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Szanowni Państwo!
Zapraszam do zapoznania się z ofertą szkolenia zamkniętego dotyczącego praktycznego
funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych ze
szczególnym uwzględnieniem kwestii działalności placówek oświatowych.
Z dniem 1 stycznia 2010 roku weszła w życie Ustawa o finansach publicznych z dnia 27
sierpnia 2009 roku, w której zobowiązano kierowników jednostek sektora finansów
publicznych do opracowania systemu kontroli zarządczej. Ustawodawca wprowadzając
do obrotu prawnego pojęcie kontroli zarządczej objął zakresem wykonywania tego
obowiązku wszystkie obszary działań prowadzonych przez jednostki sektora finansów
publicznych.
Kontrola zarządcza rozumiana jako ogół działań podejmowanych dla zapewnienia
realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy
musi zostać opracowana w każdej jednostce sektora finansów publicznych. Prawidłowe
funkcjonowanie kontroli obowiązany jest zapewnić kierownik jednostki. Konsekwencją
nieprawidłowego działania jest odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych, o czym stanowi art. 18c ustawy z dnia 27 września 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz.
168) o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Jak w każdym obszarze funkcjonowania instytucji sektora finansów publicznych,
tak i w tym przypadku, państwowe organy kontroli prowadzą czynności sprawdzające
prawidłowość działania kontroli zarządczej. Wyniki organów w tym zakresie pokazują
liczne błędy w prawidłowym opracowywaniu, wdrażaniu i prowadzeniu systemów kontroli
zarządczej.
Na tle stwierdzonych uchybień przygotowaliśmy szkolenie, którego celem jest pokazanie
uczestnikom jak prawidłowo wykonywać obowiązki w zakresie kontroli zarządczej.
Szkolenie obejmuje omówienie kluczowych obszarów, które w pierwszej kolejności są
weryfikowane w toku kontroli zewnętrznych. Celem szkolenia jest zaprezentowanie
możliwości wykorzystania kontroli zarządczej w praktyce, zgodnie z wytycznymi Ministra
Finansów oraz takich organów jak Najwyższa Izba Kontroli, czy regionalne izby
obrachunkowe. Przedmiotowe spotkanie ukazuje, jak na tle stwierdzonych nieprawidłowości
kształtuje się linia interpretacyjna w zakresie pojmowania kontroli zarządczej.
To, co odróżnia działalność Instytutu od innych instytucji świadczących usługi szkoleniowe,
to przede wszystkim wysoka użyteczność praktyczna prezentowanych treści oraz kadra
Prowadzących, do której w zakresie kontroli zarządczej należy między innymi Pan Janusz
Kot - wybitny praktyk, ekspert w dziedzinie finansów publicznych. Prowadzący pełni
funkcję Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, a wcześniej był pierwszym
Dyrektorem Wydziału Skarbu Urzędu Miasta Krakowa. Jest autorem wielu publikacji
i poradników dla pracowników sektora finansów publicznych.

Skorzystanie z niniejszego szkolenia jest inwestycją w wiedzę pracowników, której na
próżno szukać w poradnikach, naukowych opracowaniach czy na forach internetowych.
Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż inwestycja ta może bardzo szybko się zwrócić
w postaci zaoszczędzenia środków utraconych wskutek nałożonych korekt czy sankcji
finansowych wynikających z przepisów karnych i dyscyplinarnych. Organizowane przez nas
szkolenie wyróżnia praktyczne rozumienie problemów i praktyczna odpowiedź na pytania
dotyczące zagadnień, które trudno rozwiązać.
Gwarantuję, że zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym szkolenie
zostanie przygotowane zgodnie z Państwa oczekiwaniami i możliwościami. Każdy projekt
zamknięty „szyjemy na miarę”, a więc dopasowujemy do potrzeb Uczestników pod
względem modelowania programu, doboru metod dydaktycznych, przygotowania
materiałów szkoleniowych oraz spraw organizacyjnych.
Zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej www.dlaAdministracji.pl, na której
można zapoznać się z referencjami, jakie nieustannie otrzymujemy od Klientów z całej
Polski. Są one potwierdzeniem wysokiej jakości oferowanych przez Instytut usług, a także
wyraźnym dowodem satysfakcji Uczestników naszych szkoleń. Żywię nadzieję, że wkrótce
również i Państwo powiększą ich grono.

Z poważaniem,
Jakub Niemiec
Koordynator Projektu
Szkoleń Zamkniętych

Instytut Samorządu i Administracji
szczegółowy harmonogram tematyczny

Program może ulec modyfikacji zgodnie z sugestiami Zamawiającego.
1.

Błędy w dokumentach dotyczących kontroli zarządczej.

2.

Nieprawidłowości

w

delegowaniu

uprawnień

w

zakresie

kontroli

zarządczej.
3.

Wadliwe procedury.

4.

Plan działalności i zarządzanie ryzykiem – najczęstsze uchybienia.

5.

Nieprawidłowe stosowanie mechanizmów kontroli.

6.

Kodeks etyki – realna potrzeba, czy zbędna biurokracja?

7.

Procedury niezbędne do prawidłowego działania kontroli zarządczej.

8.

Wykrywanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu kontroli zarządczej.

9.

Wykorzystanie

elementów

kontroli

finansowej

w

ramach

kontroli

zarządczej.
10.

Wykorzystanie

kontroli

zarządczej

w

najważniejszych

funkcjonowania jednostki sektora finansów publicznych:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
11.

organizacja jednostki,
kasa,
gospodarka nieruchomościami,
zamówienia publiczne,
zaciąganie zobowiązań do 14 000 euro,
kadry,
postępowanie administracyjne,
bezpieczeństwo informatyczne,
BHP.

Konsultacje z Prowadzącym.

obszarach

Instytut Samorządu i Administracji
informacje organizacyjne

Jeżeli powyższa oferta spotkała się z Państwa zainteresowaniem, albo też odnajdują
Państwo w swojej jednostce inne potrzeby w zakresie organizacji szkoleń
zamkniętych, serdecznie zapraszam do kontaktu.
Instytut Samorządu i Administracji Sp. z o.o.
Katowice (40-172) ul. Grabowa 1A
tel. 32-721-85-65 fax. 32-721-84-81
biuro@dlaAdministracji.pl www.dlaAdministarcji.pl
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy, kapitał zakładowy 70 000,00 zł
KRS 0000415946 | NIP 954-27-36-920 | REGON 242897824

Instytut Samorządu i Administracji
karta zgłoszeniowa
TEMAT SZKOLENIA

„Kontrola zarządcza na tle wyników kontroli RIO i NIK”
TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

...............................
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, ul. Jaracza 18a
Liczba uczestników: do 30 osób
Imienną listę uczestników proszę przesłać e-mailem
na adres: biuro@dlaAdministracji.pl

DANE DO FAKTURY
Jednostka: .................................................................................................................................................
Ulica: .........................................Miasto: ...............................................Kod pocztowy:........................
Telefon: .......................................................... NIP: ..............................................................................
Adres e-mail do kontaktu:.....................................................................................................................
Adres e-mail do przesłania faktury VAT: .........................................................................................
Pytania do Prowadzącego można przesłać na adres: biuro@dlaAdministracji.pl
Koszt szkolenia:
• cena dedykowana szkolenia jednodniowego (wraz z materiałami dydaktycznymi oraz imiennymi
potwierdzeniami udziału w szkoleniu dla Uczestników) wynosi 5000 zł brutto - gdy uczestnictwo jest
w całości finansowane ze środków publicznych i służy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych
(w przeciwnym wypadku należy doliczyć 23 % VAT)

Czy niniejsze szkolenie jest szkoleniem kształcenia zawodowego finansowanym w całości
ze środków publicznych? (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź, w przypadku zaznaczenia TAK
proszę o odesłanie wypełnionego i podpisanego oświadczenia – wzór poniżej) TAK/NIE
1. Wysłanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją oferty i jej postanowień, harmonogramu szkolenia
oraz informacji organizacyjnych.
2. Wyrażam zgodę na umieszczenie danych w bazie klientów Instytutu Samorządu i Administracji Sp. z o.o.
w Katowicach i przetwarzanie tych danych zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.
(Dz. U. Nr 133 poz. 883)

Data:

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

…...................................
(nazwa jednostki)

…......................................
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że szkolenie pt. „Kontrola zarządcza na tle wyników kontroli RIO
i NIK”, organizowane w dniu .......................

w Słupsku, jest w całości finansowane

ze środków publicznych i jest szkoleniem kształcenia zawodowego pracowników naszej
jednostki, w związku z czym przysługuje nam zwolnienie z podatku od towarów i usług
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r.
(DZ.U. 2011.177.1054).

............................................
(pieczątka, podpis)

