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Fundajca Rozowju Demokracji Lokalnej została założona w 1989 r. przez 
autora pierwszej reformy samorządowej prof. Jerzego Regulskiego w 
celu wsparcia reformy administracyjnej w kraju oraz rozwoju 
samorządności  
i wspólnot lokalnych. Obecnie Fundacja to największa pozarządowa 
organizacja szkoleniowo-doradcza wspierająca rozwój samorządności  
w Polsce składającą się z ośrodków szkoleniowo-doradczych z filiami na 

terenie całego kraju. FRDL wspiera polskie samorządy oferując im 
szeroki programów i projektów szkoleniowych, konsultingowych i 
doradczych oraz możliwość uczestnictwa w forach branżowych. 
 
 

 Jesteśmy przekonani, że społeczna ocena funkcjonowania 
demokracji lokalnej i samorządności zależy od wiedzy i 

umiejętności pracowników administracji publicznej, od tego w jaki 
sposób potrafią świadczyć usługi publiczne, odczytywać potrzeby 
mieszkańców, tworzyć i stosować przepisy prawne, dbać o lokalne 
finanse itp. Dlatego od początku działania fundacji szkolimy m. in. 
kierownictwo i pracowników urzędów samorządowych ich 
jednostek organizacyjnych, radnych, administrację rządową, 
placówki oświatowe, spółki komunalne i wiele innych grup 
uczestników.  

 
 

  
Badania, w których uczestniczyło niemal 69% samorządów gminnych, 
potwierdziły, że działalność edukacyjna FRDL cieszy się dużym 
zainteresowaniem wśród samorządów lokalnych. Prawie 95% 

współpracujących z nami gmin uznało nasze szkolenia za dobre lub 

bardzo dobre. Przekonało się o tym już ponad 1.700.000 uczestników 

szkoleń otwartych oraz zamkniętych, realizowanych na  indywidualne 

zamówienie. 

 

 
Zaufanie, jakie zdobyliśmy, wynika przede wszystkim z konsekwentnej 
dbałości o aktualność i przydatność treści szkoleniowych oraz sposobu ich 

przekazywania. To kluczowe punkty naszych standardów jakości. W ich 
utrzymaniu pomaga nam współpraca z gronem sprawdzonych trenerów – 
wybitnych specjalistów z różnych dziedzin funkcjonowania samorządu. 
Uczestnicy naszych szkoleń cenią sobie interaktywny charakter zajęć, 
możliwość wymiany doświadczeń oraz fachową opiekę koordynatorów  
ds. szkoleń FRDL w całym procesie szkoleniowym. 
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Program szkolenia 

 

1. Podstawy prawne.  

2. Istota, cel i zakres inwentaryzacji, w tym omówienie sytuacji problemowych w obliczu 

pandemii koronawirusa. 

3. Metody przeprowadzania inwentaryzacji: 

• spis z natury, 

• uzgadnianie sald, 

• weryfikacja sald. 

4. Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji. 

5. Teren strzeżony. 

6. Rodzaje inwentaryzacji - pełna, ciągła, kontrolna, okresowa, zdawczo-odbiorcza. 

7. Wymóg porównania zasobu nieruchomości.  

8. Organizacja inwentaryzacji – obowiązkowe czynności, jakie należy wykonać przed, w trakcie 

oraz po inwentaryzacji, w tym: 

• opracowanie planu i harmonogramu inwentaryzacji, 

• wydanie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji, 

• powołanie przewodniczącego oraz członków komisji inwentaryzacyjnej – powierzenie 

obowiązków przewodniczącemu jak i członkom komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów 

spisowych, 

• szkolenie członków komisji inwentaryzacyjnej, 

• spis z natury – praktyczne wskazówki, 

• właściwe wypełnianie arkuszy spisu z natury, 

• zasady i odpowiedzialność w zakresie podmiotowym i przedmiotowym przy potwierdzaniu 

sald, 

• podstawowe czynności i dokumentacja w inwentaryzacji metodą weryfikacji, 

• znakowanie składników majątkowych oraz pól spisowych, 

• dokumentowanie czynności inwentaryzacyjnych na poszczególnych etapach, 

• protokół różnic inwentaryzacyjnych, 

• końcowe wnioski i rekomendacje, 

• kontrola i nadzór. 

9.  Inwentaryzacja kasy. 

10.  Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych. 
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11.  Inwentaryzacja druków ścisłego zarachowania. 

12.  Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych. 

13.  Ujmowanie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych oraz zasady dokonywania 

kompensat. 

14.  Najczęściej popełniane błędy przy przeprowadzaniu inwentaryzacji. 

15.  Odpowiedzialność za zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo 

przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z aktualnie 

obowiązującymi przepisami. Odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego 

oraz pracowników merytorycznych. 

16.  Przykładowe zarządzenie w sprawie inwentaryzacji. 

17.  Dyskusja. 

 

Ekspert:  

Ekonomistka, pedagog, absolwentka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego „Orgmasz”  

w Warszawie, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka 

artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni 

wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody 

w pracy służb księgowych. 

 

Czas trwania szkoleń: 1 dzień, 10:00-15:00 

Metodyka: 
Sesja wykładowa wspomagana prezentacją multimedialną z 
elementami warsztatów. 

Liczba uczestników Do uzgodnienia 

Proponowane terminy realizacji: Do uzgodnienia 

Miejsce realizacji: Sala zamawiającego lub wirtualna platforma szkoleniowa 

Koszt szkolenia Do uzgodnienia  
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FRDL posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. 

  

 

 

 

Jesteśmy członkiem założycielem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Przestrzegamy Kodeksu Dobrych 

praktyk PIFS.  

 

 

 

Przy Fundacji działa ponad 80 forów branżowych reprezentujących ponad 20 grup zawodowych. 

Regularnie uczestniczy w nich prawie 4 tysiące osób. 

 

  

 

Nasze doświadczenia opieramy również na kilkuset zrealizowanych projektach szkoleniowo-

doradczych. FRDL wydała kilkadziesiąt raportów dotyczących funkcjonowania samorządu. 

 

 

 

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych dla których jest administratorem 

 lub podmiotem przetwarzającym na podstawie umowy powierzenia.  

Szkolimy i doradzamy samorządom w zakresie wdrażania przepisów z zakresu ochrony danych 

osobowych / RODO. 

 

 

 

Za swoją działalność FRDL na otrzymywała wiele nagród i wyróżnień ogólnopolskich i regionalnych. 

 

 

 

 

 
 

DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z FRDL? 
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ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 

 

 

Elżbieta Roman 

 

Specjalista ds. szkoleń 

elzieta.roman@frdl.org.pl 

tel.: (22) 732 983 894 
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