
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

System Besti@ w praktyce jako 
narzędzie do przygotowania 
sprawozdań budżetowych, 

finansowych oraz dokumentów 
planistycznych. Warsztaty 2 dni 

PROGRAM DWUDNIOWYCH WARSZTATÓW: 
 
1. Możliwości Systemu BeSTi@ w zakresie obsługi sprawozdań i 

ewidencji budżetu. 
2. Różne scenariusze pracy w Systemie jako narzędzia 

wielostanowiskowego (podział pracy): 
3. Optymalna konfiguracja Systemu: 
4. Wysyłanie dokumentów. 
5. Przygotowane sprawozdań budżetowych. 
6. Sprawozdania samorządowych jednostek posiadających osobowość 

prawną (jednostkowe i zbiorcze) - Rb-N, Rb-Z i Rb-UZ 
7. Przygotowanie i ewidencjonowanie zmian budżetu. 
8. Przygotowanie i ewidencjonowanie wieloletnich prognoz 

finansowych. 
9.    Analiza danych w BeSTii za pomocą raportów.  
 
 

PROWADZĄCY:  
Zastępca naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, specjalista w zakresie Systemu 
BeSTi@. 

 

 CELE I KORZYŚCI: 

 Praktyczne poznanie 
najważniejszych funkcjonalności i 
możliwości systemu BeSTi@, 
mających na celu poprawę 
wydajności pracy podczas 
przygotowywania sprawozdań i 
dokumentów planistycznych.  

 Nabycie praktycznych umiejętności 
odpowiedniego zastosowania 
systemu BeSTi@ w zakresie obsługi 
sprawozdań i budżetu poprzez 
możliwość pracy na własnych 
dokumentach. 

 Omówienie aspektów konfiguracji 
systemu, wysyłania dokumentów, 
sporządzania raportów. 

 Przedstawienie modułów: 
Komunikacja, Sprawozdania, 
Uchwały, WPF. 

 Prowadzący szkolenie ekspert jest 
członkiem zespołu, który stworzył i 
nadal modernizuje system BeSTi@. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFERTA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO 



  

Szkolenia zamknięte realizujemy w formie stacjonarnej jak również w formule online. 
 

Jak organizujemy szkolenie zamknięte stacjonarne? 
W przypadku organizacji szkolenia zamkniętego w formule stacjonarnej Trener i koordynator szkolenie 
przyjeżdżają do Państwa w ustalonym terminie do siedziby Zamawiającego lub innym ustalonym miejscu.  

 
W ramach szkolenia proponujemy: 
• Analizę potrzeb szkoleniowych i dostosowanie programu szkolenia do potrzeb Zamawiającego, 
• Przygotowanie i przeprowadzenie dedykowanego programu szkolenia przez 1 trenera, 
• Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika dostępne w wersji papierowej i elektronicznej, 
• Imienne certyfikaty ukończenia szkolenia, 
• Ewaluację szkolenia i przekazanie jej wyników Zamawiającemu, 
• Konsultacje poszkoleniowe. 

 
Jak organizujemy szkolenia zamknięte online? 
Uczestnicy mogą uczestniczyć w szkoleniu w formule stacjonarnej (w sali urzędu czy dowolnym miejscu 
wyposażonym w rzutnik i internet), mieszanej tj. część osób w sali urzędu, część przy komputerach lub wszyscy 
przy komputerach (praca zdalna lub przy swoich stanowiskach pracy). Ekspert będzie prowadził szkolenie z sali 
multimedialnej (zdalnie) dzięki czemu będą go Państwo widzieli i słyszeli, a materiały, prezentacje, filmy 
instruktażowe, dokumenty będą wyświetlane przez niego na ekranie Państwa monitora lub w sali urzędu za 
pośrednictwem rzutnika multimedialnego. 
Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez mikrofon lub czat. Trener 
odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi. 
Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, 
(Google Chrome). Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z 
mikrofonem lub głośniki. 

 
W ramach szkolenia proponujemy: 
• Analizę potrzeb szkoleniowych i dostosowanie programu szkolenia do potrzeb Zamawiającego, 
• Przygotowanie i przeprowadzenie dedykowanego programu szkolenia przez 1 trenera, 
• Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika dostępne w wersji elektronicznej, 
• Imienne certyfikaty ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej, 
• Ewaluację szkolenia i przekazanie jej wyników Zamawiającemu, 
• Konsultacje poszkoleniowe. 


