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załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-003/17: Tematy poszczególnych 

warsztatów dedykowane dla każdej grupy docelowej wraz ze szczegółowym zakresem zagadnieo 

tematycznych 

1.1. Warsztat z zakresu rachunkowości finansowej, budżetowej i zasad gospodarki finansowej 

(Moduł 1a) 

Szczegółowe zagadnienia tematyczne: 

1. Podstawy rachunkowości finansowej – majątek i jego klasyfikacja, bilans i podstawowe 
zależności i kategorie bilansowe, podstawowe urządzenia księgowe (dziennik, konto, konto 
analityczne, zestawienie obrotów i sald), zasada podwójnego zapisu 

2. Najważniejsze zasady rachunkowości budżetowej, rachunkowości finansowa, a rachunkowośd 
budżetowa – zasady szczególne 

3. Jednostka budżetowa jako podstawowa forma organizacyjno-prawna sektora finansów 
publicznych. 

4. Zasady gospodarki finansowej sądów powszechnych: 
- plan finansowy i jego realizacja 
- wydatki, szczególne zasady dot. wydatków 
- dochody – szczególne zasady dot. dochodów 
- niektóre zasady szczególne rachunkowości budżetowej (ewidencja dochodów i wydatków 

na  kontach środków pieniężnych) 
- sprawozdawczośd budżetowa 
- ewidencja operacji gospodarczych specyficznych dla sądów (znaki opłaty sądowej, 
rozrachunki z uczestnikami postępowania, należności sądowe itp.) 

5.   Rachunkowośd i gospodarka finansowa sądów w świetle rozwiązao przyjętych w systemie ZSRK 

– powiązania modułowe i międzymodułow 

Tematy warsztatów dedykowane dla każdej grupy docelowej 

Warsztat – budżetowanie 

a) Wnioski o zmiany w planie  
b) Akceptacja wniosków 
c) Zaangażowanie umów 
d) Zakres kontroli dostępności  środków 
e) Omówienie dekretacji budżetowej księgowania 
f) Powiązania pozycji finansowych z budżetem zadaniowym 
g) Raportowanie 

 

Warsztat – ujęcie w ewidencji księgowej następujących zdarzeo gospodarczych: 

a) zakup składnika majątku (moduł FM, FI-AA, FI) 
b) zakup usługi (moduł FM, FI) 
c) zakup materiałów (moduł FM, MM, FI) 
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d) koszty postępowania sądowego np. obrona z urzędu (moduł FM, PSCD, FI) 
e) należności sądowe (moduł MM, PSCD, FI) 

 

1.2. Warsztat z zakresu prawa pracy, kadr i płac (Moduł 1b) 

Szczegółowe zagadnienia tematyczne: 

1. zagadnienia płacowe: 

o naliczanie wynagrodzeo pracowniczych, w tym obowiązkowe i nieobowiązkowe elementy 
wynagrodzenia, 
 

o ubezpieczenia społeczne i świadczenia z ubezpieczeo społecznych, 
 

o podatek dochodowy od osób fizycznych, 
 

o rozliczanie i wycena czasu pracy, w tym: 

o Zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną częśd miesiąca 

o Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, 

o wynagrodzenie za czas urlopu 

o ekwiwalent za niewykorzystany urlop 

o wynagrodzenie za urlop okolicznościowy 

o wynagrodzenie z tyt. niezdolności do pracy z powodu choroby 

o wynagrodzenie za czas przestoju 

o wynagrodzenie za czas dyżuru i gotowości do pracy 

o Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe 

o Wynagrodzenie za pracę w nocy 

 

- Odszkodowania, odprawy i rekompensaty, 

- Obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę, 

- Zasady rozliczania umów cywilnoprawnych, w tym: 

o Umowa zlecenia 

o Umowa o dzieło w tym dzieło z prawami autorskimi, 

o umowy zryczałtowane i absolwenckie, 

o ubezpieczenia społeczne - zasady podlegania ubezpieczeniom, rozliczania składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od umów cywilnoprawnych oraz świadczenia z 

tytułu ubezpieczeo społecznych, 

o Obowiązek podatkowy w związku z rozliczeniem umów cywilnoprawnych 
 

o Wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeo Socjalnych – ujęcie podatkowe i składkowe 

o Świadczenie urlopowe - ujęcie podatkowe i składkowe 
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o Inne świadczenia pozapłacowe - ujęcie podatkowe i składkowe 

o Dokumentacja wynagrodzeo 

 

o Rozliczenia z ZUS i US. 

Tematy warsztatów dedykowane dla każdej grupy docelowej 

 Administratorzy ZSRK – moduł HRPY: 
o wycena czasu pracy 
o ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy, 
o obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę, 
o rozliczenia z ZUS i US 

 

 Użytkownicy koocowi – płace – wg poziomu zaawansowania wiedzy. Zakres wg stopni 
zaawansowania: 

o I stopieo – pełny zakres tematyczny, 

o II stopieo  - ubezpieczenia społeczne i świadczenia z ubezpieczeo społecznych, 

podatek dochodowy od osób fizycznych, rozliczanie i wycena czasu pracy, 

obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę, inne świadczenia 

pozapłacowe - ujęcie podatkowe i składkowe, zasady rozliczania umów 

cywilnoprawnych, 

o III stopieo – świadczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy – zmiany w 

prawie 2016/2017, naliczenie i wycena czasu pracy, wycena potrącao z 

wynagrodzenia (potrącenia obowiązkowe i dobrowolne), inne świadczenia 

pozapłacowe - ujęcie podatkowe i składkowe, zasady rozliczania umów 

cywilnoprawnych – zmiany 2016/2017. 
 

 Pracownicy/użytkownicy koocowi MS – komórki płacowe wg poziomu zaawansowania 
wiedzy można zastosowad powyższe stopnie. 

 

2.1. Warsztat z zakresu systemu ZSRK jako podstawowego narzędzia wspierającego proces 

zarządzania i planowania w sądach powszechnych (Moduł 2a) 

Szczegółowe zagadnienia tematyczne: 

I. PCP 

Wprowadzenie do raportowania PCP 

 informacje podstawowe 
 obszary wsparcia  
 omówienie ról w PCP oraz powiazao transakcji w tym powiązania międzymodułowe 
 pojęcia zaangażowanie a unieruchomienia PCP a FI/FM oraz HR PA i HR PY 
 Składniki kosztów PCP - zał.3 do KB HR PY 
 Algorytmy, księgowania 



 

 

4 

 

 Centralne gromadzenie danych ZPCP001; ZPCP015 
 

PCP jako narzędzie planowania płac – istota, cechy, planowanie roczne 

 
 PCP024 
 ZPCP020  
 ZPCP022 
 ZPCP017 
 dokumenty o różnym poziomie ogólności 

 

PCP jako narzędzie planowania płac – istota, cechy, planowanie operacyjne 

 ZPCP019 
 ZPCP010  
 ZPCP009 
 ZPCP008 
 ZPCP003  
 dokumenty o różnym poziomie ogólności 

 

PCP jako narzędzie angażowania środków na płace 

 ZPCP004 
 ZPCP020 
 ZPCP021 
 Przewidywane wykonanie wynagrodzeo  
 dokumenty o różnym poziomie ogólności 

 

PCP jako narzędzie analizowania wykonania płac – wspierający proces zarządzania 

 ZPCP005 
 ZPCP016 
 ZPCP014 

 

Tematy warsztatów dedykowane dla każdej grupy docelowej 

Warsztaty - wprowadzenie do analizy dot. planowania rocznego i operacyjnego. 

 Skuteczna komunikacja, 
 Definiowanie potrzeb. 
 Definiowanie celów i zasad ich osiągania 
 Wybór metod 

           Warsztaty - narzędzie angażowania środków na płace 

 Planowanie działao  
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 komunikacja 
 Role w zespole  
 Szacowanie kosztów – budżetowanie zadao 

              

Warsztaty - narzędzie analizowania wykonania płac 

 Określanie potrzeb 
 Wybór wariantów 

Szczegółowe zagadnienia tematyczne: 

 
II. CO (controling) 
          

  Analiza i raportowanie w rachunkowości zarządczej 

1. Wprowadzenie do raportowania w controllingu. Wyjaśnienie pojęcia koszty pośrednie, koszty 
bezpośrednie, miejsca powstawania kosztów, zlecenia wewnętrzne. 

2. Wyjaśnienie różnid pomiędzy rachunkowością finansową i rachunkowością zarządczą 
3. Katalogi danych podstawowych 
4. Raportowanie do rachunku miejsc powstawania kosztów 
5. Raportowanie według zleceo controllingowych 
6. Raportowanie dla rachunku kosztów 

 
 

Warsztaty z możliwości definiowania indywidualnych opcji wyświetlania w raportach dla pozycji 
pojedynczych: 

- przewijanie poziome (kolumny) 
- wyświetlanie/ukrywanie kolumn 
- sortowanie list według określonych kryteriów 
- sumy dla kolumn wartości 
- sumy pośrednie dla każdego obiektu w wierszu 
- funkcja filtra 
- wyświetlanie dokumentu pierwotnego 
- eksport danych do pliku 

 
III. FI 

Szczegółowe zagadnienia tematyczne: 

 
Raportowanie danych finansowych z zakresu operacji gospodarczych wprowadzonych do KG  
             - pozycje pojedyncze odbiorców FBL5N 
               - pozycje pojedyncze dostawców FBL1N 
               - pozycje pojedyncze kont księgi głównej FAGLL03 
               - raport dokumentów księgowych z zakresu kosztów na potrzeby NIK 
               - wyświetlanie dokumentu 
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Tematy warsztatów dedykowane dla każdej grupy docelowej 

  
Warsztaty - praca z raportami przy użyciu list Viewer jako narzędzia służącego do wyświetlania 

danych według ustalonego przez użytkownika kryterium.   

                - dostosowanie raportu do wymagao użytkownika 
                - ograniczenia dynamiczne 
                - zastosowanie opcji wyboru wielokrotnego (wartości pojedynczych, przedziału, wykluczania 

wartości pojedynczych, wykluczania przedziałów) 
                - filtrowanie 
                - sortowanie 
                - zmiana układu 
                - zapis układu 
                - dodawanie i usuwanie kolumn 
 
   Warsztaty – tworzenie raportów   
                - raportowanie zobowiązao / należności w układzie pozycji finansowych                    
                - raportowanie zobowiązania w układzie programów budżetowych 
                - raportowanie zobowiązao wg kont KG oraz dostawców 
                - raportowanie należności w układzie pozycji finansowych 
                - raportowanie kosztów na potrzeby NIK 
                - eksport danych do pliku 
 

2.2. Warsztat z zakresu wykorzystania hurtowni danych do sporządzania sprawozdao budżetowych 

(Moduł 2b) 

Szczegółowe zagadnienia tematyczne: 

1. Modułu hurtowni danych:  
Logowanie, zmiana hasła do Hurtowni Danych SAP BW ZSRK  
Raportowanie sprawozdao budżetowych w Business Explorer Analyzer (BEx Analyzer)  

a) Uruchomienie BEx Analyzer  
b) Opis pasków narzędzi  
c) Elementy wyświetlanego raportu  
d) Menu główne BEx Analyzer  
e) Odświeżanie  
f)Tryb projektowy  
g) tryb analizy 

 

2. Weryfikacja zgodności sprawozdao z ewidencją księgową 

Tematy warsztatów dedykowane dla każdej grupy docelowej 

Raportowanie danych w zakresie Rb-28: 
- planu po zmianach na dany dzieo 
- zaangażowania 
- wykonania 
- zobowiązao 
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Raportowanie danych w zakresie sprawozdania Rb-2  
Raportowanie danych w zakresie sprawozdania Rb-27 

 

2.3. Warsztat z zakresu rachunkowości finansowej w ZSRK (Moduł 2c) 

Szczegółowe zagadnienia tematyczne: 

      

      - Omówienie raportów przydatnych do kontroli NIK i audytu. 

 
- Korygowanie błędów: 

1. Umiejętnośd weryfikacji karty wydatków w transakcji ZFI130.  

2. Składowe wartości danych, jakie są zbierane do raportu ZFIKSPB, błędy występujące przy 

ręcznym księgowaniu kont 980* i 998* i ich korekta. 

3. Omówienie możliwości wykorzystania transakcji ZEPO. Omówienie parametrów pliku do 

importu. 

4. Korygowanie błędów użytkownika i systemu z użyciem rozwiązania TECHZOB , jak również 

znaczenie użycia kont 9*, kodu operacji specjalnej, rodzaju dokumentu . 

5. Korygowanie rezerwacji, braku rezerwacji-korygowanie błędnych dekretacji, korygowanie 

innych dokumentów Fi 

6. Jakich kont nie powinno się używad przy techzob 

7. Wartości FM na dokumencie FI (typ wartości, rodz.kw.) w ujęciu znaczenia dla pobierania 

danych do BW. Znaczenie dekretacji tech. na sprawozdania. 

8. Znaczenie rodzaju dokumentu, kodu księgowania , daty podstawy , typ dostawcy (np. rtw, 

techzob) w ujęciu pobierania danych do hurtowni i wpływu na dane zobowiązao wykonania 

itp. 

9. Rozliczanie transakcją F-51 ( np. w przypadku błędnej listy płac z obiorcami zfss; braku 

możliwości rozliczenia dokumentu). 

        10. Przełom roku - operacje przenoszenia obliga dokumentów FI i PSCD. 
 
- Powiązanie kont księgowych z pozycjami sprawozdania finansowego wersja SP01 
   S_ALR_87012284 z uwzględnieniem merytorycznego aspektu zagadnienia 
 
- Uzgodnienie danych finansowych i zamknięcie okresu sprawozdawczego w systemie 
 FEBAN uzgadnianie wyciągów bankowych 
GR55 weryfikacja poprawności wykonania (ZFI130) 
S_ALR_87012301 weryfikacja kont KG 
ZPSCDDOKS, FPO4 – weryfikacja rozrachunków w zakresie postępowania sądowego 
FPT7 – sprawdzanie nieprzeniesionych kluczy uzgodnieo 
FMB_B01 –raportowanie planu na dany dzieo 
ABST2 – uzgodnienie kont księgi głównej z siatką aktywów trwałych 

(S_ALR_87011964,S_ALR_87011963) 
FAGLF101 – przegrupowanie należności z kont zobowiązao 
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F-32 – rozliczenie odbiorcy 
F-44 – rozliczenie dostawcy 
Sporządzenie zestawienia obrotów i sald 
 
- Czynności związane z zamknięcie roku w systemie 
AFAB – naliczanie amortyzacji  
AJAB – zamknięcie roku dla aktywów trwałych 
AJRW – zmiana roku dla aktywów trwałych  
FAGLB03 – weryfikacja salda konta 300  
F.13 – rozliczenie konta 300, 141 
FBCJ – sprawdzanie zdarzeo gotówkowych czy mają status „zaksięgowane” 
Wycena należności na dzieo bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty (księgowanie noty odsetkowej) 
Potwierdzenie sald (F.17 odbiorca, ZPSCDSALDO)  
Przeksięgowanie salda konta 222 oraz 223 na konto funduszu obrotowego 
Przeniesienie kont wynikowych na konto 860 (Wynik finansowy) 
FAGLGVTR – przeniesienie sald kont KG do nowego roku obrotowego 
F.07 – przeniesienie sald kont dostawców i odbiorców do nowego roku obrotowego 
 
 
- Odpis aktualizujący  
a) odpis aktualizujący dla należności głównej 
b) odpis aktualizujący dla odsetek 
 

Tematy warsztatów dedykowane dla każdej grupy docelowej 

- Raportowanie w zakresie weryfikacji danych finansowych zgodnie z transakcjami wskazanymi w  

zagadnieniach szczegółowych. 

- Wykonanie księgowao: 
 a) noty odsetkowej 
 b) odpisu aktualizującego dla należności głównej 
 d) odpisu aktualizującego dla odsetek 

- Tworzenie raportów na potrzeby kontroli NIK 

 

2.4. Warsztat z zakresu MS Excel jako narzędzia zwiększającego efektywnośd wykorzystania danych 

z systemu ZSRK (Moduł 2d) 

Podstawy  

Podstawy programu Excel (przypomnienie) 
- Wprowadzanie i edycja danych, wybieranie, wyszukiwanie komórek i grup komórek 
- Kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów 
- Wstawianie i praca z prostymi obiektami (grafika, ramka) 
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-Formatowanie graficzne, style. Typy danych i formatowanie według typu danych 
- Komentarze: wstawianie, wygląd, edycja 
- Nazywanie komórek i zakresów 
 

Formuły (przypomnienie) 
- podstawowe i najczęściej używane funkcje matematyczne 
- adresowanie względne i bezwzględne 
- funkcje finansowe 
- wybrane funkcje pomocnicze (czasu i daty, tekstowe) 
- funkcje logiczne 
- funkcja warunkowa jeżeli 
- błędy w formułach: rozwiązywanie problemów 
 

Formatowanie warunkowe. 
 
Sortowanie danych i filtry  

- wykorzystanie autofiltrów 
 

Sumy częściowe 
 
Praca z wykresami  

- typy wykresów i określanie źródeł danych 
- formatowanie wykresów 
 

Drukowanie i jego opcje  
- Przygotowywanie arkusza do druku 
 

Zarządzanie skoroszytami  
- tworzenie i organizacja skoroszytów 
- szablony skoroszytów. 
- odnośniki między skoroszytami 
 

Tabele przestawne i wykresy przestawne  
- sortowanie i filtrowanie wykresu przestawnego 

  
Zaawansowany 
  
Zaawansowane formuły 

- daty, indeksy, pozycje, WYSZUKAJ.PIONOWO. 
- funkcje operujące na tekstach 
- funkcje finansowe. 
- funkcja SUMA.JEŻELI. 
 

Nazywanie komórek, zaawansowana praca z komórkami nazwanymi.  
- zakresy widoczności nazw, odwoływanie się do nazw z innych arkuszy, menedżer nazw, nazywanie 

powiększających się zakresów 
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Formatowanie warunkowe  
- formatowanie zależne od formuły 
 

Formularze 
 
Zaawansowane filtry 
 
Sumy częściowe po kilku kategoriach 
 
Walidacja danych 
Udostępnianie skoroszytu 
 
Zarządzanie zmianami 

- Rejestrowanie zmian, włączanie zmian, zatwierdzanie zmian 
 

Ochrona danych  
- ochrona komórek, skoroszytów i arkuszy 
- typowe scenariusze ustawiania zabezpieczeo 
 

Tabele przestawne i wykresy przestawne  
- sortowanie i filtrowanie wykresu przestawnego 
 

Połączenie z bazą danych, kwerendy baz danych 
 
Makra. Tworzenie, edycja i uruchamianie makr  

- wybrane typowe, przydatne zastosowania 
 

Menedżer scenariuszy 
 
Narzędzia MS Solver i Analysis Toolpak 
 
Okno czujki 
 

 

 

 

 

 

 

 


