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XVIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA 
UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BeSTi@ 

„BeSTi@ W MAŁOPOLSCE” 
Wraz z warsztatami komputerowymi „System BeSTi@ w praktyce” 

KRYNICA ZDRÓJ, 09-10.10.2018 r. 

 

 

Patronat nad konferencji objęli 
 

 
 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa na kolejne niezwykłe spotkanie w gronie 

użytkowników i sympatyków systemu BeSTi@ z całej Polski oraz ekspertów z dziedzin finansów 

publicznych i finansowania zadań oświatowych. Kolejna, XVIII edycja naszej konferencji odbędzie 

się w Hotelu Prezydent**** w Krynicy Zdroju. 

Jak zawsze na naszej konferencji nie zabraknie wspaniałych wykładowców, którymi będą m.in. 

Ministerstwo Finansów, eksperci ABC Pro, Regionalne Izby Obrachunkowe, Sputnik Software. 

 

Mamy nadzieję, że pokażemy Państwu przyjazne oraz pomocne w codziennej pracy oblicze BeSTii. 

 

Zespół CWA 

 

 
 
 

 

Co nas czeka przy planowaniu budżetu na 2019 r.? 
 



„BeSTi@ W MAŁOPOLSCE” 
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KONFERENCJA: 

Spotkanie rozpocznie się od części konferencyjnej, na której poruszone będą przede wszystkim kwestie nowych 

narzędzi w Bestii – sprawozdania podatkowe. Kolejnymi tematami będą m. in., uchwały w Legislatorze, podpis 

kwalifikowany i pieczęć elektroniczna oraz temat - który zawsze wzbudza zainteresowanie – dotacje oświatowe. 

 

Nie zabraknie praktycznych informacji jak radzić sobie z najnowszą wersją systemu BeSTi@, w szczególności w 

zakresie, który zgodnie z najnowszymi zmianami aktów wykonawczych pozostaje nadal głównym przedmiotem 

Państwa zainteresowania. Jako pierwsi pokażemy jak ostanie zmiany rozporządzeń będą miały wpływ na pracę w 

Bestii. 

Główne zagadnienia, które będą poruszane w ramach konferencji to: 

 Budżet, zmiana art. 243, plan finansowy – m.in. zmiany wynikające z Dz.U. z 2018, poz. 1394 

 Profil zaufany a podpis kwalifikowany – różnice. Pieczęć elektroniczna. 

 Besti@ - przypomnienie podstawowych zasad przy tworzeniu projektów Budżetu i WPF. Ochrona danych – 

dlaczego mnie dotyczy?. Administracja – jak zoptymalizować sobie pracę? 

 Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w szkołach prowadzonych przez jst. VAT w JST – wybrane 

problemy,  w tym co ze Split Payment w JST ? 

 Nowe możliwości Legislatora, m.in. przenoszenie danych (z budżetu, ze sprawozdań, z WPF) z Bestii do 

Legislatora 

 Racjonalizacja wydatków budżetowych na oświatę na przykładzie audytu organizacyjno-finansowego. 

 Kontrola dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym podmiotom oświatowym w po zmianach 

wprowadzonych ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. 

 Sprawozdanie SP-1: analiza stawek podatkowych w podatkach od nieruchomości oraz doświadczenia z 

pierwszego okresu sprawozdawczego.  

 Bilanse i sprawozdania – m.in. zmiany wynikające z Dz.U. z 2017 poz. 1911 i Dz.U. z 2018 poz. 1395 

 Bestia – zmiany po wprowadzeniu m.in. grup paragrafów w budżecie i sprawozdaniu RB-28S. Obsługa 

nowego słownika oraz nowa konfiguracja  układu dokumentów planistycznych 

 Budżet obywatelski i konsultacje społeczne  

 

DODATKOWO W RAMACH KONFERENCJI – JAKO WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE – PRZEWIDUJEMY: 
 

PANELE DYSKUSYJNE - oprócz cyklu wykładów poświęconych zagadnieniom merytorycznym, przeznaczonych 

głównie dla skarbników i głównych księgowych, przewidujemy także osobny panel dyskusyjny dla osób bezpośrednio 

pracujących w systemie BeSTi@ w tym także dla informatyków administrujących systemem, podczas którego 

omawiane będą zagadnienia techniczne, znajdujące się zwykle poza obszarami zainteresowania kadry kierowniczej. 

Ponadto użytkownicy systemu będą mogli swobodnie wymienić się spostrzeżeniami i poglądami na temat systemu z 

przedstawicielami Wykonawcy i Zespołu Testowego. 

PORADY EKSPERCKIE, w ramach których będą Państwo mogli uzyskać odpowiedź na konkretne nurtujące Państwa 

pytania dotyczące systemu BeSTi@. 

Próbujesz zrobić własny raport, ale coś nie działa? 

▪ Masz problemy z wysyłką w BeSTii? 
⇨ SKONSULTUJ TO Z EKSPERTEM NA KONFERENCJI! 

Osoby zainteresowane rozwiązaniem konkretnych problemów z systemem BeSTi@ proszone są o przywiezienie ze 

sobą na konferencję kopii własnej bazy danych. 
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WARSZTATY KOMPUTEROWE PO ZAKOŃCZENIU KONFERENCJI (DODATKOWO PŁATNE): 

Warsztaty dadzą Państwu możliwość praktycznej nauki obsługi programu BeSTi@ oraz przećwiczenia zdobytej w czasie 

konferencji wiedzy w zakresie następujących modułów systemu BeSTi@: „Budżet z WPF”, „Raporty”, 

„Sprawozdania”. Warsztaty odbędą się również z systemu „Legislator” i „SJO BeSTi@”. Warsztaty odbywają się 

równolegle, można więc wybrać tylko jeden rodzaj. Zajęcia odbywają się w grupach do max. 15 osób pod okiem 

doświadczonych trenerów. 

RAMOWY HARMONOGRAM KONFERENCJI I WARSZTATÓW 

09 października 10 października 11 października 

09:30-10:30 
Rejestracja 

uczestników 
10:30 15:00 

Panel merytoryczny 

konferencji 
10:00 - 13:00 Druga część warsztatów 

10:30 17:30 
Panel merytoryczny 

konferencji 
15:00 16:00 

Samodzielne ćwiczenia 

na sali komputerowej 
13:00 

Zakończenie warsztatów, 

obiad 

17:00 18:00 
Panele dyskusyjne i 

porady eksperckie 
16:00 18:30 

Pierwsza część 

warsztatów 
  

19:30 Kolacja 19:00 Kolacja 
 

 
 

 

Szczegółowy harmonogram prześlemy wkrótce. 
 

MIEJSCE KONFERENCJI: 
 

 

HOTEL PREZYDENT **** KRYNICA ZDRÓJ 

Aleja inż. Leona Nowotarskiego 3, Krynica Zdrój 

 

KOSZT UDZIAŁU W SPOTKANIU: 

 

  

Koszt udziału 1 

os. – do 

21.09.2018 

Koszt udziału 

1 os. – po 

21.09 

.2018 r. 

Koszt udziału drugiej i każdej 

kolejnej osoby będącej 

przedstawicielem tej samej JST 

(niezależnie od daty zapisu) 

Koszt udziału dla osób 

niebędących 

przedstawicielami 

administracji 

publicznej 

Konferencja 

09-10.10.2018 1170 zł* 1270 zł* 

 

1100 zł.* 

 

2600 zł* 

 

Konferencja  

wraz z warsztatami 

09-11.10.2018 

1760 zł * 

 

1860 zł* 

 

1690  zł* 

 

3200 zł* 

 

 

UWAGA: Ceny dotyczą osób, których udział będzie opłacony w całości ze środków publicznych. W innym przypadku do 

powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. 
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Cena konferencji obejmuje: udział we wszystkich wykładach w ramach konferencji, serwis kawowy w czasie trwania 

konferencji, 2 obiady (09 i 10.10), jeden nocleg w pokoju dwuosobowym* (09/10.10) i kolację 09.10 oraz materiały 

szkoleniowe. Dojazd we własnym zakresie. 

 

Cena konferencji z warsztatami obejmuje: udział we wszystkich wykładach w ramach konferencji oraz w wybranym 

szkoleniu warsztatowym, koszt serwisu kawowego w czasie trwania konferencji i warsztatów, 3 obiadów (09, 10 i 

11.10), dwa noclegi w pokoju dwuosobowym* (09/10.10 i 10/11.10) i kolację 09.10 i 10.10 oraz materiałów 

szkoleniowych. Dojazd we własnym zakresie.  

 

*istnieje możliwość dopłaty w kwocie 130,00 zł/doba do pokoju jednoosobowego dla uczestników konferencji i 

uczestników konferencji wraz z warsztatami.  

 

Cena samych warsztatów dla osób niebędących uczestnikami konferencji – 590 zł. Cena warsztatów obejmuje udział 

w wybranym szkoleniu warsztatowym, koszt serwisu kawowego, kolację w dniu 10.10, obiad w dniu 11.10 oraz 

materiałów szkoleniowych. Dojazd we własnym zakresie.  

 

Cena samych warsztatów NIE OBEJMUJE noclegu. Istnieje natomiast możliwość rezerwacji przednoclegu ze 

śniadaniem oraz noclegu dla osób będących uczestnikami samych warsztatów w pokojach 1- lub 2-os. w 

preferencyjnych cenach (prosimy o zaznaczenie wybranej opcji w formularzu zgłoszeniowym na stronie   

www.edukacja.cwa.pl):  

Cena pokoju 1-os. 320 zł 

Cena pokoju 2-os. 190 zł 

SPOSÓB ZAPISU: 

W celu rejestracji na konferencję oraz warsztaty zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego portalu szkoleniowego 

pod adresem: www.edukacja.cwa.pl 

ORGANIZATOR: 

 

ul. Górecka 30, 60-201 Poznań 

tel. 61 661 32 42, 

e-mail: szkolenia@cwa.pl 

www: www.cwa.pl 

 
Chcesz być na bieżąco z informacjami na temat konferencji? Zaobserwuj nas na Facebooku! 
FB: https://www.facebook.com/cwapl 
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