
 
 

Cel szkolenia: 

Szkolenie ma w sposób praktyczny  

wskazać na zagadnienia dotyczące  

kontroli  zarządczej, organizacyjnej, 

w tym  zagadnienia dotyczące 

sposobu  identyfikowania, 

analizowania i dokumentowania 

ryzyka w instytucjach sektora 

finansów publicznych.   

Obszerny materiał, który został dla 

Państwa przygotowany z tej 

tematyki wraz ze  wzorcową 

dokumentacją, wyjaśnia wiele 

problemów, które budzą wątpliwości 

interpretacyjne i są  przedmiotem 

kontroli różnych organów i 

odpowiedzialności w zakresie 

naruszenia dyscypliny finansów 

publicznych. 

 

Adresaci: 

Szkolenie  kierowane jest  dla: 

Dyrektorów, Skarbników, Głównych 

księgowych oraz Pracowników 

Wydziałów Urzędów    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLENIE ON-LINE 02 WRZESIEŃ 2021 r. 
 

ZARZĄDCZE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY 

PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI  SEKTORA 

FINANSÓW PUBLICZNYCH  W 2021 R. 
 

 

 

W ZAŁĄCZENIU:  Dokumentacja Kontroli Zarządczej - 

przykładowe zarządzenia, instrukcje , w tym dotyczące polityki 

rachunkowości, obiegu dokumentów, majątku,  inwentaryzacji, 

identyfikacji ryzyka. 

 

 

PROGRAM:  

 

I. KONTROLA ZARZĄDCZA: 

 

1. Pojęcia i  poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej w 

sektorze finansów publicznych - JST, jednostkach 

organizacyjnych z osobowością prawną i jednostkach bez 

osobowości prawnej. 

2. Standardy kontroli zarządczej  -  cel i  ich charakter. 

3.  Obszary kontroli zarządczej. 

4. Mechanizmy kontroli jako odpowiedź na konkretne ryzyko:  

- dokumentowanie systemu kontroli zarządczej,  

- sprawność nadzoru,   

- ciągłość działalności, 

- ochrona zasobów,   

- szczegółowe mechanizmy kontroli.  

5. Procedury  kontroli zarządczej  i  technika  ich tworzenia  - 

zagadnienia  praktyczne. 

6. Przepisy  wewnętrzne,  zarządzenia, instrukcje, powierzenia 

uprawnień - ich rola w kontroli zarządczej oraz  wzory 

dokumentacji. 

7.  Obszary w zakresie zarządzania ryzykiem( wzory zarządzeń i 

wzory  dokumentacji ): 

- identyfikacja ryzyka, 

- analiza ryzyka, 

- reakcja na ryzyko.  

8. Rola dyrektora, głównego księgowego  oraz pracowników 

instytucji kultury w zakresie kontroli zarządczej- 

odpowiedzialność dyscyplinarna. 

 

 

 



 

Kontakt:  

Firma Szkoleniowo Doradcza 

MATMAR Krystyna Gąsiorek 

 

38-400 Krosno 

ul. Wojska Polskiego 32a 

tel. 513-969-000 

e-mail: 

biuromatmar1@gmail.com 

 

 

Termin: 02 wrzesień 2021 r. 

Początek szkolenia: 09.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący:  

 

Wykładowca wyższych  uczelni, wieloletni praktyk  administracji  

skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa 

jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor 

kilkudziesięciu pozycji książkowych  oraz  publikacji o tematyce  

rachunkowej, podatkowej,  finansów publicznych. Prowadząca jest 

znanym i cenionym  szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, 

finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  

jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i 

samorządowych,   również pracowników RIO,  NIK, Ministerstw i 

innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje 

doskonały kontakt z uczestnikami - jest współpracownikiem wielu 

Agencji Szkoleniowych. 

 

Cena: 290 zł netto/os*  

*zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków 

publicznych.  

 

Cena obejmuje: dostęp do platformy w trakcie szkolenia, materiały 

szkoleniowe (pdf), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przesłane w 

zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem 

 

Zgłoszenie proszę przekazywać elektronicznie na adres 

biuromatmar1@gmail.com, pobrane ze strony www.matmar-szkolenia.pl 

 

Ważne: Brak rezygnacji pisemnej 3 dni przed szkoleniem, będzie 

równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnymi kosztami szkolenia. 
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ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE on-line 

 

Tytuł szkolenia: ZARZĄDCZE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI  SEKTORA FINANSÓW 

PUBLICZNYCH  W 2021 R. 

Dnia: 02 wrzesień 2021 r. 

Osoby zgłaszane na szkolenie: (Imię, Nazwisko, stanowisko lub wydział oddzielone przecinkami:*) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cena: 290 zł netto/os* 

*Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 

całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych.  TAK/NIE (zaznaczyć właściwe) 

 

Dane do faktury: 

NABYWCA (nazwa firmy): …………………………………………………………………………………………………. 

Miejscowość: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Kod pocztowy: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ulica nr lub nr mieszkania: ……………………………………………………………………………………………….. 

NIP: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy): 

ODBIORCA (nazwa firmy): …………………………………………………………………………………………………. 

Miejscowość: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Kod pocztowy: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ulica nr lub nr mieszkania: ………………………………………………………………………………………………… 

NIP: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dodatkowe informacje: 

Telefon:* …………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail:* …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Osoba do kontaktu: …………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

       * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę MATMAR, zawartych w formularzu 

kontaktowym w celu realizacji odpowiedzi na zapytanie przesłane za jego pośrednictwem. Zapoznałem/zapoznałam się z 

polityką prywatności i zawartą w niej klauzulą informacyjną. Jestem świadomy/świadoma, iż moja zgoda może być 

odwołana w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem) poprzez wysłanie maila na adres: biuromatmar1@gmail.com, co skutkować będzie usunięciem moich 

danych osobowych przez Administratora. 

 

Podpis osoby upoważnionej ……………………………………………………………………….. 

 


