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                                                                     Żeliszów,   1 grudnia 2016 r. 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 31/ 2016 

DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO                        

W ŻELISZOWIE 

z dnia 1 grudnia 2016 r. 

w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej 

 

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 3  ustawy  z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), w związku  ze  „Standardami kontroli 

zarządczej dla sektora finansów publicznych”, ogłoszonymi   w  Komunikacie Nr 23 Ministra 

Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora 

finansów publicznych  (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84) wprowadza się Regulamin Kontroli 

Zarządczej. 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

 

Ustalenia niniejszego regulaminu dotyczą organizacji i zasad przeprowadzania kontroli 

zarządczej w szkole. 

 

Definicja kontroli zarządczej i jej cele 

§ 2. 

1. Kontrola zarządcza to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i 

zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, opracowany w 

celu dostarczenia racjonalnego zapewnienia co do realizacji celów  

w następujących obszarach:  

a. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,  

b. skuteczności i efektywności działania,  

c. wiarygodności sprawozdań,  
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d. ochrony zasobów,  

e. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,  

f. efektywności i skuteczności przepływu informacji,  

g. zarządzania ryzykiem. 

2. Obszary Kontroli Zarządczej:  

a. środowisko wewnętrzne;  

b. cele i zarządzanie ryzykiem;  

c. mechanizmy kontroli;  

d. informacja i komunikacja;  

e. monitorowanie i ocena  

 

Środowisko wewnętrzne 

 

§ 3. 

1. Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych 

przyjętych w jednostce i przestrzegać ich przy wykonywaniu powierzonych zadań.  

2. Osoby zarządzające powinny wspierać i promować przestrzeganie wartości etycznych 

dając dobry przykład codziennym postępowaniem i podejmowanymi decyzjami.  

§ 4. 

Zasady postępowania etycznego pracowników Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 

w Żeliszowie  określono w odrębnym  zarządzeniu. 

 

§ 5. 

 

1. Rekrutacja nowych pracowników przebiega w taki sposób, aby zapewnić wybór 

najlepszego kandydata. 

2. Rekrutację nowych pracowników przeprowadza komisja rekrutacyjna, w skład której 

wchodzą: 

1) dyrektor, 

2) samodzielny referent ds. administracyjnych. 
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3. Szczegółowe wymagania dotyczące nauczycielskich kwalifikacji zawiera Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można 

zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu 

kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 50, poz. 400 z późn. zm.)  

4. Szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji zatrudnionych  w szkole pracowników 

samorządowych określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w 

sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U.   z 2009r. Nr 50, poz. 398 

ze zm.).  

5. Pełna dokumentacja personalna dotycząca postępowania przechowywana jest  w 

sekretariacie szkoły.  

6. Pracownicy uczestniczą w  szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych poszerzających 

wiedzę, umiejętności organizowanych i nadzorowanych przez dyrektora szkoły.  

7.  Każdy pracownik szkoły posiada sformułowany na piśmie zakres obowiązków                       

i odpowiedzialności, przyjęty potwierdzonym podpisem pracownika. 

8. Zakres uprawnień delegowanych poszczególnym pracownikom określono w Regulaminie 

Organizacyjnym. 

9. Strukturę organizacyjną jednostki określono w Regulaminie Organizacyjnym. 

 

§ 6. 

1.      Praca nauczyciela w szkole podlega ocenie zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela oraz     

         ustawą o systemie oświaty. 

2.    Ocenie podlega praca pracownika samorządowego zatrudnionego w szkole zgodnie z                    

odrębnym regulaminem. 

§ 7. 

 

      Strukturę organizacyjną szkoły, szczegółowy zakres kompetencji dyrektora i pozostałych    

      pracowników określa Regulamin Organizacyjny, stanowiący załącznik do   zarządzenia 

dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  Nr 30 /2016 z dnia  1 grudnia 2016 r.   oraz 

statut  Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żeliszowie, statut Przedszkola 

Publicznego w Żeliszowie i statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żeliszowie. 
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Cele i zarządzanie ryzykiem 

§ 8. 

System zarządzania ryzykiem reguluje odrębne zarządzenie. 

 

                                                   
                                                     Informacja i komunikacja 

§ 9. 

 

1. W ramach standardu bieżąca informacja i komunikacja pracownicy na bieżąco otrzymują 
informację dotyczące ich zadań. Ponadto w miarę potrzeb są organizowane narady i 

spotkania. 

 

2. Wszystkie osoby odpowiedzialne za dostarczanie informacji powinny dbać, aby informacje 

te były: 

a) aktualne (umożliwiające podjęcie przez nich odpowiednich działań w odpowiednim 

czasie), 

b) rzetelne, 

c) kompletne (zawierają wszystkie potrzebne dane i szczegóły, stosownie do oczekiwań 
odbiorcy danych), 

d) zrozumiałe dla odbiorców informacji. 

 

3. W ramach komunikacji zewnętrznej, przekazuje się informacje zarówno w formie pisemnej 

jak i dialogu z zapewnieniem wyrażania informacji w jasnej i zrozumiałej formie. 

 

Mechanizmy kontroli 

 

§ 10. 

1. Kontrola zarządcza powinna być: 
 

1) adekwatna – to znaczy zgodna z zasadami określonymi w obowiązujących aktach 

prawnych oraz z niniejszym regulaminem, dokładnie odpowiadająca założonym celom 

kontroli zarządczej, 

2) skuteczna – to znaczy, że postępowanie kontrolne powinno się zakończyć wydaniem 

zaleceń bądź   wniosków pokontrolnych, 

3) efektywna – to znaczy, że kontrola ta powinna powodować osiąganie założonych celów. 

 

§ 11. 

1. Podstawowe funkcje kontroli zarządczej to: 

 

1) sprawdzanie czy wydatki publiczne są dokonywane: 

a) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: 

– uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 

– optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów; 

b) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, 
c) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań; 
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2) porównaniu stopnia realizacji podjętych zadań z przyjętymi założeniami, 

3) ocenianie prawidłowości pracy, 

4) wydawanie zaleceń i wniosków pokontrolnych. 

 

§ 12. 

1. Kontrola zarządcza może być prowadzona jako: 

a) kompleksowa – obejmująca całokształt zasadniczych funkcji i statutowych zadań, 
b) problemowa – obejmująca wybrane zagadnienia, 

c) doraźna – rewizja, inspekcja, wynikająca z bieżącej pilnej potrzeby sprawdzenia stanu   

    faktycznego, prowadzona w różnych kierunkach, 

d) sprawdzająca – stosowna do potrzeb, obejmująca ocenę stopnia realizacji zaleceń i  

    wniosków pokontrolnych wydanych w wyniku uprzednio prowadzonych kontroli; 

 

§ 13. 

1. Formy organizacyjne kontroli zarządczej: 

     1) samokontrola prawidłowości wykonywania własnej pracy (do samokontroli   

zobowiązani są wszyscy pracownicy),  

     2) kontrola sprawowana z urzędu przez pracowników sprawujących funkcje kierownicze. 

2. Stosuje się dwa tryby przeprowadzania kontroli: 

1) tryb roboczy – kiedy wstępnie badamy obszar kontroli; jeżeli nie stwierdzi się 

uchybień i błędów, nie przechodzi się do trybu protokolarnego, sporządza się 

wtedy notatkę służbową dokumentującą przeprowadzenie kontroli, 

               2) tryb protokolarny – stosuje się w przypadku stwierdzenia błędów i nadużyć celem 

ewentualnego powiadomienia zewnętrznych organów kontroli instytucjonalnej; sprawdzenie 

obszaru kontroli i jej udokumentowanie realizuje się na zasadach kontroli instytucjonalnej. 

2. Osoby zobowiązane do prowadzenia kontroli zarządczej: 

     1)  dyrektor szkoły, 

     2)  samodzielny referent ds. administracyjno gospodarczych 

     3)  księgowy szkoły,, 

     4)  inni pracownicy lub komisje kontrolne powołane przez dyrektora dla    

          prowadzenia   kontroli.  

 

3. Zadania kontrolne wykonywane przez poszczególnych pracowników są określone w 

imiennych zakresach czynności, imiennych upoważnieniach oraz przepisach wewnętrznych 

wprowadzonych odrębnymi zarządzeniami, w szczególności w zakresie:  

1)   polityki rachunkowości, 

2)   zamówień publicznych 



 6 

3)   instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych, 

4)   polityce ochrony danych osobowych,  

5)   planu nadzoru pedagogicznego 

6)  polityce bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych 

 

§ 14 

1. Wyniki kontroli zarządczej umożliwiają ocenę: 

1) stopnia i form realizacji statutowych zadań szkoły, 

2) prawidłowości realizacji zadań przez poszczególne stanowiska szkoły, 

3) prawidłowości realizacji zadań przez poszczególnych pracowników.   

 

2. Wyniki kontroli zarządczej stanowią podstawę podejmowania decyzji w sprawach: 

     1) stosowania systemu wyróżnień i kar, 

     2) ustalania wysokości premii i dodatków motywacyjnych, 

     3) przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w pracy, 

     4)  typowania pracowników do odznaczeń, 

     6) modyfikacji działań doskonalących funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej. 

 

3. Działalność kontrolna w zakresie nadzoru pedagogicznego prowadzona jest  

      niezależnie od działań wynikających z realizacji planu nadzoru. 

 

4. Potwierdzeniem prowadzenia kontroli dokumentów jest wpisanie daty i czytelny  

      podpis osoby kontrolującej w poddanej kontroli dokumentacji. 

 

§ 15. 

 

Kontrola finansowa stanowi jeden z elementów kontroli zarządczej. 

 

§ 16. 

 

1. Kontrolę finansową sprawuje dyrektor szkoły lub pracownicy, którzy przejęli obowiązki                 

w zakresie gospodarki finansowej na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 

2. Kontrola finansowa, jako część systemu kontroli zarządczej, obejmuje: 
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1) zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzenie wstępnej oceny 

celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, 

2) badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania                           

i gromadzenia środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu 

środków publicznych, 

3) prowadzenie gospodarki finansowej. 

3. Do przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych, 

których konsekwencją jest dokonanie wydatków ze środków publicznych, zobowiązani 

są: 

1) dyrektor szkoły, który przez kontrolę na etapie wstępnym i bieżącym, realizuje 

bieżącą kontrolę zarządczą gospodarki finansowej, 

2) pracownicy odpowiedzialni za merytoryczne realizowanie zadań oraz inne 

upoważnione osoby. 

4. Wstępna ocena celowości planowanych zobowiązań i wydatków inwestycyjnych 

dokonywana jest przez dyrektora szkoły już na etapie przygotowywania projektu 

finansowego. Negatywna ocena celowości zaciągania zobowiązania, a co za tym idzie, 

dokonania wydatku, stanowi przesłankę odstąpienia od zamiaru realizacji zadania. 

5. W ramach kontroli wstępnej umów należy zwrócić uwagę, czy ustalenia w nich 

zaproponowane, a dotyczące kosztów są korzystne dla szkoły i mają pokrycie w planie 

finansowym szkoły. 

6. W razie ujawnienia nieprawidłowości w toku wykonywania kontroli wstępnej 

kontrolujący: 

1) zwraca bezzwłocznie nieprawidłowe dokumenty dyrektorowi szkoły z wnioskiem                  

o wprowadzenie odpowiednich zmian lub uzupełnień, 

2) odmawia podpisania dokumentów nierzetelnych, nieprawidłowych lub dotyczących 

operacji sprzecznych z obowiązującymi przepisami,  

3) zawiadamia jednocześnie o ujawnionym fakcie bezpośredniego przełożonego, który 

podejmuje decyzje w sprawie dalszego toku postępowania odpowiednio do wagi 

nieprawidłowości. 

 

§ 17. 

1. W jednostce, w terminie do 31 grudnia, opracowywany jest  plan kontroli zawierający 

planowane czynności kontrolne na następny rok. 

2. Plan kontroli zatwierdzany jest przez kierownika jednostki. 

3. Plan kontroli obejmuje podstawowy zakres kontroli. 

4. Plan kontroli może być w każdym czasie zmieniony przez kierownika jednostki poprzez 

dodanie innych, wynikających z bieżących potrzeb czynności. 

5. Po zakończeniu roku kalendarzowego sporządza się informację o realizacji planu kontroli, 

która podlega zatwierdzeniu przez kierownika. 

6. W związku z tym, że jest to informacja zarządcza dla wójta – treść protokołów, notatek 

udostępniana jest na wniosek. 

7. Wzór planu kontroli stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 
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§ 18. 

 

1. Pracownik rozpoczyna kontrolę na podstawie upoważnienia dyrektora szkoły, którego wzór 

stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

 

2. Przed przystąpieniem do kontroli, pracownik lub pracownicy mający ją przeprowadzić 
opracowują tezy dotyczące kontroli, zawierające co najmniej: 

a) temat kontroli, 

b) cel i zadania kontroli, 

c) okres objęty kontrolą, 
d) podstawowe dokumenty podlegające badaniu, 

e) okres trwania badania, 

f) określenie podstawowych przepisów prawnych z zakresu kontroli. 

 

3. Po opracowaniu tez dotyczących przedmiotu kontroli, pracownicy przygotowują się do 

kontroli poprzez zapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz innymi 

normami i wyznaczeniami. 

 

 

§19. 
 

1.  Przeprowadzone czynności kontrolne należy udokumentować w postaci protokołu 

     pokontrolnego. 

2.  Protokół z kontroli winien być sporządzony w ciągu 7 dni od dnia zakończenia kontroli. 

3.  W przypadku braku uchybień, można odstąpić od sporządzenia protokołu i ograniczyć się    
     do sporządzenia notatki służbowej. 

4.  Jeżeli w wyniku kontroli zostały stwierdzone uchybienia w działalności kontrolowanej  

     jednostki, należy sporządzić zalecenia pokontrolne. 

5.  Kopie protokołu wydaje się wszystkim zainteresowanym wymienionym w protokole. Fakt 

     odbioru powinni oni potwierdzić poprzez złożenie podpisu. 

6.  Pracownik kontrolowany może odmówić podpisania protokołu, składając pisemne  

     wyjaśnienie przyczyn odmowy. 

7. Odmowa podpisania protokołu przez pracownika kontrolowanego nie stanowi przeszkody    

    do podpisania protokołu przez osoby kontrolujące i nie wstrzymuje toku dalszych   

    czynności kontrolnych. Informację o odmowie podpisania i jej przyczynach zamieszcza się  
    w protokole. 

§ 20. 

 
1. Nadzór  nad wykonaniem zadań w ramach kontroli  zarządczej należy prowadzić   
    systematycznie w celu ich oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji.  

 

2. Dyrektor szkoły przełożeni, poprzez nadzór, zapewniają, że pracownicy stosują się do     

    procedur i  zasad obowiązujących w jednostce oraz wymagań i wytycznych przełożonych.  

 

3. W drodze nadzoru wykrywa się i eliminuje błędy, nieporozumienia i nieprawidłową   
    praktykę oraz zapobiega się ich powtarzaniu. 
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Monitorowanie i ocena 

§ 21 

1. Monitoring to proces oceny działania systemu w określonym czasie. 

2. Dyrektor w ramach wykonywania bieżących obowiązków monitoruje skuteczność 

kontroli zarządczej i jej poszczególnych elementów. 

3. Wszyscy pracownicy przekazują dyrektorowi informacje, mające wpływ na ocenę                            

i doskonalenie kontroli zarządczej. 

4. Każdy pracownik ma obowiązek zgłaszania uwag dotyczących funkcjonowania                                   

i usprawnienia systemu kontroli zarządczej. 

5. Dyrektor szkoły podejmuje środki zaradcze wobec wszelkich zaobserwowanych 

problemów w funkcjonowaniu kontroli zarządczej, w szczególności poprzez zmianę                      

i aktualizację funkcjonujących w szkole procedur i regulaminów                 

§ 22. 

1. W terminie  do 15 grudnia przeprowadzana jest w szkole samoocena systemu kontroli 

zarządczej.  

2. Samooceny dokonuje dyrektor oraz pracownicy  szkoły. 

3. Wzór arkusza samooceny określa załącznik nr 3 do Regulaminu 

§ 23. 

1. Wyniki monitorowania, samooceny oraz przeprowadzonych audytów i kontroli są 

podstawą oceny stanu kontroli zarządczej w szkole. 

2. Ocena stanu kontroli zarządczej stanowi podstawę do oświadczenia o stanie kontroli 

zarządczej, sporządzanego przez dyrektora szkoły za poprzedni rok w terminie do 31 

stycznia. 

3. Wzór oświadczenia o stanie kontroli zarządczej określa załącznik nr 4 do Regulaminu 

§ 24. 

Traci moc ZARZĄDZENIE NR 18 / 2014 dyrektora Szkoły Podstawowej im Jana Brzechwy 

w Żeliszowie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej 

§ 26. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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        ....................................................... 

              (podpis dyrektora) 

                                                                                             

                                                                                                                         Załącznik nr  1 

 do Zarządzenia Nr 31/2016  

                                                                                                                 Dyrektora Zespołu Szkolno - 

Przedszkolnego                       

                         w Żeliszowie 

                                                      z dnia 1 grudnia  2016 r.  

                                                                                         w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej 

 

 

                                                                                                              

 Plan kontroli 

realizowanych w ramach kontroli zarządczej 

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żeliszowie 

w roku ……….. 

  

  

Lp. Czynności kontrolne Termin 

 

 

 

 

 

Obszar kontroli 
 

(dokumentacja, 

respektowanie 
procedur 

wewnętrznych, stan 

obiektów itp.) 

Uwagi 
Osoba 

kontrolująca 
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                                                                                                                        Załącznik nr  2  

do Zarządzenia  

Nr 31/2016  

                                                                                                                 Dyrektora Zespołu Szkolno - 

Przedszkolnego                       

                         w Żeliszowie 

                                                      z dnia 1 grudnia  2016 r.  

                                                                                         w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej 

 

                                                                 

                                                                                                                                       
                                                                                        Żeliszów, dn. .................... 

                           
 

 

UPOWAŻNIENIE NR ............../.............. 

 

Na podstawie § 18 pkt.1 Zarządzenia Nr ...........Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  

w Żeliszowie z dnia ……………………… w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej 

upoważniam: ................................................................................................................... 

                                                                             (imię i nazwisko) 

………………………………………………………………………………………………                                                        

                                                                         (stanowisko służbowe) 

 

do przeprowadzenia kontroli  

................................................................................................................................... 

(rodzaj kontroli) 

w ................................................................................................................................ 

(pełna nazwa jednostki podlegającej kontroli) 

w zakresie: 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Termin rozpoczęcia działań kontrolnych i orientacyjny termin ich zakończenia: 

....................................................................................................................................... 

 

................................. 

(podpis dyrektora) 
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                                                                                                    Załącznik nr  3  

 do Zarządzenia Nr 31/2016  

                                                                                                                 Dyrektora Zespołu Szkolno - 

Przedszkolnego                       

                         w Żeliszowie 

                                                      z dnia 1 grudnia  2016 r.  

                                                                                         w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej 

 

 

Ankieta do samooceny kontroli zarządczej – pracownicy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego    
w Żeliszowie 

L.p. PYTANIE TAK NIE Trudno 
to 

ocenić 

a) Odniesienie do 
regulacji. procedur, 
zasad, przyjętych 
rozwiązań lub wskazanie 
innych dowodów 
potwierdzających 
odpowiedź TAK albo 

b) uzasadnienie  
odpowiedzi NIE; 

inne UWAGI 

1. 
Czy Pani/Pan wie jakie zachowania 
pracowników uznawane są w Szkole 
Podstawowej im. Jana Brzechwy w 
Żeliszowie za nieetyczne? 

    

2. Czy Pani/Pan wie jak należy się zachować 
w przypadku, gdy będzie Pani/Pan 
świadkiem poważnych naruszeń zasad 
etycznych obowiązujących w w Szkole 
Podstawowej im. Jana Brzechwy w 
Żeliszowie ? 

    

3. Czy Pani/Pana zdaniem osoby na 
stanowiskach kierowniczych przestrzegają 
i promują własną postawą i decyzjami 
etyczne postępowanie? 

    

4. Czy bierze Pani/Pan udział w szkoleniach 
w wystarczającym stopniu, aby skutecznie 
realizować powierzone zadania? 

    

5. Czy szkolenia, w których Pan/Pani 
uczestniczył/a były przydatne na 
zajmowanym stanowisku? 

    

6. Czy jest Pani/Pan informowany przez 
bezpośredniego przełożonego o wynikach 
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okresowej oceny Pani/Pana pracy? 

7. Czy istnieje dokument, w którym zostały 
ustalone wymagania w zakresie wiedzy, 
umiejętności i doświadczenia konieczne do 
wykonywania zadań na Pani/Pana 
stanowisku pracy (np. zakres obowiązków, 
opis stanowiska pracy)? 

    

8. Czy posiada Pani/Pan aktualny zakres 
obowiązków określony na piśmie lub inny 
dokument o takim charakterze? 

    

9. Czy są Pani/Panu znane kryteria, za 
pomocą których oceniane jest 
wykonywanie Pani/Pana zadań? 

    

10. Czy bezpośredni przełożeni w 
wystarczającym stopniu monitorują na 
bieżąco stan zaawansowania 
powierzonych pracownikom zadań? 

    

11. Czy zna Pani/Pan najważniejsze cele 
istnienia [jednostki] ? 

    

12. Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej 
zostały określone cele do osiągnięcia lub 
zadania do realizacji w bieżącym roku w 
innej formie niż regulamin organizacyjny 
(np. jako plan pracy, plan działalności itp.)? 

    

13. Czy cele i zadania Pani/Pana komórki 
organizacyjnej na bieżący rok mają 
określone mierniki, wskaźniki bądź inne 
kryteria, za pomocą których można 
sprawdzić czy cele i zadania zostały 
zrealizowane? – należy odpowiedzieć tylko 
w przypadku, gdy odpowiedź na pytanie nr 
12 brzmi TAK 

    

14. Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej  
w udokumentowany sposób identyfikuje się 
zagrożenia/ryzyka, które mogą 
przeszkodzić w realizacji celów i zadań 
komórki organizacyjnej (np. poprzez 
sporządzanie rejestru ryzyka lub innego 
dokumentu zawierającego zidentyfikowane 
zagrożenia/ryzyka)?   

    

15. Czy wśród zidentyfikowanych 
zagrożeń/ryzyk wskazuje się 
zagrożenia/ryzyka istotne, które w 
znaczący sposób mogą przeszkodzić w 
realizacji celów i zadań komórki 
organizacyjnej? 

    

16. Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej 
podejmuje się wystarczające działania 
mające na celu ograniczenie 
zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk, w 
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szczególności tych istotnych? 

17. Czy posiada Pani/Pan bieżący dostęp do 
procedur/instrukcji obowiązujących w  w 
Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w 
Żeliszowie (np. poprzez internet)? 

    

18. Czy istniejące procedury w wystarczającym 
stopniu opisują zadania realizowane przez 
Panią/Pana? 

    

19. Czy obowiązujące Panią/Pana 
procedury/instrukcje są aktualne, tzn. 
zgodne z obowiązującymi przepisami 
prawa i regulacjami wewnętrznymi (np. 
regulaminem organizacyjnym, innymi 
procedurami)? 

    

20. Czy nadzór ze strony przełożonych 
zapewnia skuteczną realizację zadań? 

    

21. Czy wie Pani/Pan jak postępować w 
przypadku wystąpienia sytuacji 
nadzwyczajnej np. pożaru, powodzi, 
poważnej awarii? 

    

22. Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej 
są ustalone zasady zastępstw na 
Pani/Pana stanowisku pracy? 

    

23. Czy dokumenty/materiały/zasoby 
informatyczne, z których korzysta Pani/Pan 
w swojej pracy są Pani/Pana zdaniem 
odpowiednio chronione przed utratą lub 
zniszczeniem? 

    

24. Czy ma Pani/Pan dostęp do wszystkich 
informacji i danych niezbędnych do 
realizacji powierzonych Pani/Panu zadań? 

    

25. Czy postawa osób na stanowiskach 
kierowniczych w Pani/Pana komórce 
organizacyjnej zachęca pracowników do 
sygnalizowania problemów i zagrożeń w 
realizacji zadań komórki organizacyjnej?  

    

26. Czy w przypadku wystąpienia trudności w 
realizacji zadań zwraca się Pani/Pan w 
pierwszej kolejności do bezpośredniego 
przełożonego z prośbą o pomoc?  

    

27. Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny 
przepływ informacji wewnątrz Pani/Pana 
komórki organizacyjnej? 

    

28. Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny 
przepływ informacji pomiędzy 
poszczególnymi komórkami 
organizacyjnymi w [jednostce]? 
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29. Czy zna Pani/Pan zasady kontaktów 
pracowników [jednostki] z podmiotami 
zewnętrznymi (np. wnioskodawcami, 
dostawcami, oferentami) oraz swoje 
uprawnienia i obowiązki w tym zakresie? 

    

30. Czy Pani/Pana komórka organizacyjna 
utrzymuje efektywne kontakty z 
podmiotami zewnętrznymi, które mają 
wpływ na realizację jej zadań (np. z innymi 
urzędami, dostawcami, klientami)? 

    

31. Czy przełożeni na co dzień zwracają 
wystarczającą uwagę na przestrzeganie 
przez pracowników obowiązujących w  w 
Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w 
Żeliszowie zasad, procedur, instrukcji itp.? 
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                                         Załącznik nr  4  do  

 Zarządzenia Nr 31/2016  

                                                                                                                 Dyrektora Zespołu Szkolno - 

Przedszkolnego                       

                         w Żeliszowie 

                                                      z dnia 1 grudnia  2016 r.  

                                                                                         w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej 

 

 

 

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 
Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żeliszowie  

za rok …… 

                                    (rok, za który składane jest oświadczenie) 

Dział I2) 
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i 

efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i 

zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla 

zapewnienia:  

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,  

- skuteczności i efektywności działania,  

- wiarygodności sprawozdań,  
- ochrony zasobów,  

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,  

- efektywności i skuteczności przepływu informacji,  

- zarządzania ryzykiem,  

oświadczam, że w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji 

rządowej3)/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*  

 

                       Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Żeliszowie 
(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów 

publicznych*) 

 Część A4) 
      w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola 

zarządcza.  

Część B5) 
     w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola 

zarządcza.  

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, 

które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w 

dziale II oświadczenia.  

Część C6) 
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    nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.  

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, 

które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w 

dziale II oświadczenia.  

 

 

Część D 
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie  

sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:7) 

 

               monitoringu realizacji celów i zadań,  
               samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli    

               zarządczej dla sektora finansów publicznych8),  

               procesu zarządzania ryzykiem,  

             audytu wewnętrznego,  

               kontroli wewnętrznych,  

             kontroli zewnętrznych,  

             innych źródeł informacji: ...............................................................................................  

         ................................................................................................................................................ 

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby 

wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia. 

 

Żeliszów,     

........................................................ .............................................................  

(miejscowość, data) (podpis ministra/kierownika jednostki)  

______ 

* Niepotrzebne skreślić.  
Dział II9) 

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość 
kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo 

działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający 

monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w 

szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i 

efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad 

etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.  

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli 

zarządczej.  

........................................................... ........................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w 

odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.  

 

Dział III10) 
Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli 

zarządczej. 

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................................... 
Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w 

odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego 

dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.  

 

 

 

     2. Pozostałe działania:  

         

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego 

dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.  

 
Objaśnienia: 

1)
 Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 

sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 

2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, 

poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, 

poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest 

przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.  
2)

 W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A 

albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. 
Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.  

3)
 Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli 

zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący 

ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. 

Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).  
4)

 Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie 

następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i 
efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad 

etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.  
5)

 Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub 

więcej z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami 

wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, 

przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji 

lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.  
6)

 Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z 

wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, 

skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i 

promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania 

ryzykiem.  
7)

 Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy 

je wymienić.  
8)

 Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie 

art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  
9)

 Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.  
10)

 Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy 

niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze 

oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania 

kontroli zarządczej.  

 

 


