Fundacja Polskiej Akademii Nauk
ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ON-LINE

Kontrola zarządcza
w jednostkach oświatowych
27.10.2020 r.

PROGRAM SZKOLENIA:
1.

Obowiązki w zakresie kontroli zarządczej.

2.

Kontrola zarządcza a inne rodzaje kontroli (kontrola
finansowa, funkcjonalna, instytucjonalna i in.).

3.

Kontrola zarządcza a audyt.

4.

Organizacja i koordynacja zadań w kontroli zarządczej
(podział zadań i obowiązków, powierzanie uprawnień).

5.

Wyznaczanie oraz monitorowanie celów i zadań.

6.

Kontrola zarządcza a budżet i wieloletnia prognoza
finansowa.

7.

Roczny plan działalności.

8.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

9.

Zarządzanie ryzykiem jako element kontroli zarządczej:
a. pojęcie ryzyka,
b. identyfikacja ryzyka,
c.

metody analizy ryzyka (np. COSO I, COSO II),

d. tolerowany poziom ryzyka,
e. reakcja na ryzyko (przeciwdziałanie, minimalizacja).
10. Tworzenie procedur kontroli zarządczej.
11. Standardy kontroli zarządczej.
12. Samoocena w kontroli zarządczej.

Korzyści
Po zakończeniu
szkolenia uczestnicy
zdobędą wiedzę i
umiejętności niezbędne
do zapewnienia
prawidłowo
funkcjonującej kontroli
zarządczej w swojej
jednostce, w
szczególności:
1. Będą rozumieć istotę
kontroli zarządczej i
funkcję jaką pełni w
jednostce;
2. Poznają podstawy
prawne i wytyczne
ministerialne w zakresie
kontroli zarządczej;
3. Zdobędą wiedzą o
obowiązkach i
odpowiedzialności
związanej z
zapewnieniem kontroli
zarządczej;
4. Będą potrafili
przeprowadzić procesy
związane z
wyznaczaniem celów
placówki oraz
zarządzaniem ryzykiem;
5. Będą umieli
prawidłowo
dokumentować
elementy kontroli
zarządczej.

Wykładowca

Osoba do kontaktu

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Prawnik, absolwent studiów podyplomowych: skarbowość i podatki; studiów w
zakresie „wiedzy o integracji europejskiej” oraz studiów w zakresie zarządzania
środkami
Unii
Europejskiej.
Wykładowca
Państwowej
Wyższej
Szkoły
Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF.
Nr 134/2004), wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych
(wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b.
naczelnik wydziału finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
b. starszy
inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu,
długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego.
Trener przeprowadził ok. 85 szkoleń z zakresu kontroli zarządczej, w których
uczestniczyło pond 1600 osób zatrudnionych w administracji publicznej.

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

Termin
27 października 2020 r., godz. 10.00 – 14.00

Miejsce szkolenia
Szkolenie realizowane będzie w formie on-line. Przed szkoleniem otrzymają
Państwo link do platformy, na której się ono odbędzie. Wystarczy wejść
w link, dokonać prostej rejestracji i w dniu zajęć o wyznaczonej godzinie
dołączyć do wirtualnego pokoju. Udział w szkoleniu pozwoli nie tylko zapoznać
się z tematem prezentowanym przez trenera, ale także zadać mu pytanie
i porozmawiać z innymi uczestnikami szkolenia.

Cena
240 zł / os.
Zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia przynajmniej w 70%
ze środków publicznych.
Cena obejmuje: materiały szkoleniowe i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
w wersji elektronicznej
UWAGA! RABAT 10% dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej instytucji.
Płatność przelewem podstawie faktury w terminie 14 dni po szkoleniu.

Zgłoszenia
Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres:
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl, faxem na nr 81 745 06 00 lub poprzez
formularz na stronie www.fundacjapan.pl do 23 października 2020 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 NA SZKOLENIE ON-LINE
Kontrola zarządcza w jednostkach oświatowych
27.10.2020 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

