Kontrola wewnętrzna, audyt i lustracja
w PES/PS [OLSZTYN]
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2017/09/25/5412/84567

Cena netto

450,00 zł

Cena brutto

450,00 zł

Cena netto za godzinę

56,25 zł

Cena brutto za godzinę

56,25

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

8

Termin rozpoczęcia
usługi

2017-10-26

Termin zakończenia
usługi

2017-10-26

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2017-09-25

Termin zakończenia
rekrutacji

2017-09-25

Maksymalna liczba uczestników

15

Kategoria główna KU

Prawo i administracja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia
usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS
2.0

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?

Nie

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Spółdzielczości i Przedsiębiorczości
Lokalnej WAMA-COOP

Osoba do kontaktu

Katarzyna Giedrys

E-mail

k.giedrys@wamacoop.pl

Telefon

+48 895264366

Cel usługi
Cel biznesowy
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, dotyczącymi
prowadzenia dokumentacji wewnętrznej PES/PS, zasadności prowadzenia lustracji i audytów
wewnętrznych, jak również uprawnieniami organów i instytucji zewnętrznych względem prowadzenia
kontroli, m.in. ZUS, PIP, Urząd Skarbowy itp.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
PROGRAM SZKOLENIA[1]:
LP. NAZWA BLOKU
1.

SZCZEGÓŁOWA PROBLEMATYKA

Rodzaje kontroli zewnętrznych
oraz
organy
do
tego - uregulowania prawne, stan na 2017 r.
uprawnione
- dokumentacja pracownicza

2.

Dokumentacja
wewnętrzna - wewnętrzne uregulowania PES/PS
PES/PS podlegająca kontrolom
oraz sposób ich prowadzenia - obowiązki pracownika i pracodawcy
dokumentacji

względem

- zadania, obowiązki i uprawnienia organów PES/PS
- ZUS
3.

Kontrola
wewnętrzna
zewnętrzna w PES/PS

i

- Urząd Skarbowy
- PIP
- pozostałe organy, instytucje

wymaganej

- podstawowe zagadnienia lustracji
4.

Lustracja
socjalnych

w

spółdzielniach

- obowiązki lustracyjne
- zakres lustracji
- podstawowe zagadnienia audytowe

5.

Audyt wewnętrzny w PES/PS

- cel prowadzenia audytu
- zakres audytu

[1] Autor programu – trener prowadzący szkolenie.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
- uczestnik szkolenia uzupełni wiedzę w zakresie aktualnych zapisów prawnych dotyczących organów
zewnętrznych i wewnętrznych uprawnionych do kontrolowania działalności oraz dokumentacji wewnętrznej
PES/PS
- uczestnik szkolenia od strony praktycznej uzupełni wiedzę w zakresie obowiązującej w PES/PS
dokumentacji i sposobu jej prowadzenia
- uczestnik szkolenia uzupełni wiedzę w zakresie lustracji/audytu wewnętrznego, ich zakresu i zasad
przeprowadzenia

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do Zarządów, Komisji Rewizyjnych, Rad Nadzorczych oraz członków
zwyczajnych Podmiotów Ekonomii Społecznej/Przedsiębiorstw Społecznych (stowarzyszenia, fundacje,
spółdzielnie socjalne itd.)

Opis warunków uczestnictwa
Na nasze szkolenia możesz otrzymać dofinansowanie do 80%! W tym celu skontaktuj się z Nami

Wiecej informacji zawartych na stronie organizatora: www.wamacoop.pl oraz w Regulaminie szkoleń

Materiały dydaktyczne
Opłata za szkolenie obejmuje:
Uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, certyﬁkat ukończenia
szkolenia

Informacje dodatkowe
Kontakt do organizatora:

Katarzyna Giedrys
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczosci i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP
ul. Mickiewicza 21/23, parter
tel./fax 89 526-43-66, k.giedrys@wamacoop.pl

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

1

Rodzaje kontroli zewnętrznych oraz
organy do tego uprawnione

2017-1026

09:00

09:30

0:30

2

Dokumentacja wewnętrzna PES/PS
podlegająca kontrolom i sposób ich
prowadzenia

2017-1026

09:30

11:00

1:30

3

Przerwa kawowa

2017-1026

11:00

11:15

0:15

4

Dokumentacja wewnętrzna PES/PS
podlegająca kontrolom i sposób ich
prowadzenia C.D.

2017-1026

11:15

13:00

1:45

5

Obiad

2017-1026

13:00

13:45

0:45

6

Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna w
PES/PS

2017-1026

13:45

15:45

2:00

7

Przerwa kawowa

2017-1026

15:45

16:00

0:15

8

Lustracja w spółdzielniach socjalnych

2017-1026

16:00

17:00

1:00

9

Audyt wewnętrzny w PES/PS

2017-1026

17:00

18:00

1:00

10

Podsumowanie

2017-1026

18:00

18:15

0:15

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Obszar specjalizacji

wspieranie przedsiębiorczości, zarządzanie
przedsiębiorstwem, zarządzanie siłami sprzedaży,
wykorzystania potencjalnych nisz i okazji
rynkowych, analiza rynku i analiza ekonomiczna,
lustracje spółdzielni socjalnych, dokumentacja
obowiązująca w PES/PS

Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

absolwent UWM w Olsztynie (ekonomia
menadżerska) oraz Wyższej Szkoły Finansów i
Bankowości w Warszawie (finanse
przedsiębiorstw), Lustrator Spółdzielczy przy
Krajowej Radzie Spółdzielczej, wieloletni Dyrektor
Handlowy oraz Kierownik Działu Sprzedaży, a od
2005 r. pełni funkcję Prezesa w Przedsiębiorstwie
Społecznym, wieloletni wykładowca, trener i
doradca biznesowy, koordynator i ekspert w
licznych projektów unijnych i ogólnopolskich

Wykształcenie

Lokalizacja usługi
Adres:
Adama Mickiewicza 21/23/parter
10-508 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

