MISTRZ FINANSÓW PUBLICZNYCH 2019
Sprawdź swoją wiedzę

Mistrz Finansów Publicznych
po razSprawdź
szósty!swoją wiedzę!
Wygraj 1000 zł

Również w tym roku chcemy wyłonić i nagrodzić najlepszych księgowych sfery
budżetowej, doceniając w ten sposób profesjonalizm, rzetelność i ambicję.

O

bowiązki, jakim musi
sprostać księgowy, wiążą
się z ogromną odpowiedzialnością, a praca na tym
stanowisku często bywa trudna – wymaga świetnej organizacji, staranności
i systematyczności oraz wytrwałego
pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji i ciągłego samodoskonalenia. Aby
docenić kompetencję, wiedzę i biegłość
księgowych działających w jsfp, po raz
kolejny ogłaszamy konkurs mający
na celu wyłonienie Mistrza Finansów
Publicznych.
Mistrz to tytuł przyznawany osobie,
która prezentuje wysoki poziom wiedzy merytorycznej i charakteryzuje się
nieprzeciętną biegłością w wykonywaniu obowiązków związanych z pracą
księgowego. Biorąc udział w konkursie
na Mistrza Finansów Publicznych,
księgowi mogą sprawdzić swoją wiedzę
i powalczyć o tytuł eksperta.
W każdej z poprzednich edycji o tytuł
Mistrza ubiegało się kilkaset osób z całej
Polski. Laureatką ubiegłorocznej edycji
konkursu została pani Dorota Lenczuk
ze Starostwa Powiatowego w Lubinie.
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Etapy konkursu i nagrody
Tegoroczna edycja konkursu trwa
od 19 sierpnia do 20 listopada 2019 r.
Uczestnicy trzykrotnie zmierzą się
z pytaniami przygotowanymi przez
ekspertów. Konkurs zostanie rozegrany
w dwóch kategoriach, odpowiadających specyfice miejsca zatrudnienia uczestników. W każdej kategorii
wybierzemy jednego zwycięzcę: Mistrza
Finansów Publicznych w jednostkach
państwowych i Mistrza Finansów
Publicznych w jednostkach samorządowych, a także dwóch Wicemistrzów.
Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody o łącznej wartości kilku tysięcy złotych, m.in. 24-calowe monitory Full HD
marki iiyama, bezprzewodowe urządzenia atramentowe i drukarki etykiet marki
Brother oraz vouchery na weekendowy
pobyt w luksusowym hotelu.

Osoba, która uzyska najwyższy wynik,
otrzyma dodatkowo tytuł Mistrza
Finansów Publicznych oraz nagrodę
główną w wysokości 1000 zł.
Ostatni etap konkursu, czyli wyłonienie zwycięzców i wręczenie nagród, odbędzie się
podczas XI Forum Finansów Publicznych
– największej w Polsce konferencji dla służb
finansowo-księgowych jednostek sektora
finansów publicznych.
Zgłoszenie
Już dziś weź udział w konkursie – rozwiąż
prezentowany obok pierwszy zestaw pytań
i wraz z wypełnionym formularzem prześlij
do 4 października:
• elektronicznie: mistrz@finansepubliczne.pl
• faksem: 71 797 28 16
• pocztą:
	
Redakcja „Finanse Publiczne”
ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław
(z dopiskiem na kopercie:
Mistrz Finansów Publicznych 2019)

Test możesz również wypełnić na stronie:
www.mistrz.finansepubliczne.pl, na której
znajduje się szczegółowy harmonogram
i regulamin konkursu.
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