zasady realizacji  budżetu. 
5. Zmiana warunków dla budżetu jst na bazie art.242 i 243 ufp. 
6. Założenia do WPF oraz etapy konstruowania prognozy. 
7. Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF według metodyki MF i nie tylko.  
8. Przedsięwzięcia w WPF - zasady planowania przedsięwzięć.  
9. Prognoza spłaty długu. 
10. Realność WPF? 
11. Okres sporządzania WPF i jej elementów składowych. 
12. Zgodność WPF z budżetem jednostki samorządu terytorialnego. 
13. Konstrukcja uchwały w sprawie WPF.  
14. Upoważnienia do zaciągania zobowiązań a WPF. 
15. Praktyczne aspekty tworzenia WPF. 
16. Pytania. 
 

ADRESACI:  
Członkowie Dolnośląskiego Forum Skarbników, Skarbnicy i Radni niezrzeszeni w forum, pracownicy JST zajmujący się 
finansami, a także wszystkie osoby zainteresowane tematem spotkania.  

FORUM WROCŁAW  
16 września  2022 r. 



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Dolnośląskie Forum Skarbników. Planowanie budżetu i WPF na rok 2023 

  

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie Ośrodka,  
Wrocław ul. Piłsudskiego 43, III piętro. 

 
16 września 2022 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:00 

  

Cena: członkowie Dolnośląskiego Forum Skarbników w ramach składki, pozostałe 
osoby 450 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku 
finansowania szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu stacjonarnym,  
materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej,  
poczęstunek, 
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU: 

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki 
ul. Piłsudskiego 43, 50-032 Wrocław 
tel. 71 372 41 21 
milena.dudek@okst.pl  

 

DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA FORUM 
Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym 
finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć 
właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

Członek FORUM TAK ☐ 

NIE ☐ 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.okst.pl oraz zawartej w nim Polityce 
prywatności i ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 
12 września 2022 r. 

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 
potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 
terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 
uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 

 
 

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 

mailto:milena.dudek@okst.pl
http://www.okst.pl/

