
 

 

Szanowni Państwo, 

firma szkoleniowo-doradcza SEB-TEAM, akredytowana Placówka Doskonalenia 

Nauczycieli, przysyła propozycję szkolenia: 

KONTROLA ZARZĄDCZA 
w jednostkach oświatowych. 

 
W myśl przepisów Ustawy o finansach publicznych każda placówka sektora jednostek 

publicznych oraz jej jednostki podległe- w tym szkoły, zobowiązane są do stosowania 

kontroli zarządczej, tj. działań zapewniających realizację celów i zadań jednostki w sposób: 

 zgodny z prawem, 

 terminowy, 

 efektywny i oszczędny. 

Celem naszego szkolenia jest zdobycie wiedzy i kompetencji w zakresie merytorycznego i 

praktycznego przygotowania uczestników do realizacji obowiązków w ramach kontroli 

zarządczej, omówienie działań zgodnych z opracowaną dokumentacją oraz doskonalenie 

umiejętności praktycznego zastosowania procedur. 

 

Szkolenie adresowane jest do: osób, które uczestniczą lub będą uczestniczyć w procesie 

kontroli zarządczej, w szczególności dyrektorów szkół, przedszkoli i żłobków, księgowych 

rozliczających placówki oświatowe w ramach Centrów Usług Wspólnych, Centrów 

Administracji Szkół itp. 

 

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Geneza kontroli zarządczej. 

2. Istota kontroli zarządczej. 

3. Ustawowa definicja kontroli zarządczej. 

4. Osoby odpowiedzialne za realizację kontroli zarządczej. 

5. Standardy kontroli zarządczej. 

6. Środowisko wewnętrzne. 

7. Cele i zarządzanie ryzykiem. 

8. Mechanizmy kontroli. 

9. Informacja i komunikacja. 

10. Monitorowanie i ocena . 



 

 

11. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

12. Wzory dokumentów. 

 

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu: 

- poznanie istoty kontroli zarządczej; 

- zrozumienie jej założeń i zasad, w tym od strony praktycznej; 

- poznanie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 

- wypracowanie wzorów dokumentów regulujących kwestie kontroli zarządczej. 

Szkolenie poprowadzi:  

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, absolwent studiów MBA 

zarządzanie bezpieczeństwem, mgr politologii w specjalizacji ustrojowo-samorządowej, 

posiadająca podyplomowe wykształcenie wyższe w zakresie prawa Unii Europejskiej, 

Edukacji dla bezpieczeństwa, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz szereg kursów i szkoleń. 

Doświadczenie zawodowe zdobyła głównie pełniąc wieloletnią służbę cywilną w Policji 

przede wszystkim w pionie ochrony informacji niejawnych. Wieloletnie sprawowanie 

funkcji rzecznika dyscyplinarnego. Posiada również doświadczenie w pracy kuratora 

społecznego i mediacjach, pełniła funkcje członka zespołu realizacji działań w zakresie 

profilaktyki społecznej. 

 

Termin szkolenia: 28.03.2023 r.  

Czas trwania szkolenia: 6 godzin (09.00-15.00) 

Koszt szkolenia: 599,00zł + VAT/ osobę 

Miejsce realizacji szkolenia: Hotel&Restauracja Biały Dwór, Podzamcze 36A, Kwidzyn  

 

W ramach szkolenia zapewniamy: 

 wykwalifikowaną kadrę trenerską; 

 materiały piśmiennicze; 

 przerwy kawowe; 

 catering; 

 imienny certyfikat ukończenia szkolenia. 

Dysponujemy profesjonalną kadrą trenerską, posiadającą doświadczenie i kwalifikacje 

zawodowe do realizacji projektów szkoleniowych z różnorodnych zakresów. Istnieje 



 

 

możliwość organizacji szkolenia dedykowanego z dowolnej tematyki, według Państwa 

zapotrzebowania oraz w miejscu i czasie wskazanym przez Państwa. 

 

Zapraszam do współpracy, 

Karolina Stolska 

+48 609 919 599 

oswiata@seb-team.pl 


