Kontrola zarządcza w jednostkach
oświatowych
UWAGA! Do szkolenie: stacjonarne lub online
Zapraszamy:

Osoby odpowiedzialne za realizację obowiązku zaprojektowania i
wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach
oświatowych:
-Dyrektorzy szkół oraz pracownicy, którym powierzono zadania
w zakresie kontroli zarządczej;
-Pracownicy odpowiedzialni merytorycznie, główni księgowi itp.
-Inne osoby zainteresowane problematyką kontroli zarządczej i
zarządzania ryzykiem.
-w celu przybliżenia zmian w ustawie o finansach publicznych
dotyczących wprowadzenia kontroli zarządczej oraz jej wpływu na
funkcjonowanie placówki oświatowej, jej wpływ na wzmocnienie kontroli
i przejrzystość finansów publicznych oraz weryfikacja i pomoc w
przygotowaniu dokumentacji z zakresu kontroli zarządczej w placówce.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności
niezbędne do zapewnienia prawidłowo funkcjonującej kontroli zarządczej
w swojej jednostce, w szczególności:
1. Rozumieją istotę kontroli zarządczej i funkcje 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.
Program:

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).

Wykładowca:

Arkadiusz
Sputowski
- trener i wykładowca
w szkoleniach generalnych
i specjalistycznych dla służby
cywilnej, prawnik,
licencjonowany audytor
wewnętrzny, b. Naczelnik
Wydziału Finansowego Urzędu
Miejskiego, b. starszy inspektor
kontroli gospodarki finansowej
RIO, b. członek SKO, długoletni
pracownik służb finansowych
Państwa i samorządu
terytorialnego, autor
artykułów, poradników i książek
zakresu prawa podatkowego,
audytu wewnętrznego oraz
egzekucji administracyjnej.
Licencjonowany audytor
wewnętrzny

Termin i miejsce:

18 lipca 2022
(Pn), godz. 10:00
Szkolenie stacjonarne:

Restauracja
BOHEMA,
Rzeszów,
ul. Okrzei 7
Cena: 285 zł

[w cenie materiały szkoleniowe
i poczęstunek]

Online:
(Recepcja 9:15÷9:45)
Cena: 250 zł

[w cenie materiały szkoleniowe]

Zgłoszenia:
1. telefonicznie:

17 85 218 62
2. e-mail:

szkolenia@betakom.org

http://betakom.org
zgłoszenie elektroniczne
wymaga potwierdzenia
przez BETAKOM

10) Tworzenie procedur kontroli zarządczej.
11) Standardy kontroli zarządczej.
12) Samoocena w kontroli zarządczej.

