
 
 

 

Cel szkolenia: 

  

Warsztaty mają stanowić 

wsparcie dla podmiotów 

ponoszących odpowiedzialności  

za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych. W 

szerszym zakresie maja na celu 

przybliżenie tematyki 

odpowiedzialność za 

gromadzenie i wydatkowanie 

środków publicznych, roli i 

znaczenia odpowiedzialności za 

naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych w systemie ochrony 

finansów publicznych. 

 

Adresaci: 

 

Radni jednostki samorządu 

terytorialnego, wójtowie 

(burmistrzowie, prezydenci 

miast), pracownicy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLENIE ONLINE 11 LUTY 2022 r. 
 

OCHRONA ŁADU FINANSÓW PUBLICZNYCH W 

JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - 

REGIONALNA KOMISJA ORZEKAJĄCA 

 

 

 

PROGRAM:  

 

1. Podstawowe informacje z zakresu orzekania w sprawach o 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych – organy, zasada 

dwuinstancyjności. 

2. Rola i znaczenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych  

w systemie ochrony finansów publicznych. 

3. Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych - gospodarka finansowa. 

4. Strony i inni uczestnicy postępowania w sprawach o 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

5. Instancyjność postępowania w sprawach o naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych, a prawa obwinionego w 

postępowaniu. 

6. Tryb postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny. 

7. Najczęściej przypisywane czyny z poszczególnych artykułów 

ustawy ndfp osobom odpowiedzialnym za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych. 

8. Przebieg rozprawy. 

9. Rozstrzygnięcia Regionalnej Komisji Orzekającej. 

10. Szczególne uwarunkowania wyłączenia oraz niedochodzenia 

odpowiedzialności  

za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

11. Znikoma szkodliwość czynu.  

12. Orzecznictwo Głównej Komisji Orzekającej. 

13. Podsumowanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kontakt:  

Firma Szkoleniowo Doradcza 

MATMAR Krystyna Gąsiorek 

 

38-400 Krosno 

ul. Wojska Polskiego 32a 

tel. 513-969-000 

e-mail: 

biuromatmar1@gmail.com 

 

 

Termin: 11 luty 2022 r.  

Początek szkolenia: 09.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący: 
 

Radca prawny, Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

zastępca Przewodniczącego Regionalnej Komisji Orzekającej w 

sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w kadencji 2017-2021.  

Wykładowca w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. Prof. 

Tadeusza Kotarbińskiego z siedzibą w Olsztynie. Współpracująca z 

wydawnictwem Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Posiada 

doświadczenie w pracy samorządowej i administracji publicznej.     

 

Cena: 330 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 poprzez rejestrację online –  

dostępna pod każdym tematem szkolenia 

 

Ważne: Brak rezygnacji pisemnej 3 dni przed szkoleniem, będzie 

równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnymi kosztami szkolenia. 
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