
   

 
 

SZKOLENIE 

SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ  
JAKO NARZĘDZIE, SKUTECZNEGO,  

RACJONALNEGO I EFEKTYWNEGO DZIAŁANIA 

 
28 lutego 2019 r. 

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, 
Sala 101 

ul. Kazimierza Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski 

 

   8:30 – 9:00 Rejestracja 

   9:00 – 9:05 Otwarcie szkolenia 

  
  9:05 – 10:30 
 
 
 
 
 
 
  

 
1. Najistotniejsze zmiany w prawie z punktu widzenia jst w tym:. 

a. Spec ustawa mieszkaniowa - Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r.  
o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji 
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 
r. poz. 1496). 

b. Zmiany wynikające w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.  
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli 
w procesie wybierania, funkcjonowania  
i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. 2018 
poz. 130) 

2. Zamiany Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r.  
w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy 
celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911) 

  

 10:30 – 10:45 Przerwa kawowa 

  10:45 – 12:15 3. Kontrola zarządcza 
a. System kontroli zarządczej 
b. Budowanie celów – czyli jak definiować cele i zadania 
c. Zarządzanie ryzykiem 

 

  12:15 – 12:30 Przerwa kawowa 

 

12:30 – 14:00 
 

4. Dyscyplina finansów publicznych 
a. Podstawowe zagadnienia odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych 
b. Katalog naruszeń dyscypliny finansów publicznych (znamiona 

podmiotowe i przedmiotowe czynów) 



 

14:00 – 14:30 
    

Pytania i odpowiedzi 

14:30 – 15:00 
 

Obiad 

Prelegent 
 
 

 

Barbara Gumińska – trener, finansista i audytor wewnętrzny. Od 25 lat związana 
z administracją publiczną. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego, Instytutu Stosunków Międzynarodowych, studiów 
podyplomowych w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie oraz 
Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi. Przez 14 lat kierowała 
pracą audytorów w Urzędzie Wojewódzkim.  Wieloletni współpracownik  
Departamentu Kontroli w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Z sukcesem 
zrealizowała kilkaset szkoleń dla pracowników administracji publicznej w tym: 
urzędów centralnych, ministerstw, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, 
urzędów pracy, jednostek samorządu terytorialnego. Wieloletni nauczyciel 
akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; członek  Rady Finansów.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


