
 
 

 

Cel szkolenia: 

 

Zapoznanie służb finansowych jst i 

jednostek budżetowych z kontrolą 

zarządczą, jak również 

przedstawienie jaki ma wpływ 

kontrola zarządcza na naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych. 

 

 

Adresaci: 

 

Wszyscy zainteresowani ową 

tematyką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLENIE ON-LINE 05 PAŹDZIERNIK 2021 r. 
 

KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE 

RYZYKIEM W KSIĘGOWOŚCI A NARUSZENIE 

DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH. ROLA I 

ZADANIE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 

 

 

 

PROGRAM:  

 

1. Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem – przypomnienie 

wybranych zagadnień: 

1.1. Kontrola zarządcza – obszar  i zakres zastosowania kontroli 

zarządczej w dziale księgowości. 

1.2. Jak dobrze zarządzać działem księgowości? Kluczowe czynniki 

sukcesu. Kontrola zarządcza jako instrument wspierający dobre 

zarządzanie. 

1.3. Rola i obowiązki kierownika jednostki głównego księgowego w 

zakresie kontroli zarządczej. 

2. Dyscyplina finansów publicznych a kontrola zarządcza.  

2.1. Dyscyplina finansów publicznych i odpowiedzialność za jej 

naruszenie – wprowadzenie. 

2.2. Podstawowe zagadnienia ustawy o odpowiedzialności za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych – wprowadzenie. 

2.3. Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów  publicznych: 

a) odpowiedzialność kierownika jednostki z tytułu nieprawidłowego 

prowadzenia gospodarki finansowej oraz za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie kontroli 

zarządczej, 

b) odpowiedzialność głównego księgowego za niedokonanie lub 

nienależyte dokonanie wstępnej kontroli, 

c) odpowiedzialność osób upoważnionych przez kierownika w 

zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, rachunkowości. 

3. Standardy kontroli zarządczej Ministra Finansów – rola i 

zastosowanie w dziale księgowości: 

3.1.  Środowisko wewnętrzne. 

3.2.  Cele i zarządzania ryzykiem. 

3.3.  Mechanizmy kontroli. 

3.4.  Informacja i komunikacja. 

3.5.  Monitorowanie i ocena. 

4. Dział księgowości w systemie zarządzania ryzykiem: 

4.1.  Identyfikacja ryzyka w dziale księgowości. 

4.2.  Szacowanie skutków i prawdopodobieństwa ryzyka. 

4.3.  Określanie reakcji na ryzyko. 

4.4.  Mechanizmy kontrolne. 



 

Kontakt:  

Firma Szkoleniowo Doradcza 

MATMAR Krystyna Gąsiorek 

 

38-400 Krosno 

ul. Wojska Polskiego 32a 

tel. 513-969-000 

e-mail: 

biuromatmar1@gmail.com 

 

 

Termin: 05 październik 2021 r.  

Początek szkolenia: 09.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Samoocena kontroli zarządczej w dziale księgowości: 

• Istota samooceny. 

• Narzędzia stosowane przy samoocenie. 

• Doskonalenie przyjętych rozwiązań w dziale księgowości. 

6. Podsumowanie szkolenia.  

 

 

Prowadzący:  
 

Ekonomista, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń 

z zakresu kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem, budżetowania 

zadaniowego i audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów 

publicznych, administracji publicznej. Trener oraz doradca Ministerstwa 

Finansów z w/w tematów. Autorka artykułów w zakresie kontroli 

zarządczej i zarządzania ryzykiem wewnętrznym.  

Obecnie Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim. 

oraz Kierownik Referatu Audytu Wewnętrznego - audytor wewnętrzny 

w Izbie Administracji Skarbowej. Współautor szczegółowych 

wytycznych Ministra Finansów dla sektora finansów publicznych w 

zakresie planowania i zarządzania ryzykiem. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:biuromatmar1@gmail.com
mailto:biuromatmar1@gmail.com
http://www.matmar-szkolenia.pl/


 

 

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE on-line 

 

Tytuł szkolenia: KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W KSIĘGOWOŚCI A NARUSZENIE 

DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH. ROLA I ZADANIE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 

Dnia: 05 październik 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 ……………………………………………………………………….. 

 


