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Kontrola zarządcza – 25 listopada 2019 r. we Wrocławiu 

 
TERMIN SZKOLENIA:  25 listopada 2019 r. godz. 9.00 - 14.00 

 

MIEJSCE SZKOLENIA:  Wrocław, Hotel Piast, ul. Piłsudskiego 98 

 

CENA: 425 zł/os netto (przy zgłoszeniu 2 i więcej osób naliczamy rabat 15 

zł/os) 

 

PROWADZĄCY:                Ewa Wojewódko 

• zastępca dyrektora finansowego, 

• dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego, 

• główny księgowy, 

• praktyk wdrażania audytu wewnętrznego/audytor wewnętrzny/ i kontroli zarządczej, 

• skuteczny i komunikatywny trener wysoko oceniana przez uczestników szkoleń. 

 

ADRESACI SZKOLENIA:  

1. kierownicy jednostek sektora finansów publicznych (urzędów, jednostek budżetowych, 

samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury, szpitali, jednostek oświatowych  

itp.), 

2. główni księgowi, 

3. kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni, 

4. pracownicy wspierający działania kierowników, 

5. osoby zainteresowane przedmiotową tematyką. 

 

 

CELEM SZKOLENIA  jest wsparcie kierownika jednostki sektora finansów publicznych oraz 

pracowników tej jednostki w znalezieniu właściwej drogi i ułatwienia przeprowadzenie tego procesu. 

Efektem szkolenia będzie także umiejętność oceny systemu kontroli zarządczej istniejącego 

w  reprezentowanych przez uczestników jednostkach, umiejętność określania celów wraz 

z  miernikami, konstruowania pytań w zakresie samooceny kontroli zarządczej oraz zastosowania 

zarządzania ryzykiem jako narzędzia rozwiązywania problemów na poziomie jednostki. 

 

 

 

 

 

Kontrola zarządcza  

z analizą ryzyka uwzględniającą RODO 
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Kontrola zarządcza – 25 listopada 2019 r. we Wrocławiu 

 

PROGRAM SZKOLENIA 

 

1. Kontrola zarządcza podstawy prawne. 

a) Ustawa o finansach publicznych, 

b) Wymagane uregulowania wewnętrzne – przykłady, 

c) Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z 

kontrolą zarządczą, 

d) Standardy kontroli zarządczej, 

e) Standardy międzynarodowe – model COSO, 

f) Wzór zarządzenia oraz sprawozdania w sprawie zrządzania ryzykiem. 

 

2. Określanie mierników/wskaźników realizacji celów/zadań w kontroli 

zarządczej.  

a) różnica między miernikiem, a wskaźnikiem – kiedy je stosujemy, wartości 

docelowe, 

b) główne grupy mierników/wskaźników, w tym: efektywności, skuteczności, 

wydajności, oszczędności, satysfakcji, 

c) kto przygotowuje mierniki/wskaźniki, kto je zatwierdza, 

d) zadania z jednym i wieloma miernikami/wskaźnikami, 

e) monitorowanie i ocena realizacji wyznaczonych mierników/wskaźników, 

sprawozdawczość, 

f) praktyczne przykłady z miernikami/wskaźnikami z jednostek samorządu 

terytorialnego. 

 

3. Ryzyko bezpieczeństwa informacji i ochrony danych - RODO. 

a) ocena skutków ochrony danych osobowych - ustalenie czynników ryzyka dla 

RODO, 

b) systematyczny opis planowanych operacji i celów przetwarzania, 

c) ocena ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, 

d) środki planowane do zaradzenia ryzyku oraz mechanizmy bezpieczeństwa 

danych osób fizycznych, 

e) określenie niezbędnych dokumentów systemowych i operacyjnych dla ochrony 

danych osobowych, 

f) przestrzeganie przez administratora przyjętych polityk, procesów i procedur (w 

tym certyfikowanych, zatwierdzonych kodeksów postępowania). 

 

4. Kontrola zarządcza a dyscyplina finansów publicznych. Ustalanie celów 

strategicznych i  operacyjnych oraz celów szczegółowych. 

a) odpowiednie ustalenie zadań służących osiągnięciu założonych celów – jakie 

jednostka będzie realizować w danym roku (kto powinien je określać i na jakim 

stopniu szczegółowości), 
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Kontrola zarządcza – 25 listopada 2019 r. we Wrocławiu 

b) określenie osób odpowiedzialnych za ich realizację – zakresy czynności, 

c) praktyczne przykłady celów, zadań dotyczących jednostek. 

 

5. Standardy kontroli zarządczej w praktyce. 

a) Środowisko wewnętrzne (kontrola zarządcza a zakres odpowiedzialności za 

sprawy finansowe i zamówienia publiczne kierownika jednostki, głównego 

księgowego oraz pracowników w związku z delegowanymi zadaniami) 

1. Wartości etyczne. 

2. Kompetencje zawodowe. 

3. Ocena pracownicza.  

4. Wartościowanie stanowisk pracy. 

5. Podnoszenie kwalifikacji. 

6. Struktura organizacyjna. 

7. Delegowanie uprawnień i odpowiedzialności. 

b) Zarządzanie ryzykiem (praktyczne przykłady celów, zadań oraz mierników 

w  zakresie kontroli zarządczej dotyczących jednostek samorządu 

terytorialnego, różnice między miernikiem a wskaźnikiem )  

1. Określenie misji, celów, zadań jednostki, 

2. Definicja zarządzania ryzykiem (sposoby realizacji, metody), 

3. Identyfikacja, analiza, ocena ryzyk, (praktyczne przykłady z jst w zakresie 

przykładowych ryzyk oraz analizy i wyceny), 

4. Rejestry ryzyka (przykłady), 

5. Analiza ryzyka przewarzania danych osobowych (RODO). 

c) Mechanizmy kontroli (co warto wykorzystać projektując system kontroli 

zarządczej) 

1. Nadzór, 

2. Ciągłość działania, 

3. Ochrona zasobów, 

4. Mechanizmy kontroli operacji finansowych i gospodarczych, 

5. Ochrona systemów informatycznych, 

6. Mechanizmy kontroli związane z RODO. 

d) Informacja i komunikacja  

1. Bieżąca informacja, 

2. Komunikacja wewnętrzna, 

3. Komunikacja zewnętrzna, 

e) Monitorowanie i ocena (omówienie praktycznych sposobów dokumentowania 

kontroli zarządczej) 

1. Samoocena kontroli zarządczej (jak przeprowadzić – wzory kwestionariuszy 

samooceny, 

2. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. 

 

6. Obowiązki kierownika i pracowników jednostki. 

http://www.owal.edu.pl/
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Kontrola zarządcza – 25 listopada 2019 r. we Wrocławiu 

 

7. Połączenie kontroli zarządczej z planowaniem w układzie zadaniowym.  

 

8. Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą (w jaki sposób przygotować urząd do 

kontroli). 

 

9. Ćwiczenia z  zarządzania ryzykiem oraz wzory dokumentów.  

 

• Tworzenie Misji. 

• Określanie Celów. 

• Ustalenie Zadań.  

• Monitorowanie i ocena realizacji zadań.  

• Określanie mierników (monitorowanie i ocena realizacji mierników i 

wskaźników). 

• Identyfikacja ryzyka (burza mózgów, kwestionariusze, mapy ryzyka).  

• Analiza ryzyka oraz wycena ryzyk w zakresie prawdopodobieństwa wystąpienia 

i skutku na realizację zadań.  

• Właściciele ryzyk. 

• Ryzyko nieodłączne i rezydualne, poziom ryzyka akceptowalnego. 

• Reakcja na ryzyko i działania zaradcze. 

• Ustalanie mechanizmów kontroli.  

• Nadzór, ciągłość działania, ochrona zasobów.   

• Stworzenie Kwestionariusza samooceny. 

• Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. 

• Monitoring i weryfikacja przyjętego sposobu zarządzania ryzykiem. 

• Wzór zarządzenia w sprawie zarządzania ryzykiem w jednostce oraz inne 

dokumenty. 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 

Dane instytucji zgłaszającej pracownika 

 

Nabywca ........................................................................................................... 

Adres: …...........................................................................................................  

…............................................................NIP..................................................... 

Odbiorca............…............................................................................................  

Adres…..............................................................................................................  

….................................................................................................................... 

Wypełnioną kartę proszę 

przesłać najpóźniej  

5 dni przed terminem 

faxem na numer:  

22 350 77 47 

lub 85 87 42 196 

lub mailem na adres: 

biuro@owal.edu.pl 

Informacje: 5 700 82 700 

Maciej Móżdżyński 

Zgłaszamy udział następujących osób w szkoleniu: 

Imię i nazwisko adres e-mail tel. kontaktowy 
(kontakt na wypadek zmian) 

   

   

   

   

 
 

 

 

 

 

____________________________________ 

kierownik jednostki zgłaszającej uczestników 

 

 

Oświadczenie na potrzeby zwolnienia z podatku VAT 

 

Oświadczam, że szkolenie dla wyżej wymienionych pracowników ma charakter usługi kształcenia 

zawodowego/przekwalifikowania zawodowego oraz że jest finansowane ze środków publicznych: 

• w całości – zgodnie z treścią art. 43 ust.1 pkt 29 lit.c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 

r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) lub 

• w co najmniej 70% - zgodnie z treścią par. 3 ust. 1 plt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie 

zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. zz 2015 r., poz. 736). 

 

___________________________________________________ 
Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu zgłaszającego 

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 425 zł / os. netto 
Koszt dla 2 lub więcej uczestników z tej samej jednostki: 410 zł / os. netto 

 
(Zwolnione z VAT w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych   

zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami) 
Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i lunch. 

Rezygnacji można dokonać mailem, lub telefonicznie na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia.  
W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie ośrodek może obciążyć instytucje delegujące 

kosztami ww. szkolenia. 

http://www.owal.edu.pl/
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Informacje organizacyjne 
 

Należność za uczestnictwo w szkoleniu płatna na konto: ING 66 1050 1823 1000 0092 1943 0437 na podstawie 

otrzymanej faktury. Prosimy o niedokonywanie przedpłat należności za szkolenie, nie mamy zwyczaju naliczania odsetek 

od niewielkich opóźnień w płatnościach. W szczególnych przypadkach konieczności przedpłaty prosimy kontaktować 

się z biurem przy składaniu zgłoszenia. 

 

UWAGA: 
W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie 

zgłoszenia) na 2 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt na numer 5 700 82 700 celem upewnienia się, że zgłoszenie 

dotarło. 

 

 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych zgodna z unijnymi przepisami dotyczącymi 

przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 – tzw. RODO). 
 

✓ Informujemy, że administratorem powyższych danych osobowych jest spółka OWAL s.c.  

✓ Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania 

zainteresowanemu informacji o usłudze. 

✓ Twoje dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych Jako osoba, której dane dotyczą masz prawo 

dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  

✓ Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.  

✓ Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.  

✓ Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia marketingu.  

✓ Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

 

Oświadczenia dotyczące ochrony danych osobowych 
 

Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych w celach  marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO. 

Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w 

dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej 

podstawie przed jej wycofaniem. 

 

 

 

                                                                                ______________________________________________ 
        podpis składającego oświadczenie 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od OWAL s.c. informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 

roku (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 ze zm. 

 

 

 

                                                                                ______________________________________________ 
        podpis składającego oświadczenie 
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