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Z a p r a s z a m y 

 
dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych na spotkanie warsztatowe  

w ramach  
Sieci Współpracy i Samokształcenia  Dyrektorów/Wicedyrektorów 

Szkół/Placówek Oświatowych 
 

Temat przewodni spotkania: 
 

Kontrola zarządcza 
 
Termin:  8 grudnia 2017 r. o godzinie: 9:00 
 
Adresaci: dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych 
 
Czas trwania:  3 godziny dydaktyczne 
 
Koordynator sieci:  Maria Susidko 
 
Osoba prowadząca: Andrzej Żakiewicz – audytor wewnętrzny 
 
Cel szkolenia: 
zapoznanie uczestników z treścią ustawy o finansach publicznych w zakresie kontroli zarządczej w jednostkach 
sektora finansów publicznych  ze szczególnym uwzględnieniem jej wykonywania, roli i zadań, a także 
z wskazaniem efektywnego mechanizmu kontroli, zarządzania ryzykiem, jak również zasad budowania systemu 
kontroli zarządczej w placówce oświatowej. 
 
Zagadnienia:   
I. Omówienie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tekst jedn. (Dz. U. 2016, poz.  

1870 ze zm.) w zakresie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych:  
     1) obowiązki dotyczące zapewnienia działania kontroli zarządczej, 
     2) definicja kontroli, kontroli wewnętrznej oraz kontroli zarządczej, 
     3) struktura kontroli zarządczej - role, zadania oraz odpowiedzialność. 
 
II. Omówienie Komunikatu Ministra Finansów w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów 

publicznych – standardy jako wytyczne realizacyjne  dotyczące kontroli zarządczej. 
1. Środowisko wewnętrzne 

a. przestrzeganie wartości etycznych 
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b) kompetencje zawodowe 

c) struktura organizacyjna 

d) delegowanie uprawnień 

 2.  Cele i zarządzanie ryzykiem 
a) misja 

b) określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji 

c) identyfikacja ryzyka 

d) analiza ryzyka 

e) reakcja na ryzyko 

 3. Mechanizmy kontroli 
a) dokumentowanie systemu kontroli zarządczej 

b) nadzór 

c) ciągłość działalności 

d) ochrona zasobów 

e) szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych 

f)         mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych 

  4. Informacja i komunikacja 
a) bieżąca informacja  

b) komunikacja wewnętrzna 

c) komunikacja zewnętrzna 

 5. Monitorowanie i ocena 
a) monitorowanie systemu kontroli zarządczej 

b) samoocena 

c) audyt wewnętrzny 

d) uzyskanie zapewnienia i stanie kontroli zarządczej 

III. Praktyczne wskazówki dotyczące wdrożenia i realizowania standardów kontroli zarządczej w placówce 
oświatowej będącej jednostką organizacyjną Powiatu:  

a) Regulamin kontroli zarządczej w szkole  

b) Kodeks etyki 

c) Procedury zatrudniania i oceniania pracowników samorządowych 

d) Procedury zatrudniania i oceniania nauczycieli 

e) Procedury wyznaczania celów i zadań szkoły (inna perspektywa czasowa kontroli zarządczej w szkole) 

f) Procedury zarządzenia ryzykiem  

g) Procedury ochrony zasobów (instrukcja inwentaryzacyjna) 

h) Polityka rachunkowości oraz instrukcja obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów 

i) Zasady komunikacji, w tym instrukcja kancelaryjna 

j) Samoocena kontroli zarządczej oraz oświadczenie o jej stanie 

 
Warunki udziału w spotkaniu: 

1. Członków sieci prosimy o potwierdzenie obecności na szkoleniu telefonicznie (tel.  071 314 01 72) do 07.12.2017 r. 

2. Osoby, które nie są uczestnikami sieci prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załączonego do 

zaproszenia) i przesłanie go pocztą mailową do PCEiK do 07.12.2017 r. 
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Odpłatność: 

ODPŁATNOŚĆ DLA CZŁONKÓW SIECI 
 

1. Spotkanie organizacyjne i kolejne, w tym warsztatowe (prowadzone przez koordynatora lub eksperta 

zewnętrznego): 

 nauczyciele z placówek oświatowych prowadzonych przez Miasta i Gminy, które podpisały                     

z PCEiK porozumienie w sprawie finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok  

(Miasto i Gmina Oleśnica, Miasto i Gmina Bierutów, Gmina Dobroszyce, Miasto i Gmina Międzybórz, 

Miasto i Gmina Twardogóra)  oraz z placówek prowadzonych przez Starostwo Powiatowe 

w Oleśnicy – bezpłatnie. 

 nauczyciele z placówek oświatowych prowadzonych przez Miasta i Gminy, które nie podpisały                

z PCEiK porozumienia w sprawie finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok  

(Miasto i Gmina Syców, Gmina Dziadowa Kłoda) – 100 zł/jedno spotkanie. 

 

ODPŁATNOŚĆ DLA NAUCZYCIELI, KTÓRZY NIE SĄ CZŁONKAMI SIECI 

 
1. Szkolenie prowadzone przez koordynatora lub eksperta zewnętrznego: 

 nauczyciele z placówek oświatowych prowadzonych przez Miasta i Gminy, które podpisały                     

z PCEiK porozumienie w sprawie finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 

(Miasto i Gmina Oleśnica, Miasto i Gmina Bierutów, Gmina Dobroszyce, Miasto i Gmina Międzybórz, 

Miasto i Gmina Twardogóra)   rok oraz z placówek prowadzonych przez Starostwo Powiatowe 

w Oleśnicy – 100 zł/ 1 spotkanie. 

 nauczyciele z placówek oświatowych prowadzonych przez Miasta i Gminy, które nie podpisały                

z PCEiK porozumienia w sprawie finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok 

(Miasto i Gmina Syców,   Gmina Dziadowa Kłoda) – 200 zł/1 spotkanie. 
 

UWAGA! 
Udział w pojedynczym spotkaniu jest potwierdzony poświadczeniem! 

 
*  w przypadku form liczących nie więcej niż 4 godziny dydaktyczne i realizowanych przez konsultanta/doradcę  

metodycznego zatrudnionego w PCEiK. 
 

 

Wpłaty na konto bankowe Numer konta: 26 9584 0008 2001 0011 4736 0005 
Rezygnacja z udziału w formie doskonalenia musi nastąpić w formie pisemnej (np. e-mail), najpóźniej na 3 dni robocze przed 
rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych 
w wysokości 50%. Nieobecność na szkoleniu lub konferencji nie zwalnia z dokonania opłaty. 
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