
 

NOWA KLASYFIKACJA BUDŻETOWA W JEDNOSTKACH SYSTEMU 
POMOCY SPOŁECZNEJ 

NOWE ZASADY KLASYFIKOWANIA WYDATKÓW I DOCHODÓW 
W ZWIĄZKU Z USTAWĄ Z 12 MARCA 2022 ROKU O POMOCY 

OBYWATELOM UKRAINY – MOC WSTECZNA KLASYFIKACJI 
BUDŻETOWEJ

 
INFORMACJE O SZKOLENIU:  
Podczas proponowanego szkolenia, w praktyczny i wszechstronny sposób zostanie 
zaprezentowania wiedza dotycząca zagadnień związanych z obszernymi zmianami w klasyfikacji 
budżetowej w obszarze funkcjonowania jednostek systemu pomocy społecznej ze szczególnym 
uwzględnieniem przyporządkowania oraz rozliczenia starej i nowej klasyfikacji budżetowej co 
wymagać będzie także dostosowanie ewidencji księgowej na potrzeby rozliczeń analitycznych do 
kont rozrachunkowych, wynikowych itd. W myśl nowych paragrafów klasyfikacji budżetowej 
wystąpi wiele przypadków pochłaniania starych paragrafów przez nowe paragrafy (wchłonięcie 
zakresowe) co wymagać będzie powiązania grup paragrafów w celu ujęcia w nowym paragrafie 
klasyfikacji budżetowej – dotyczy to przede wszystkim wydatków bieżących. 

 

CELE I KORZYŚCI:  
Uczestnicy szkolenia będą mogli: 

 wynieść praktyczną wiedzę niezbędną do wypełniania nałożonych na nich obowiązków,  

 na bieżąco wyjaśniać swoje problemy dotyczące tematu objętego szkoleniem, 

 poznać także pułapki jakie powstają przy klasyfikowaniu zadań pod kątem nowej klasyfikacji 
budżetowej, 

 zapoznać się z wieloma praktycznymi aspektami związanymi z przedmiotem szkolenia, 

 spotkanie w wersji stacjonarnej to możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertem, 
praktykiem, to wyjątkowa możliwość bieżącego wyjaśniania trudnych zagadnień 
i problematycznych kwestii.  
 

PROGRAM: 
I. ZADANIA A KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 

 Art. 22 [Dostęp do polskiego rynku pracy] – pułapka w klasyfikacji. 

 Art. 23a [Zatrudnianie obywateli Ukrainy] – pułapka w klasyfikacji.  

 Art. 24 [Centra integracji społecznej]. 

 Art. 25 [Opiekun tymczasowy dla małoletniego]. 

 Art. 25a [Ewidencja małoletnich]. 

 Art. 26 [Prawo do świadczeń socjalnych]. 

 Art. 27 [Zasady pieczy zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka]. 

 Art. 29 [Zasady udzielania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych]. 

SZKOLENIE KATOWICE 
30 września  2022 r. 



 Art. 30 [Prawo do świadczeń z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy, których 
członkowie rodziny powrócili na Ukrainę]. 

 Art. 31 [Jednorazowe świadczenie pieniężne]. 

 Art. 31a i 31 b [Środki z alkoholówki] – nowość. 

 Art. 32 [Zapewnienie pomocy psychologicznej] – pułapka. 

 Nowy rozdział - 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy – pułapka przy rozliczaniu ( art.26 ust.4 
RKO- … Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje należny osobie uprawnionej kapitał na 
rachunek płatniczy lub na instrument płatniczy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 
r. o usługach płatniczych odpowiednio ośrodka pomocy społecznej albo centrum usług 
społecznych w celu wypłaty tego kapitału w sposób określony w art. 7…oraz specustawa 
o pomocy obywatelom Ukrainy. 

II. ZADANIA A KLASYFIKACJA BUDŻETOWA: 
1. 328 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.  
2. 329 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium 

RP. 
3. 435 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą 

obywatelom Ukrainy. 
4. 437 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. 
5. 474 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. 
6. 483 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe 

należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. 
7. 484 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe 

wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. 
8. 485 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku 

z pomocą obywatelom Ukrainy – tutaj jest PPK od pracodawcy – przykład. 
9. 486 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy. 
10. 648 Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy - a paragraf 605. 
11. 649 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy - a paragraf 

606. 
12. Powiązanie klasyfikacji z zadaniami – pułapka w zwrocie „w związku z pomocą obywatelom 

Ukrainy”. 
13. Pochłanianie starych paragrafów przez nowe. 
14. Pułapki w klasyfikowaniu na przykładach – fundusz pomocy Ukrainie, uchwała j.s.t. 

o pomocy, zatrudnienie, PPK, umowy zlecenia, oddelegowanie a dodatkowy zakres 
obowiązków , zatrudnienie obywatela z Ukrainy itd. 

15. Zaangażowanie i nowa klasyfikacja.  
16. Faktury , rachunki i noty , decyzje itd. – przyporządkowanie – pułapki. 

 
ADRESACI:  
Główni Księgowi, Księgowi oraz pozostali pracownicy pionu finansowo-księgowego którzy są 
odpowiedzialni za stosowanie podziałki klasyfikacji budżetowej  w jednostkach systemu pomocy 
społecznej. 
 



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Nowa klasyfikacja budżetowa w jednostkach systemu pomocy społecznej. 
Nowe zasady klasyfikowania wydatków i dochodów w związku z ustawą 

z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy. Moc wsteczna 
klasyfikacji budżetowej 

  

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie naszego Ośrodka, 
Katowice, ul. Moniuszki 7, III piętro 

 
30 września 2022 r. Szkolenie w godzinach 9:30-13.30 

  

Cena: 365 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia 
ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu w siedzibie Ośrodka z zachowaniem 
wymaganych standardów spotkań stacjonarnych,  
materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej,  
poczęstunek,  
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość bezpośrednich konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki 
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice 
tel. 32 206 98 43, 206 80 39, 259 86 73, 253 84 09 w. 24 
renata.bak@okst.pl lub szkolenia@okst.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

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 ☐ 

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej ☐ 

Elektronicznej ☐ e mail……………………………………………….…………….…………………… 

Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………..……………. 

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 27 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:renata.bak@okst.pl
http://www.okst.pl/

