Finanse publiczne w praktyce - Kompendium
obowiązujących przepisów. Analiza aspektów
prawnych, finansowych i organizacyjnych
związanych z prowadzeniem publicznej
gospodarki finansowej.
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2020/01/24/8282/520640

Cena netto

1 190,00 zł

Cena brutto

1 463,70 zł

Cena netto za godzinę

74,38 zł

Cena brutto za godzinę

91,48

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

16

Termin rozpoczęcia usługi

2020-05-18

Termin zakończenia usługi

2020-05-19

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-01-24

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-05-12

Maksymalna liczba uczestników

15

Kategoria główna KU

Finanse i bankowość

Kategorie dodatkowe KU

Finanse i bankowość

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług
współfinansowanych

Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części
kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż
kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Magdalena Wolniewicz-Kesaria

Osoba do kontaktu

Joanna Zasuwa

E-mail

info@szkoleniasemper.pl

Telefon

577177547

Cel usługi
Cel edukacyjny
Wiedza: - Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu finansów publicznych Umiejętności: - uczestnik zdobędzie praktyczne
umiejętności przekazywania wiedzy i edukacji siebie i innych za pomocą obrazów - Dzięki dyskusjom na forum grupy oraz
ćwiczeniom, studiom przypadków, scenkom rodzajowym uczestnik nauczy się odpowiednio reagować w różnych
sytuacjach związanych z wykonywanym zawodem - nauczy się unikać najczęściej popełnianych błędów Kompetencje
społeczne : - uczestnik nauczy się identyfikować własny styl uczenia się i wybierać sposoby dalszego kształcenia,
akceptować różnorodność postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych - uczestnik zdobędzie umiejętność
samokształcenia się, zrozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz nauczy się prawidłowo identyfikować i
rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi

I. Zasady funkcjonowania sektora finansów publicznych
1. Prawne podstawy funkcjonowania sektora ﬁnansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o ﬁnansach
publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustaw ustrojowych określających podstawy działania jednostek
sektora finansów publicznych.
2. System nadzoru i kontroli nad funkcjonowaniem sektora ﬁnansów publicznych, z uwzględnieniem w szczególności
podstaw i trybu działania regionalnych izb obrachunkowych (RIO), Najwyższej Izby Kontroli (NIK), urzędów kontroli skarbowej
(UKS).
3. Zasady ogólne finansów publicznych:
- pojęcie sektora finansów publicznych oraz środków publicznych,
- funkcje finansów publicznych,
- formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych,
- zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych,
- środki publiczne w aspekcie zasad ich ujmowania w uchwałach budżetowych oraz planach ﬁnansowych jednostek sektora
finansów publicznych,
- kryteria dokonywania wydatków, klasyfikacja wydatków,
- kontrola zarządcza w jednostce sektora ﬁnansów publicznych jako podstawowe narzędzie identyﬁkacji obszarów
zagrożeń w zakresie gromadzenia i wydatkowania środków publicznych,
- przejawy zasady jawności finansów publicznych.
4. Jednostka samorządu terytorialnego jako szczególny beneﬁcjent środków na realizację zadań publicznych - podstawy
gospodarki finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem:
- zgodnego z prawem określania przedmiotu uchwały budżetowej i planów ﬁnansowych jednostek sektora ﬁnansów
publicznych,
- zasad wykonywania budżetu,
- zasad prawidłowego prowadzenia dokumentacji finansowej.
5. Przedmiot Działu IV Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
ustawy o finansach publicznych jako lex specialis w odniesieniu do ogólnych zasad dysponowania środkami publicznymi.
6. Sfera obowiązków kierownika jednostki sektora publicznego w kontekście prawidłowego funkcjonowania systemu

ﬁnansowego. Skuteczny system kontroli ﬁnansowej w jednostce administracji publicznej na tle wzorca działania głównego
księgowego (skarbnika) jednostki sektora finansów publicznych.
7. Kontrola zarządcza jako element skutecznego i efektywnego wykonywania zadań jednostki; budowa spójnego systemu
monitorowania realizacji celów i zadań, praktyczne wykorzystanie standardów kontroli zarządczej.
8. Gospodarka ﬁnansowa jednostek samorządu terytorialnego w ustaleniach kontrolnych regionalnych izb obrachunkowych
oraz Najwyższej Izby Kontroli - źródła i przyczyny stwierdzanych nieprawidłowości.
II. Prawo cywilne (zobowiązania) w jednostce sektora finansów publicznych.
1. Zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, zdolność sądowa jednostek sektora ﬁnansów publicznych. Prawne
uwarunkowania dotyczące czynności prawnych jednostek sektora finansów publicznych.
2. Zasady zaciągania przez jednostki sektora ﬁnansów publicznych zobowiązań cywilnoprawnych w świetle regulacji ustawy
o finansach publicznych.
3. Obligatoryjne i fakultatywne elementy umowy cywilnoprawnej, rodzaje i podział umów, budowa typowej umowy
cywilnoprawnej występującej w powszechnym obrocie w sektorze usług publicznych.
4. Szczególne rodzaje umów zawieranych przez jednostki sektora ﬁnansów publicznych w obszarze publicznoprawnym
(np. udzielenie oraz rozliczenie dotacji, ramowe wzory umów w sferze regulacji ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie).
5. Specyfika i prawne uwarunkowania umów zawieranych w sprawach zamówień publicznych.
6. Prawny obowiązek:
- ustalania przez jednostki sektora ﬁnansów publicznych przypadających im należności pieniężnych, w tym mających
charakter cywilnoprawny,
- terminowego podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania,
i konsekwencje jego zaniechania.
7. Skutki niewykonania lub nieterminowego wykonania zobowiązania przez jednostkę sektora finansów publicznych.
III. Dyscyplina finansów publicznych
1. Finanse publiczne w świetle zasady działania organów władzy publicznej na podstawie i w granicach prawa . Rodzaje
odpowiedzialności (pracownicza, dyscyplinarna, karna, karno-skarbowa) za naruszenie ustawowo określonych zasad
gromadzenia i dysponowania środkami publicznymi.
2. Rola i znaczenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny ﬁnansów publicznych w systemie ochrony ﬁnansów
publicznych.
3. Zakres podmiotowy odpowiedzialności:
a) odpowiedzialność kierownika jednostki (art. 53 ufp),
b) odpowiedzialność pracownika, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotu:
- powierzenia obowiązków: przesłanki skutecznego powierzenia, powierzenie nieskuteczne (przykłady),
- odpowiedzialności kierownika przy powierzeniu obowiązków,
- odpowiedzialności głównego księgowego jako pracownika szczególnego rodzaju.
4. Charakterystyka czynów naruszających dyscyplinę ﬁnansów publicznych wraz ze wskazaniem typowych obszarów
zagrożeń, identyﬁkowanych na podstawie orzecznictwa organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny
ﬁnansów publicznych, w tym w szczególności odnoszonych do art. 5 (należności jednostki samorządu terytorialnego), art.
11 (dokonanie wydatku bez upoważnienia lub z przekroczeniem zakresu upoważnienia), art. 15 (zaciągnięcie zobowiązania
bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań jednostki sektora ﬁnansów
publicznych), art. 16 (kary, odsetki i grzywny), art. 18 (sprawozdawczość, inwentaryzacja).
5. Szczególne uwarunkowania odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny ﬁnansów publicznych związane z
wydatkowaniem środków publicznych w formie dotacji. Przykłady naruszenia dyscypliny ﬁnansów publicznych w świetle
problematyki:
- przekazania dotacji z naruszeniem zasad lub trybu jej udzielania,
- nierozliczenia w terminie przekazanej dotacji,
- niedokonania w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości.
6. Zasady i charakterystyka postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w tym:
a) rola i znaczenie protokołu kontroli podmiotu uprawnionego do złożenia zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach
wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
b) zakres zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
7. Szczególne uwarunkowania wyłączenia oraz niedochodzenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny ﬁnansów
publicznych (z przykładami), w tym art. 26 (tzw. kwota bagatelna) oraz art. 28 (znikomy stopień szkodliwości czynu dla
finansów publicznych).
8. Kary za naruszenie dyscypliny ﬁnansów publicznych oraz ich wymiar, koszty postępowania, wpis do rejestru
prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie zmian wprowadzonych ustawą o ﬁnansach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem
organizacyjnego usytuowania oraz sposobu wykonywania kontroli zarządczej w obszarach zarządzania ﬁnansami
publicznymi dla ustawowych celów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także podległe jednostki
finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem ich funkcjonowania i specyfiki.
Korzyści dla uczestników

Uczestnicy szkolenia poznają rozwiązania praktyczne dotyczące problemów prawnych, ﬁnansowych i organizacyjnych
związanych z prowadzeniem publicznej gospodarki ﬁnansowej. Uczestnicy poszerzają wiedzę dwutorowo: w pierwszej
kolejności poprzez uczestnictwo w wykładzie interaktywnym, następnie poprzez ćwiczenia warsztatowe zakończone
dyskusją na temat uzyskanych efektów. Wykład jak i ćwiczenia przygotowane są przy uwzględnieniu obowiązujących
przepisów polskiego prawa i praktyki jego stosowania, a także przy wykorzystaniu zagranicznej wyspecjalizowanej literatury
przedmiotu i podręczników z zakresu administracji publicznej i zarządzania ﬁnansami publicznymi. Powyższe połączenie
gwarantuje poszerzenie wiedzy, kompetencji jak i horyzontów myślowych.

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji publicznej podsektora rządowego, samorządowego i
ubezpieczeń społecznych uczestniczących w procesach planowania, dokonywania i kontrolowania dochodów i wydatków
publicznych. Grupą docelową jest zatem zarówno kierownictwo jak i główni księgowi, audytorzy wewnętrzni i kontrolerzy
oraz pozostali pracownicy odpowiedzialni za szeroko rozumianą gospodarkę ﬁnansową oraz procedury kontrolne w
instytucjach sektora publicznego.

Opis warunków uczestnictwa
Zgłoszenie uczestnictwa:
Zgłoszenia można dokonywać za pośrednictwem portalu BUR.
Inwestycja

1190.00zł netto (+23% VAT)
Dla jednostek budżetowych ﬁnansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków
publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1550 zł
netto (+23% Vat)

Materiały dydaktyczne
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas
warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia
otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Dzień I I. Zasady funkcjonowania sektora finansów
publicznych II. Prawo cywilne (zobowiązania) w jednostce
sektora finansów publicznych.

2

Dzień II III. Dyscyplina finansów publicznych IV.
Podsumowanie szkolenia

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2020-0518

10:00

18:00

8:00

2020-0519

09:00

17:00

8:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

mec. Arkadiusz Talik

Obszar specjalizacji

Radca prawny, trener-praktyk. Rzecznik dyscypliny
finansów publicznych właściwy w sprawach
rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w
sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
członek Kolegium Izby Regionalnej Izby Obrachunkowej. W
latach 1991-1996 w trybie stacjonarnym odbył studia
magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Wrocławskiego – kierunek prawo. W latach
1996-1998 aplikant prokuratorski. Z dniem 1 września
2005 r. powołany na stanowisko Rzecznika Dyscypliny
Finansów Publicznych właściwego w sprawach o
naruszenie dyscypliny finansów publicznych
rozpatrywanych przez Regionalną Komisję Orzekającą przy
Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Niezależnie od
powyższego od 2006 r. wykonujący zawód Radcy
Prawnego. Doktorant Instytutu Nauk Prawnych Polskiej
Akademii Nauk w Warszawie. Specjalizacja w zakresie
prawa finansów publicznych oraz ustroju jednostek
samorządu terytorialnego. Prelegent podczas licznych
konferencji i seminariów naukowych, autor kilkudziesięciu
artykułów, opracowań i publikacji książkowych dotyczących
tematyki administracji i finansów publicznych, prowadzący
również szkolenia oraz moderujący dyskusje w tym
zakresie.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Lokalizacja usługi
Adres:
Św. Marcin 71
61-808 Poznań, woj. wielkopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
POZNAŃ Hotel Royal*** ul. Św. Marcin 71 61-808
Poznań Najczęściej szkolenia w Poznaniu odbywają
się
w
Hotelu
Royal***. W
szczególnych
przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo
do zmiany hotelu, w którym odbędzie się
szkolenie, na hotel o takim samym lub wyższym
standardzie i nie stanowi to zmiany warunków
umowy.
Wszelkie
szczegóły
organizacyjne
przekazujemy Uczestnikom na 7 dni przed
terminem szkolenia.

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Udogodnienia
niepełnosprawnościami,Wi-fi
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z

