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Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu bez okresu 
wyczekiwania. W celu jego otrzymania niezbędne jest złożenie 
szeregu dokumentów, które są potrzebne w zależności od tego, 
z jakiego powodu jest sprawowana opieka nad dzieckiem. Do 
kompletu dokumentacji praktycznie zawsze należy dołączyć 
wniosek o zasiłek Z-15A. Nie trzeba go wypełniać tylko wtedy, je-
śli ubezpieczony ubiega się o zasiłek opiekuńczy za kolejny nie-
przerwany okres z tytułu opieki nad tym samym dzieckiem lub 
członkiem rodziny oraz jeśli nie zmieniły się okoliczności, które 
wnioskodawca podał we wniosku wcześniejszym.
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W 2020 roku na łamach „RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ” m.in.:
• Rozliczymy roczną inwentaryzację;
• Opracujemy uchwały podatkowe rad gmin;
• Przygotujemy księgi rachunkowe do zamknięcia roku;
• Sporządzimy sprawozdanie finansowe za rok 2019 r.;
• Obliczymy prewspółczynnik (wskaźnik wstępny i korektę roczną).

RACHUNKOWOŚĆ  BUDŻETOWA W WERSJI PREMIUM ZAWIERA:
• 24 numery czasopisma w wersji papierowej;

•  Dodatki papierowe: „Rachunkowość w oświacie”, „Kadry i płace w sferze budżetowej”, „Rachunkowość  
w instytucjach pomocy społecznej”, „Rachunkowość służb mundurowych”, „Zbiór praw” (przepisy po nowelizacji),

• Dodatki elektroniczne: „Wskaźniki i stawki”, „Procedury”, „e-Zbiór praw”;

•  Dodatki specjalne: „Przewodnik po zmianach przepisów”,  ściągi księgowego i kadrowego oraz plakaty  
– tabelaryczne zestawienia najistotniejszych zagadnień zgodnych z kalendarzem księgowego i kadrowego

• Dostęp do e-wydania serwisu czasopisma: 
Serwis czasopisma poza wersją odpowiadającą treści egzemplarzy drukowanych wzbogacono o:  
aktywne druki i formularze, specjalne dodatki internetowe, akty prawne, orzeczenia i interpretacje,  
wskaźniki i stawki, kalkulatory, aktualnościowe newslettery, archiwalne numery czasopisma, 

• Aplikację mobilną;
• NEWSLETTERY zawierające najnowsze piśmiennictwo, orzecznictwo, stanowiska regionalnych  
izb obrachunkowych, a także informacje o najważniejszych zmianach prawa. 

OBJĘTOŚĆ – grzbiet główny 40 + 4 ROK WYDAWNICZY – ukazuje się od 1998 r.

INFORMACJE O CZASOPIŚMIE 

„RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA” to profesjonalny dwutygodnik skierowany do kierowników jednostek, skarbników, 
głównych księgowych i księgowych oraz kadrowych w jednostkach sektora finansów publicznych. Na łamach czaso-
pisma omawiamy zmiany w prawie ze szczególnym uwzględnieniem tych najistotniejszych dla jednostek sektora fi-
nansów publicznych. Udzielamy fachowych porad i wskazówek. Pomagamy rozwiązywać bieżące problemy z zakresu 
rachunkowości oraz sprawozdawczości budżetowej, podatków, prawa pracy oraz zamówień publicznych.

Informacje i zamówienia: 22 761 30 30, 801 626 666 bok@infor.pl


