Fundacja Polskiej Akademii Nauk
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Kontrola zarządcza
w teorii i praktyce
Lublin, 22.02.2019 r.

PROGRAM SZKOLENIA:
1.

Pojęcie kontroli zarządczej.

2.

Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów
publicznych.

3.

Cele i mierniki (przykłady, ćwiczenie).

4.

Zarządzanie ryzykiem (przykłady, ćwiczenie).

5.

Raportowanie wyników samooceny kontroli zarządczej
a oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Inne
źródła informacji niezbędne do złożenia oświadczenia
o stanie kontroli zarządczej.

6.

Realizacja zadania:
opracowanie przykładowego
rocznego
planu
działalności,
przeprowadzenie
identyfikacji i oceny ryzyka, opracowanie planu
postępowania z ryzykiem, opracowanie raportu
okresowego i sprawozdania z realizacji rocznego planu
działalności, przedstawienie i omówienie wyników.

7.

Dyskusja.

Korzyści
Usystematyzowanie wiedzy
na temat standardów
kontroli zarządczej i rozwój
umiejętności zastosowania
jej w praktyce.
Wzrost kompetencji
w zakresie samodzielnego
opracowywania
niezbędnych dokumentów
i wdrażania standardów
kontroli zarządczej
w jednostce.
Ćwiczenia praktyczne będą
poprzedzone krótką częścią
teoretyczną, podczas której
omówione zostaną
najważniejsze definicje,
zasady, a także wątpliwości
dotyczące realizacji zadań
z zakresu kontroli
zarządczej.

Adresaci
Pracownicy administracji
publicznej odpowiedzialni
za wdrażanie
i funkcjonowanie
standardów kontroli
zarządczej w jednostce.

Osoba do kontaktu

Pracownik administracji publicznej od 1991 r. Audytor wewnętrzny od
2004 r. Doświadczenie w wykonywaniu obowiązków zawodowych w
jst, jednostce organizacyjnej jst, samodzielnym publicznym zakładzie
opieki zdrowotnej. Praktyk i doświadczony szkoleniowiec. Ukończone
elitarne szkolenie „Train the Trainers” organizowane dla 30 audytorów
wewnętrznych przez Bentley Jennison Risk & Management Ltd. we
współpracy z Ministerstwem Finansów RP w ramach projektu
Transition Facility 2004/016-829.01.08 „Zarządzanie ryzykiem i
wzmocnienie efektywności służb audytu wewnętrznego w jednostkach
sektora finansów publicznych”.

Agnieszka Skwarzyńska

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Wykładowca

Tel./Fax 81 745 06 00
Tel. kom. 514 062 750
e-mail:
a.skwarzynska@fundacjapan.lublin.pl

Termin
22 lutego 2019 r., godz. 10.00 – 15.00

Miejsce szkolenia
Centrum Konferencyjne Fiesta
(budynek Polskiego Związku Motorowego – I piętro)

ul. Prusa 8 w Lublinie (boczna Al. Solidarności; 600 m od dworca głównego PKS;
z dworca PKP dojazd autobusem linii nr 1)

Parking dla uczestników szkolenia jest bezpłatny

Cena
300 zł netto/os.
Zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia przynajmniej w 70% ze środków
publicznych.
Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
poczęstunek i serwis kawowy.
UWAGA! RABAT 10% dla drugiej i kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej
instytucji.
Płatność przelewem w terminie 14 dni na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu.

Zgłoszenia
Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres:
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub faksem
na nr 81 745 06 00 do 15 lutego 2019 r.
Uwaga: Przyjęcie zgłoszenia potwierdza telefonicznie lub mailowo
pracownik Fundacji! Ilość miejsc ograniczona.
Niezgłoszenie rezygnacji najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia będzie
równoznaczny z obciążeniem Państwa 50% kwoty odpłatności za szkolenie.
Fundacja Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia
w przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników.

Fundacja Polskiej Akademii Nauk
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Kontrola zarządcza w teorii i praktyce
Lublin, 22.02.2019 r.
DANE UCZESTNIKA:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
E-MAIL:
TELEFON KONTAKTOWY:

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu:
realizacji mojego zgłoszenia i uczestnictwa w szkoleniu, a także w celu dokonania czynności rozliczeniowych*.
Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, poprzez
wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl
(*Brak zgody uniemożliwia realizację zgłoszenia i uczestnictwo w szkoleniu)

………………………………………………
podpis uczestnika szkolenia

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu
informowania mnie drogą elektroniczną o organizowanych szkoleniach. Zgoda dotyczy podanego adresu
poczty e-mail. Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie,
poprzez wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl

………………………………………………
podpis uczestnika szkolenia

DANE DO FAKTURY:
NABYWCA:
ADRES:
NIP:

ODBIORCA:
ADRES:

□

Oświadczam, że uczestnictwo w szkoleniu opłacone jest co najmniej w 70% ze środków publicznych

………………………………………………
miejscowość i data

………………………………………………
pieczęć instytucji

………………………………………………

imię i nazwisko oraz podpis osoby zgłaszającej

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres:
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub faksem na nr 81 745 06 00
Fundacja Polskiej Akademii Nauk
Pałac Czartoryskich 20-080 Lublin, Plac Litewski 2;
Tel./Fax: + 48 81 745 06 00, email: fundacja@fundacja-pan.lublin.pl, www.fundacjapan.pl
NIP: 712-27-97-397 REGON: 432657205 KRS: 0000160127

