
ZARZĄDZENIE NR 205.2015
BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 
1515; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890) w związku z art. 69, ust.1, pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. 
poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 
1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150), 
zarządzam, co następuje: 

§ 1. W celu zapewnienia funkcjonowania skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej wprowadza się 
Regulamin kontroli zarządczej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Miasto Złotów i Zastępcy Skarbnika. 

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 195/10 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie 
ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Złotowie i jednostkach organizacyjnych Gminy 
Miasto Złotów. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Burmistrz Miasta Złotowa 

Adam Pulit
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Załącznik do Zarządzenia Nr 205.2015 

Burmistrza Miasta Złotowa 

z dnia 28 grudnia 2015 r. 

 

 

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Regulamin kontroli zarządczej zwany w dalszej części Regulaminem określa organizację i zasady 

funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Złotowie oraz zasady wykonywania kontroli zarządczej 

w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Złotów. 

 

§ 2. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 

1) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Złotowa, kierownika jednostki jaką jest Urząd 

Miejski w Złotowie; 

2) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Złotowie; 

3) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Złotów; 

4) Kierownikach – należy przez to rozumieć kierowników komórek organizacyjnych Urzędu; 

5) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora lub Kierownika jednostki organizacyjnej Gminy; 

6) komórce organizacyjnej – należy rozumieć Referat, Urząd Stanu Cywilnego, Straż Miejską, samodzielne 

stanowisko pracy; 

7) jednostce organizacyjnej Gminy – należy przez to rozumieć samorządowe jednostki budżetowe, zakłady 

budżetowe oraz instytucje kultury działające na terenie Gminy; 

8) ryzyku - należy przez to rozumieć prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń, które mogą mieć wpływ na 

osiągnięcie zamierzonych celów lub powodujących odchylenia od oczekiwanych rezultatów; 

9) zarządzaniu ryzykiem – należy przez to rozumieć proces systematycznej identyfikacji, analizy, oceny 

i postępowania z ryzykiem; w tym monitorowanie ryzyka i środków podejmowanych w celu jego 

ograniczenia; 

10) kontroli – należy przez to rozumieć czynność polegającą na sprawdzeniu stanu faktycznego i porównaniu 

ze stanem wymaganym (wyznaczonym) w normach prawnych, technicznych, ekonomicznych, regulaminach 

i procedurach oraz sformułowaniu wniosków i zaleceń pokontrolnych, mających na celu zlikwidowanie 

nieprawidłowości, a także usprawnienie prac kontrolowanej komórki organizacyjnej lub jednostki 

organizacyjnej Gminy; 

11) procedurze - należy przez to rozumieć sposób realizacji zadania (standard), załatwienia sprawy, realizacji 

projektu, zalecony przez kierownictwo jednostki w wewnętrznych uregulowaniach, stanowiący dla 

pracowników wymagany sposób postępowania. 
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§ 3. 1. Kontrola zarządcza w Gminie funkcjonuje na dwóch poziomach: 

1) I poziom – jest to kontrola wykonywana w komórce organizacyjnej przez Kierownika lub w jednostkach 

organizacyjnych Gminy przez Dyrektorów tych jednostek, 

2) II poziom – jest to kontrola jednostek organizacyjnych Gminy realizowana przez Burmistrza. Tę kontrolę mogą 

przeprowadzać, na postawie pisemnego upoważnienia Burmistrza, pracownicy Urzędu zgodnie z zakresem 

wykonywanych zadań. 

2. Kontrola zarządcza to ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny 

z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Kontrola zarządcza dostarcza niezbędnych informacji do 

podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem, sygnalizuje naruszenia prawa, zaniedbania i nieprawidłowości. 

3. Kontrola zarządcza wykonywana jest z uwzględnieniem przestrzegania podstawowych zasad prowadzenia 

gospodarki finansowej, na podstawie następujących kryteriów: 

1) zgodności z prawem; 

2) rzetelności; 

3) celowości; 

4) gospodarności; 

5) przejrzystości; 

6) jawności. 

 

§ 4. 1. Burmistrz jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej jednostki oraz za zapewnienie 

funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej. 

2. Podczas nieobecności Burmistrza jego obowiązki w zakresie kontroli zarządczej oraz gospodarki finansowej 

wypełnia Zastępca Burmistrza lub osoba wyznaczona przez Burmistrza osobnym zarządzeniem. 

3. Odpowiedzialnymi za utrzymanie i doskonalenie systemu kontroli zarządczej są, oprócz osób wymienionych 

w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, także Kierownicy i Dyrektorzy, w zakresie swoich kompetencji w odniesieniu 

do komórek, którymi zarządzają, osoby, którym powierzono określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej 

i gospodarowania mieniem jednostki, jak również pozostali pracownicy w zakresie wykonywanych przez nich zadań. 

Zakres przedmiotowy i podmiotowy odpowiedzialności osób wyżej wymienionych wynika z zadań określonych 

m. in. w „Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Złotowie”. 

4.  Działania związane z nadzorem nad raportowaniem i sprawozdawczością w procesie wyznaczania celów i zadań 

oraz systemem zarządzania ryzykiem w Gminie koordynuje Sekretarz. Szczegółowe zadania Sekretarza określa § 16 

niniejszego regulaminu.  

5.  Na kontrolę zarządcza sprawowaną przez Burmistrza składają się m. in. wyniki: 

1) samokontroli pracowniczej, do której zobowiązani są wszyscy pracownicy zatrudnieni w Urzędzie, 

2) kontroli funkcjonalnej sprawowanej przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Urzędzie 

i jednostkach organizacyjnych Gminy; 

3) kontroli instytucjonalnej sprawowanej przez upoważnionych pracowników Urzędu, zgodnie 

z postanowieniami  „Regulaminu kontroli instytucjonalnej w Gminie Miasto Złotów”; 

4) kontroli finansowej sprawowanej przez Skarbnika Gminy, głównego księgowego Urzędu oraz głównych 
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księgowych jednostek organizacyjnych Gminy; 

5) audytu wewnętrznego, w szczególności w zakresie oceny procesu zarządzaniu ryzykiem oraz czynności 

doradczych; 

6) kontroli realizowanej przez podmioty zewnętrzne, a w szczególności przez Regionalną Izbę Obrachunkową, 

Najwyższą Izbę Kontroli, Urząd Kontroli Skarbowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz inne organy 

i instytucje prowadzące działalność w zakresie nadzoru i kontroli; 

7) oceny pracy Urzędu, dokonywanej przez  interesantów, prowadzonej przez cały rok w formie ankiet 

wypełnianych w siedzibie Urzędu oraz w formie elektronicznej dostępnej przez stronę Urzędu , której wyniki 

zbierane są w końcu każdego roku i zestawiane w osobnym raporcie. 

 

 

Rozdział 2. 

Cel i zakres kontroli zarządczej 

 

§ 5.  Głównymi celami kontroli zarządczej jest zapewnienie: 

1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz przyjętymi procedurami wewnętrznymi oraz standardami; 

2) skuteczności i efektywności działania; 

3) wiarygodności sprawozdań, w tym sprawozdań finansowych, sporządzania i publikowania wiarygodnych, 

aktualnych oraz dokładnych danych i informacji; 

4) ochrony zasobów, używania zasobów w sposób oszczędny i przynoszący pożytek; 

5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania; 

6) efektywności i skuteczności przepływu informacji; 

7) skutecznego zarządzania ryzykiem; 

8) zapewnienie ciągłego doskonalenia procesów zarządzania. 

 

§ 6.  Podstawą systemu kontroli zarządczej w Urzędzie są w szczególności: 

1) ustawy, rozporządzenia, uchwały Rady Miejskiej w Złotowie, zarządzenia Burmistrza; 

2) procedury, instrukcje, zakresy czynności i obowiązki pracowników, polecenia służbowe; 

3) misja Gminy, cele i zadania strategiczne w ramach poszczególnych zadań budżetowych oraz zadań 

wspomagających jednostek organizacyjnych Gminy. 

 

§ 7. Standardy kontroli zarządczej dzielą się na pięć grup odpowiadających poszczególnym elementom kontroli 

zarządczej: 

1) środowisko wewnętrzne; 

2) cele i zarządzanie ryzykiem; 

3) mechanizmy kontroli; 

4) informacja i komunikacja; 

5) monitorowanie i ocena. 
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Rozdział 3. 

Środowisko wewnętrzne 

 

§ 8. Standardy z grupy środowisko wewnętrzne, wpływające na jakość kontroli zarządczej obejmują: 

1) Przestrzeganie wartości etycznych – osoby zarządzające oraz pracownicy Urzędu zobowiązani są przy 

wykonywaniu powierzonych im zadań i obowiązków do przestrzegania zasad i wartości etycznych określonych 

w „Kodeksie Etyczny oraz Kodeksie postępowania etycznego pracowników Urzędu”. Zatrudnieni pracownicy zostają 

zapoznani z zasadami zawartymi w Kodeksie i potwierdzają ich znajomość podpisując oświadczenie. Naruszenie 

przez pracownika Urzędu postanowień Kodeksu podlega analizie przez Burmistrza, powoduje odpowiedzialność 

regulaminową (porządkową) oraz przewidziane prawem konsekwencje, a także znajduje odzwierciedlenie 

w okresowej ocenie dokonywanej zgodnie z obowiązującą w Urzędzie procedurą. Osoby zarządzające winny 

wspierać i promować przestrzeganie wartości etycznych dając dobry przykład codziennym postępowaniem 

i podejmowanymi decyzjami. 

2) Kompetencje zawodowe – osoby zarządzające i pracownicy Urzędu powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje 

i wiedzę. Opisy stanowisk pracy, określające niezbędny poziom kompetencji, są narzędziem do oceny kandydatów 

w procesie rekrutacji. Proces zatrudniania w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy winien przebiegać 

w taki sposób, aby zapewnić wybór najlepszego kandydata i odbywać się zgodnie z przyjętym „Regulaminem 

naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim 

w Złotowie oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Złotów”. Pracownicy 

podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym odbywają służbę przygotowawczą zgodnie 

z „Regulaminem przeprowadzania służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu kończącego tę służbę 

w Urzędzie Miejskim w  Złotowie” i składają egzamin kończącego tę służbę. 

Pracownicy Urzędu zobowiązani są do stałego pogłębiania wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego 

i efektywnego wykonywania zadań na zajmowanym stanowisku, m.in. poprzez samokształcenie, szkolenia 

i dokształcanie w ramach szkoleń, kursów specjalistycznych studiów, studiów  podyplomowych czy doktoranckich. 

Burmistrz zapewnia rozwój kompetencji zawodowych pracowników Urzędu poprzez system szkoleń 

i samokształcenia zgodnie z „Regulaminem dofinansowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników 

samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w  Złotowie”. 

Każdy pracownik w Urzędzie i Dyrektor jednostki organizacyjnej Gminy podlega okresowej ocenie obejmującej 

kompleksową ocenę wyników jego pracy, pod kątem realizacji wytyczonych celów, określenia przydatności 

zawodowej na danym stanowisku oraz możliwości rozwojowych pracownika. Oceny okresowej dokonuje 

bezpośredni przełożony pracownika zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania okresowej oceny pracowników 

samorządowych”. 

3) Strukturę organizacyjną, którą regulują: 

a) w Urzędzie: „Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Złotowie”.  Każdy pracownik Urzędu posiada 

określone obowiązki, uprawnienia oraz odpowiedzialności w postaci zakresu czynności i obowiązków, który 

sporządza, w porozumieniu z bezpośrednim przełożonym pracownika, Sekretarz. Zakres obowiązków pracowników 
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danej komórki organizacyjnej jest sporządzany w momencie zatrudnienia pracownika, a zmiany tego zakresu są 

wprowadzane na bieżąco. Kierownicy ponoszą odpowiedzialność za aktualizację zakresów obowiązków, uprawnień 

i odpowiedzialności podległych im pracowników. Każdy zakres obowiązków zatwierdzany jest przez Burmistrza. 

Ponadto w Urzędzie obowiązuje „Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Złotowie” ustalający organizację 

i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązku pracodawcy i pracownika.   

b) w jednostkach organizacyjnych Gminy: statuty nadane tym jednostkom i/lub regulaminy organizacyjne 

Dyrektorów tych jednostek. 

4) Delegowanie uprawnień – zadania Burmistrza zostały określone w przepisach prawa powszechnie 

obowiązującego, „Statucie Gminy Miasto Złotów” i „Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Złotowie”. 

Burmistrz dokonuje podziału zadań i kompetencji pomiędzy Zastępcą Burmistrza, Skarbnikiem i Sekretarzem oraz 

Kierownikami komórek organizacyjnych, a także powierza prowadzenie określonych spraw Gminy w imieniu 

Burmistrza. Zakres delegowanych uprawnień dla Dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy wynika 

z pełnomocnictw i upoważnień Burmistrza. W przypadku delegowania uprawnień, w tym z zakresu gospodarki 

finansowej lub majątkowej, poszczególnym osobom zarządzającym lub pracownikom, stosowane są następujące 

zasady: 

a) zakres delegowanych uprawnień musi być odpowiedni do wagi podejmowanych decyzji, stopnia ich 

skomplikowania i ryzyka z nimi związanego; 

b) delegowaniu podlegają przede wszystkim uprawnienia do podejmowania decyzji o bieżącym charakterze; 

c) przyjęcie delegowanych uprawnień potwierdzane jest podpisem. 

Informacje dotyczące przyznanych upoważnień i pełnomocnictw znajdują się odpowiednio w rejestrze upoważnień 

i pełnomocnictw. Rejestry te prowadzi Sekretarz. Pełnomocnictwa i upoważnienia podlegają bieżącej aktualizacji. 

 

 

 

Rozdział 4. 

Cele i zarządzanie ryzykiem 

 

§ 9. 1.Cele strategiczne oraz misję wyznacza Strategia Rozwoju Gminy Miasto Złotów. 

2. Główne założenia zawarte w Strategii, kierunki działania Burmistrza oraz plan budżetu Gminy na dany rok 

stanowią podstawę do opracowania rocznych planów działalności Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy. Plany 

działalności wskazują cele, których realizacja w danym roku przyczyni się do osiągnięcia celów strategicznych. 

3. Realizacja celów jest monitorowana za pomocą wyznaczonych mierników przez Kierowników komórek 

organizacyjnych i Dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy i nadzorowana przez Sekretarza, a wyniki są 

corocznie przekazywane do Burmistrza. 

 

§ 10. 1. W odniesieniu do celów wskazanych w planach działalności dokonuje się corocznej identyfikacji ryzyk - 

zagrożeń, których wystąpienie może mieć negatywny wpływ na ich osiągniecie. 

2. Celem zarządzania ryzykiem jest poprawa jakości, sprawności i efektywności zarządzania we wszystkich 
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obszarach oraz ograniczenie ewentualnych negatywnych skutków zdarzeń do akceptowalnego poziomu. Na system 

zarządzania ryzykiem składają się: identyfikacja i analiza ryzyka w stosunku do założonych celów i zadań, reakcja 

na ryzyko oraz wskazanie działań zaradczych. 

3. Burmistrz oraz Kierownicy i Dyrektorzy na bieżąco monitorują ryzyka występujące w jednostce. Każdy pracownik 

ma obowiązek zgłaszania do bezpośredniego przełożonego zidentyfikowanego istotnego ryzyka. 

 

§ 11. 1. Wszystkie zidentyfikowane ryzyka poddawane są całościowej analizie. 

2. Celem analizy ryzyka jest jego pomiar polegający na określeniu prawdopodobieństwa wystąpienia danego rodzaju 

ryzyka oraz możliwych skutków jego wystąpienia. 

3. Ocena zarówno prawdopodobieństwa, jak i potencjalnych skutków wystąpienia ryzyka, polega na nadaniu 

im wartości szacunkowych w przyjętych skalach jakościowo – ilościowych. 

4. W analizie ryzyka jako jeden ze wskaźników prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka uwzględnia 

się częstotliwość wystąpienia ryzyka (liczbę możliwych powtórzeń). 

 

§ 12. 1. Oceniając prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka, uwzględnia się możliwą częstotliwość wystąpienia 

zdarzenia (jak często dane zdarzenie może mieć miejsce). W odniesieniu do czynności powtarzalnych (spraw 

występujących cyklicznie lub wielokrotnie) uwzględnia się liczbę możliwych powtórzeń (ile razy względem ogólnej 

liczby spraw zdarzenie może mieć miejsce). 

2. Do określenia prawdopodobieństwa należy stosować definicje określone w załączniku nr 7 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 13. 1. Ocena skutków wystąpienia ryzyka opiera się na szacowaniu potencjalnych skutków (wyników 

oddziaływania) zaistnienia danego ryzyka (zdarzenia), które mogą mieć wpływ na jednostkę i realizację celów 

i zadań. Uwzględnia się przy tym w szczególności konsekwencje prawne, finansowe i organizacyjne zaistnienia 

danego zdarzenia oraz jego wpływ na wizerunek jednostki i bezpieczeństwo pracowników. 

2. Ocena skutków wystąpienia ryzyka dokonywana jest przez oceniającego poprzez dokonanie wyboru spośród 

definicji zawartych w załączniku nr 8 do niniejszego zarządzenia.   

 

§ 14. 1. Na podstawie oszacowanego prawdopodobieństwa oraz skutków wystąpienia ryzyka określa się 

współczynnik istotności każdego zidentyfikowanego ryzyka. 

2. Określenie prawdopodobieństwa i skutków wystąpienia ryzyka umożliwia ustalenie współczynnika istotności 

ryzyka według wzoru: 

IR = P x S gdzie: 

IR – współczynnik istotności ryzyka; 

P – prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka; 

S – skutki wystąpienia ryzyka. 

Poziomy istotności ryzyka zamieszczone są w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia. 

3. Ryzykiem akceptowalnym jest ryzyko niskie. Ryzyka średnie i wysokie przekraczają akceptowalny poziom ryzyka. 

Id: NDFVS-BRHLH-KEOOS-FDPDF-YTFEQ. Przyjety Strona 6



Przyjmuje się, że w odniesieniu do ryzyk nieakceptowalnych można podjąć następujące sposoby postępowania: 

1) unikanie ryzyka (UR)– odejście od działań, które wiążą się z ryzykiem, np. rezygnacja z wykonywania 

danego działania; 

2) minimalizacja ryzyka (MR) – polega na podjęciu działań mających na celu zmniejszenie 

prawdopodobieństwa lub skutków wystąpienia ryzyka lub obu jednocześnie; 

3) transfer ryzyka (TR) – ograniczenie prawdopodobieństwa i efektu wystąpienia danego zdarzenia poprzez 

przekazanie w całości lub w częściowo innej stronie; 

4) akceptacja ryzyka (AR)– przyjmuje się, iż ryzyka skrajne, nieakceptowalne można zaakceptować w 

przypadku braku możliwości podjęcia działań ograniczających poziom danego ryzyka. 

4. W odniesieniu do wszystkich zidentyfikowanych i oszacowanych ryzyk określa się odpowiedni sposób reakcji na 

ryzyko. Podstawowym sposobem reakcji na ryzyko jest kontrolowanie i ograniczanie ryzyka. W stosunku do każdego 

ryzyka wskazuje się odpowiednie działania, służące wdrożeniu określonego rodzaju reakcji na ryzyko (już podjęte 

lub planowane do podjęcia) oraz  wskazuje się odpowiednie mechanizmy kontrolne. 

 

§ 15. 1. Kierownicy i Dyrektorzy zobowiązani są do: 

1) określenia celów i zadań swoich komórek w rocznej perspektywie, wraz ze wskazaniem miernika określającego 

stopień realizacji celu; 

2) przeprowadzenia oceny realizacji celów i zadań pod względem oszczędności, efektywności i skuteczności; 

3) zapewnienia odpowiedniego system monitorowania realizacji celów i zadań; 

4) wskazania osób odpowiedzialnych za ich wykonanie; 

5) zidentyfikowania ryzyk, jakie mogą zagrozić osiągnięciu poszczególnych celów i zadań; 

6) przeprowadzenia analizy zidentyfikowanych ryzyk w celu określenia prawdopodobieństwa i możliwych skutków 

wystąpienia danego ryzyka; 

7) określenia poziomu ryzyka; 

8) określenia rodzaju wymaganych reakcji, rodzaju działań, które należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka 

do akceptowalnego poziomu; 

9) wprowadzanie mechanizmów kontrolnych, monitorowanie realizacji zadań i celów w nadzorowanej 

komórce/jednostce; 

10) zarządzanie ryzykiem w zakresie sowich uprawnień; 

2. W celu dokumentowania procesu planowania działalności swojej komórki organizacyjnej/jednostki, identyfikacji 

oraz analizy i oceny ryzyka wraz z procesem zarządzaniem ryzykiem kierownicy i dyrektorzy przygotowują w formie 

papierowej i elektronicznej: 

a) Plan działalności, zgodnie z wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu 

i przekazanie Sekretarzowi w terminie do końca stycznia każdego roku, celem uzyskania zatwierdzenia przez 

Burmistrza; 

b) Sprawozdanie z realizacji planu działalności za I półrocze danego roku, zgodnie z wzorem zamieszczonym 

w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu i przekazanie Sekretarzowi w terminie do końca lipca każdego roku 

kalendarzowego, celem uzyskania zatwierdzenia przez Burmistrza; 
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c) roczne Sprawozdanie z realizacji planu działalności za dany rok, zgodnie z wzorem zamieszczonym w załączniku 

nr 5 do niniejszego regulaminu i przekazanie Sekretarzowi w terminie do końca lutego każdego roku kalendarzowego 

za rok poprzedni, celem uzyskania zatwierdzenia przez Burmistrza. 

 

§ 16. 1. Do zadań Sekretarza należy: 

1) weryfikacja otrzymanych od Kierowników i Dyrektorów Planów działalności; 

2) opracowanie na podstawie Planu działalności komórki organizacyjnej Urzędu, Planu działalności dla Urzędu, 

zgodnie z wzorem zamieszczony w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w terminie do 15 lutego każdego 

roku kalendarzowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Burmistrzowi; 

3) opracowanie na podstawie półrocznego Sprawozdania z realizacji planu działalności komórki organizacyjnej 

Urzędu, Sprawozdania z realizacji planu działalności Urzędu, zgodnie z wzorem zamieszczony w załączniku nr 4 

do niniejszego zarządzenia, w terminie do końca sierpnia każdego roku kalendarzowego i przedłożenie 

go do zatwierdzenia Burmistrzowi; 

4) opracowanie na podstawie rocznych Sprawozdań z realizacji planu działalności komórki organizacyjnej Urzędu, 

Sprawozdania z realizacji planu działalności Urzędu, zgodnie z wzorem zamieszczony w załączniku nr 6 

do niniejszego zarządzenia, w terminie do końca marca każdego roku kalendarzowego i przedłożenie 

go do zatwierdzenia Burmistrzowi; 

5) monitorowanie ryzyk o największym wpływie i prawdopodobieństwie wystąpienia; 

6) informowanie Burmistrza o najważniejszych ryzykach i działaniach podejmowanych w celu ich minimalizacji. 

2. Opracowany Plan działalności, Sprawozdanie z realizacji planu działalności wraz z rekomendacją dotycząca progu 

akceptowalności ryzyka oraz propozycjami planów postępowania z ryzykami, w tym z ryzykami nieakceptowalnymi 

przekazywany jest do weryfikacji i akceptacji Burmistrzowi.   

 

§ 17. Zastępca Skarbnika jest odpowiedzialny za: 

1) przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej zgodnie z „Regulaminem kontroli instytucjonalnej w Gminie 

Miasto Złotów”, 

2) opracowanie wyników samooceny kontroli zarządczej. 

 

Rozdział 5. 

Mechanizmy kontroli 

 

§ 18. W ramach mechanizmów kontroli w Gminie zorganizowano system kontroli zarządczej oparty na poniższych 

rodzajach kontroli, tj.: 

1) kontroli funkcjonalnej – kontrola ta jest związana z bieżącym podejmowaniem działań w celu realizacji celów 

i zadań. Należy do obowiązków Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Skarbnika, Sekretarza, Kierowników referatów, 

pracowników na samodzielnych stanowiskach oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy. Kontrola 

funkcjonalna ma na celu realizację zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy 

i  umożliwia podjęcie koniecznych działań identyfikujących i minimalizujących ryzyka. zagrażające osiąganiu celów. 
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2) kontroli instytucjonalnej – rozumianej jako czynności kontrolne, których celem jest mierzenie efektów 

realizowanych zadań, porównywanie stanu faktycznego z przepisami prawa oraz ocena realizacji zadań pod kątem 

efektywności, oszczędności i terminowości. Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania kontroli instytucjonalnej 

określony został w „Regulaminie kontroli instytucjonalnej Gminy Miasto Złotów”. 

3) samokontroli - do której są zobowiązani wszyscy pracownicy Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy. 

Samokontrola polega na kontroli prawidłowości wykonywania własnej pracy przez pracowników w oparciu 

o obowiązujące przepisy prawa i obowiązki wynikające z posiadanego zakresu czynności, z uwzględnieniem 

postanowień zawartych  w niniejszym Regulaminie. Samokontrola realizowana  jest w ramach powierzonych 

obowiązków służbowych w toku codziennego wykonywania zadań. Pracownik zobowiązany jest w przypadku 

ujawnienia nieprawidłowości podjąć niezbędne działania zmierzające do usunięcia nieprawidłowości 

oraz niezwłocznie  poinformować przełożonego o ich  ujawnieniu. 

 

§ 19. W jednostce zostają przyjęte następujące mechanizmy kontroli zarządczej: 

1) dokumentowanie systemu kontroli zarządczej. W jednostce funkcjonują: procedury wewnętrzne, instrukcje, 

wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników. Dokumentacja 

powinna być spójna i dostępna dla wszystkich osób, którym jest ona niezbędna do właściwego wypełniania 

powierzonych obowiązków; 

2) nadzór nad działalnością jednostki, rozumiany jako nadzór kierowniczy polegający w szczególności na jasnym, 

zrozumiałym komunikowaniu obowiązków, zadań i odpowiedzialności każdemu pracownikowi, jak również 

systematyczną opartą o kryteria obiektywną ocenę jego pracy. Nadzór kierowniczy w jednostce sprawowany jest 

przez Burmistrza. Burmistrz może powierzyć wykonywanie obowiązków z zakresu nadzoru kierowniczego innym 

pracownikom, w szczególności zatrudnionym na stanowiskach kierowniczy – kierownikom poszczególnych 

komórek organizacyjnych Urzędu. 

3) zapewnienie ciągłości działalności, realizowane poprzez wyznaczanie osób pełniących zastępstwo podczas 

nieobecności poszczególnych pracowników w Urzędzie (w formie stosownych upoważnień lub innych skutecznych 

form ustalenia zastępstw), system przechowywania danych gromadzonych na nośnikach informatycznych 

gwarantujący ich nienaruszalność. Bezpieczeństwo działania i obsługi systemu informatycznego zawiera „Polityka 

bezpieczeństwa wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych 

osobowych w Urzędzie Miejskim w  Złotowie”; 

4) ochrona zasobów jednostki, realizowana poprzez zapewnienie ich ochrony i właściwego wykorzystania. Dostęp 

do zasobów finansowych, materialnych i informacyjnych jednostki mają wyłącznie upoważnione osoby. 

Wprowadzono stosowne ograniczenia w dostępie do newralgicznych miejsc (serwerownia, archiwum) oraz fizyczne 

zabezpieczenia budynku (system alarmowy, sprzęt przeciwpożarowy). Powierzono pracownikom odpowiedzialność 

materialną za przekazane składniki majątkowe. Stan mienia jest systematycznie weryfikowany i porównywany 

ze stanem ewidencyjnym w drodze inwentaryzacji. Ochrony dokumentacji Urzędu dokonuje się na zasadach 

określonych w „Instrukcji kancelaryjnej” i „Instrukcji archiwalnej”.  

5) szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych. Wszelkie operacje finansowe 

oraz gospodarcze, a także inne istotne z punktu widzenia procesu finansowania działalności jednostki zdarzenia, 
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powinny być rzetelnie oraz na bieżąco dokumentowane w celu umożliwienia prześledzenia każdej operacji 

finansowej, gospodarczej lub zdarzenia od samego początku, w trakcie ich trwania i po zakończeniu. Mechanizmy 

dokumentowania operacji finansowych i gospodarczych są opisane szczegółowo w „Zasadach (polityce) 

rachunkowości w Urzędzie Miejskim w  Złotowie”. 

 

§ 20. 1. W Urzędzie funkcjonują mechanizmy służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych i systemów 

informatycznych służących dokumentowaniu operacji finansowych i gospodarczych. Funkcjonowanie 

mechanizmów kontroli systemów informatycznych takich jak: kontrola dostępu, kontrola oprogramowania 

systemowego, kontrola tworzenia i zmian w aplikacjach, nadawanie uprawnień, ciągłości działalności i kontroli 

aplikacji, mające na celu ochronę przed nieautoryzowanymi zmianami, utratą lub ujawnieniem, zapewniana jest przez 

informatyka.  

2. Szczegółowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa informatycznego zawarto w „Polityce bezpieczeństwa wraz z 

instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie 

Miejskim w  Złotowie”. 

 

Rozdział 6. 

Informacja i komunikacja 

 

§ 21. 1.Grupa standardów „Informacja i komunikacja” obejmuje: 

1) informację bieżącą; 

2) komunikację wewnętrzną; 

3) komunikację zewnętrzną. 

2. Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Skarbnik i Sekretarz oraz Kierownicy komórek organizacyjnych są zobowiązani 

do zapewnienia pracownikom Urzędu stałego dostępu do informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków 

służbowych. Informacje te powinny być rzetelne i efektywne oraz przekazywane w odpowiednim czasie i formie. 

System komunikacji powinien zapewnić przepływ informacji pomiędzy przełożonym a pracownikiem i odwrotnie. 

Efektywny system komunikacji powinien zapewnić nie tylko przepływ informacji, ale także ich właściwe 

zrozumienie. 

3.  Kierownictwo Urzędu określa sposób i formę komunikacji, w zależności od rangi informacji mając na względzie 

jej efektywność tj. właściwe zrozumienie informacji przez odbiorców (narady kierownictwa Urzędu, spotkania, 

pisma okólne, przesyłanie komunikatów za pomocą sieci informatycznej, system rejestracji i obiegu dokumentów. 

wewnętrzna sieć telefoniczna Urzędu). 

4. Wymiana informacji z podmiotami zewnętrznymi odbywa się poprzez: 

1) udział Burmistrza, Zastępcy Burmistrz, Skarbnika i Sekretarza oraz Kierowników referatów 

lub wyznaczonych przez nich pracowników w sesjach i komisjach Rady Miejskiej w Złotowie; 

2) sprawozdanie z pracy Burmistrza za dany okres, które przedstawiane jest na sesjach Rady Miejskiej 

w Złotowie; 

3) przyjmowanie interesantów przez Burmistrza i pracowników Urzędu, rozpatrywanie petycji, skarg 
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i wniosków mieszkańców, przygotowywanie odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych oraz 

wystąpienia komisji Rady Miejskiej w Złotowie; 

4) udzielanie informacji publicznej; 

5) dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotowie; 

6) spotkania władz Gminy z mieszkańcami; 

7) współpracę z mediami (konferencje i briefingi); 

8) spotkania Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Skarbnika i Sekretarza oraz Kierowników komórek 

organizacyjnych  z Dyrektorami jednostek organizacyjnych Gminy; 

9) korespondencję prowadzoną z podmiotami zewnętrznymi; 

10) stronę internetową Urzędu; 

11) tablice informacyjne w siedzibie i przed siedzibą Urzędu; 

12) ankiety i badania satysfakcji klientów Urzędu. 

5. Korespondencja wewnętrzna oraz zewnętrzna odbywa się zgodnie z trybem i zasadami podpisywania pism i obiegu 

dokumentów określonymi w „Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Złotowie”. 

 

 

Rozdział 7. 

Monitorowanie i ocena 

 

§ 22. Ocena systemu kontroli zarządczej, w tym systemu zarządzania ryzykiem w Urzędzie i w jednostkach 

organizacyjnych Gminy powinna być prowadzona w sposób ciągły. 

 

§ 23. 1. Proces monitorowania i oceny skuteczności poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej działa 

w oparciu o: 

1) prowadzenie okresowych czynności sprawdzających; 

2) analizę realizacji wybranych celów i zadań, w oparciu o sprawozdawczość. 

2.Ocena systemu kontroli zarządczej przeprowadzana jest wg następujących kryteriów; 

1) poprawności organizacyjnej jednostki z punktu widzenia realizowanych celów; 

2) zgodności z prawem; 

3) gospodarności aktywami jednostki, zapewniającej uzyskanie przy najniższych nakładach (w danych warunkach) 

optymalnych efektów; 

4) celowości zapewniającej eliminację działań niekorzystnych i zbędnych z punktu widzenia celów jednostki; 

5) rzetelności i terminowości. 

3. Źródłem uzyskania zapewniania o stanie kontroli zarządczej powinny być w szczególności wyniki: monitorowania, 

samooceny, audytu wewnętrznego oraz uzyskania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej. 

 

§ 24. 1. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu przeprowadzają raz do roku samoocenę systemu kontroli 

zarządczej wg wzoru Kwestionariusza samooceny stanowiącego załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia. Wynik 
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samooceny przekazują koordynatorowi do 15 marca każdego roku za rok poprzedni. 

2. Ocena systemu kontroli zarządczej może w ramach subiektywnej oceny lub doraźnej potrzeby odbywać się 

również poprzez odrębne oceny dokonywane przez poszczególnych pracowników Urzędu. Ocena powinna zostać 

właściwie udokumentowana - wzór kwestionariusza samooceny dla pracownika stanowi załącznik nr 11 

do niniejszego regulaminu. Pracownicy wynik samooceny przekazują koordynatorowi do 15 marca każdego roku za 

rok poprzedni. 

3. Pytania zawarte w Kwestionariuszach samooceny dla kierowników jak i pracowników stanowią przykładowe 

pytania, które na potrzeby przeprowadzenia samooceny mogą być modyfikowane i dostosowane do obszarów 

działalności, które służą realizacji kluczowych dla Urzędu celów i zadań. Samoocena  może objąć swoim zakresem 

cały Urząd, wybrane obszary jego działalności lub też wybrane zagadnienia kontroli zarządczej. Kwestionariusze 

samooceny są każdorazowo zatwierdzane przez Burmistrza. 

 

§ 25. Wyniki samooceny opracowuje Zastępca Skarbnika w formie pisemnej. Przygotowany raport powinien zostać 

przekazany Burmistrzowi do końca marca każdego roku za rok poprzedni. 

 

§ 26. Proces samooceny umożliwia Burmistrzowi dokonanie przeglądu istniejących mechanizmów kontroli pod 

względem ich adekwatności oraz wdrażania ulepszeń. 

 

§ 27. 1.W przypadkach i na warunkach określonych w ustawie o finansach publicznych prowadzony jest audyt 

wewnętrzny.  

2. Audyt wewnętrzny ma na celu niezależne i obiektywne wspieranie Burmistrza w realizacji celów i zadań poprzez 

systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w jednostce. 

 

§ 28. Zebrane wyniki służące ocenie kontroli zarządczej przedstawiane są Burmistrzowi. 

 

§ 29. Burmistrz corocznie potwierdza stan funkcjonowania kontroli zarządczej w obrębie całokształtu jednostki, 

wydając oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni, którego wzór stanowi załącznik nr 12 

do niniejszego regulaminu. Prosi on również o wydanie analogicznych oświadczeń Dyrektorów jednostek 

organizacyjnych Gminy. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni Burmistrz i Dyrektorzy 

jednostek organizacyjnych Gminy winny złożyć odpowiednio: 

a) Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy – do końca marca każdego roku na ręce Burmistrza; 

b) Burmistrz – do końca kwietnia każdego roku. 

 

 

Rozdział 8. 

Doskonalenie Systemu Kontroli Zarządczej 

 

§ 30. Doskonalenie systemu kontroli zarządczej odbywa się poprzez wprowadzanie zmian będących wynikiem 
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monitorowania i pomiaru mechanizmów kontrolnych, planowania zmian i ich wdrożeniu. 

 

§ 31. Monitorowanie i pomiar systemu kontroli zarządczej odbywa się poprzez ocenę mechanizmów kontroli zgodnie 

z procedurą zarządzania ryzykiem, okresową sprawozdawczość. 

 

 

Rozdział 9. 

Postanowienia Końcowe 

 

§ 32. Zobowiązuje się każdego pracownika Urzędu do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.  Potwierdzenie 

zapoznania się pracownika z zapisami niniejszego Regulaminu dokonuje się poprzez złożenie przez niego 

oświadczenia stanowiącego załącznik nr 13 do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 33. 1. Regulamin podlega przeglądowi i weryfikacji, dokonywanej co najmniej raz w roku przez Zastępcę 

Skarbnika i Sekretarza. 

2. Każdy pracownik ma obowiązek zgłaszania uwag dotyczących funkcjonowania i usprawniania kontroli zarządczej. 

 

§ 34. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy zobowiązani są do wdrożenia standardów kontroli zarządczej w 

kierowanych przez nich jednostkach i zapewnienia ich stosowania. 
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Załącznik Nr 1 

do Regulaminu kontroli zarządczej 

 

PLAN DZIAŁALNOŚCI  ..................................................……………………………….. 

                                (nazwa komórki organizacyjnej Urzędu/jednostki organizacyjnej Gminy*) 

Z ARKUSZEM IDENTYFIKACJI CELÓW I RYZYK ORAZ PROCESEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 

NA ROK ………… 
 

IDENTYFIKACJA CELU IDENTYFIKACJA RYZYKA ANALIZA RYZYKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 

Cel główny Zadania 

 Miernik określający stopień 

realizacji celu 
Komórki 

organizacyjne 

odpowiedzialne 

za realizację 

zadania 

Zidentyfikowane ryzyko, 

opis ryzyka 

Prawdop

odobieńs

two 

wystąpie

nia 

(skala 1 

– 5) 

Oddziaływa

nie ryzyka 

(skala 1 – 5) 

Istotność 

ryzyka 

(7X8) 
Reakcja na ryzyko 

Osoba 

odpowiedzialna 
Nazwa 

Planowana 

wartość do 

osiągnięcia na 

koniec roku 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

 

 

 

Opracował: 

 

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

(data ) 

 

 
……………………...................................................... 

(podpis i pieczątka Kierownika komórki organizacyjnej/ 
jednostki organizacyjnej Gminy*) 
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* niewłaściwe wykreślić 

 

 

 
1 W kolumnie „Cel strategiczny” należy wpisać cel strategiczny wynikający z obowiązującej Strategii Gminy Miasto Złotów lub inny ważny cel wynikający z bieżącej działalności 

jednostki w danym roku. 
2 W kolumnie „Zadania” należy wpisać zadania, które należy wykonać, aby osiągnąć cel strategiczny. 
3 W kolumnie „Nazwa” należy wpisać nazwę miernika określającego stopień realizacji celu. 
4 W kolumnie „Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku” należy wpisać wartość planowaną do osiągnięcia na koniec roku w odniesieniu do określonego miernika, do czego 

dążymy, jaki jest oczekiwany rezultat. W przypadku, gdy jest to możliwe  należy podać konkretne wielkości (np. liczba, km, m2. szt.). 
5 W kolumnie „Osoba odpowiedzialna za realizację celu” należy wpisać osobę, która jest odpowiedzialna za nadzór nad realizacja zadania, które należy wykonać, aby osiągnąć 
cel operacyjny. 
6 W kolumnie „Zidentyfikowane ryzyko, opis ryzyka” należy krótko scharakteryzować zagrożenia związane z wystąpienie zdarzenia, działania lub braku działania, które może 

zniszczyć mienie lub wizerunek jednostki albo uniemożliwić realizację jej celów i zadań. 
7 W kolumnie „Prawdopodobieństwo” należy wpisać prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka w skali od 1 do 5, zgodnie z załącznikiem nr 7 Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka. 
8 W kolumnie „Oddziaływanie” należy wpisać skutek wystąpienia ryzyka w skali od 1 do 5, zgodnie z załącznikiem nr 8 Skutki wystąpienia ryzyka. 
9 W kolumnie „Istotność” należy wpisać współczynnik istotności ryzyka, zgodnie z załącznikiem nr 9 Istotność ryzyka. 
10 W kolumnie „Reakcja na ryzyko” należy wpisać działania zaradcze, które mają na celu ograniczenie ryzyka do akceptowalnego poziomu lub ograniczenie ryzyka. Są to działania 

które zamierza się podjąć w stosunku do zidentyfikowanego ryzyka, np. procedury postępowania (zarządzenia, instrukcje). 
11 W kolumnie” należy wpisać: 

1) unikanie ryzyka (UR) – odejście od działań, które wiążą się z ryzykiem, np. rezygnacja z wykonywania danego działania; 
2) minimalizacja ryzyka (MR) – polega na podjęciu działań mających na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa lub skutków wystąpienia ryzyka lub obu 

jednocześnie; 
3) transfer ryzyka (TR) – ograniczenie prawdopodobieństwa i efektu wystąpienia danego zdarzenia poprzez przekazanie w całości lub w częściowo innej stronie; 
4) akceptacja ryzyka (AR) – przyjmuje się, iż ryzyka skrajne, nieakceptowalne można zaakceptować w przypadku braku możliwości podjęcia działań 

ograniczających poziom danego ryzyka. 
11 W kolumnie „Osoba odpowiedzialna” należy wpisać właściciela ryzyka, pracownika, któremu powierzono odpowiedzialność za ryzyko w określonym obszarze. 
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Załącznik Nr 2 

do Regulaminu kontroli zarządczej 

 

PLAN DZIAŁALNOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO W ZŁOTOWIE 

Z ARKUSZEM IDENTYFIKACJI CELÓW I RYZYK ORAZ PROCESEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 

NA ROK ….. 

IDENTYFIKACJA CELU IDENTYFIKACJA RYZYKA ANALIZA RYZYKA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 

Cel główny Zadania 

 Miernik określający stopień 

realizacji celu 
Komórki 

organizacyjne 

odpowiedzialne 

za realizację 

zadania 

Zidentyfikowane ryzyko, 

opis ryzyka 

Prawdop

odobieńs

two 

(1 – 5) 

Oddziaływa

nie ryzyka 

(1 – 5) 

Istotność 

(7X8) Reakcja na ryzyko 
Osoba 

odpowiedzialna 
Nazwa 

Planowana 

wartość do 

osiągnięcia na 

koniec roku 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

           

 

 

 

Opracował: 

 

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

(data ) 

 

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

(podpis i pieczątka Sekretarza) 

Zatwierdził: 

 

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

(data) 

 

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

(podpis i pieczątka Burmistrza) 
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* niewłaściwe wykreślić 

 

 

 
1 W kolumnie „Cel strategiczny” należy wpisać cel strategiczny wynikający z obowiązującej Strategii Gminy Miasto Złotów lub inny ważny cel wynikający z bieżącej działalności 

jednostki w danym roku. 
2 W kolumnie „Zadania” należy wpisać zadania, które należy wykonać, aby osiągnąć cel strategiczny. 
3 W kolumnie „Nazwa” należy wpisać nazwę miernika określającego stopień realizacji celu. 
4 W kolumnie „Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku” należy wpisać wartość planowaną do osiągnięcia na koniec roku w odniesieniu do określonego miernika, do czego 

dążymy, jaki jest oczekiwany rezultat. W przypadku, gdy jest to możliwe  należy podać konkretne wielkości (np. liczba, km, m2. szt.). 
5 W kolumnie „Osoba odpowiedzialna za realizację celu” należy wpisać osobę, która jest odpowiedzialna za nadzór nad realizacja zadania, które należy wykonać, aby osiągnąć 
cel operacyjny. 
6 W kolumnie „Zidentyfikowane ryzyko, opis ryzyka” należy krótko scharakteryzować zagrożenia związane z wystąpienie zdarzenia, działania lub braku działania, które może 

zniszczyć mienie lub wizerunek jednostki albo uniemożliwić realizację jej celów i zadań. 
7 W kolumnie „Prawdopodobieństwo” należy wpisać prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka w skali od 1 do 5, zgodnie z załącznikiem nr 7 Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka. 
8 W kolumnie „Oddziaływanie” należy wpisać skutek wystąpienia ryzyka w skali od 1 do 5, zgodnie z załącznikiem nr 8 Skutki wystąpienia ryzyka. 
9 W kolumnie „Istotność” należy wpisać współczynnik istotności ryzyka, zgodnie z załącznikiem nr 9 Istotność ryzyka. 
10 W kolumnie „Reakcja na ryzyko” należy wpisać działania zaradcze, które mają na celu ograniczenie ryzyka do akceptowalnego poziomu lub ograniczenie ryzyka. Są to działania 

które zamierza się podjąć w stosunku do zidentyfikowanego ryzyka, np. procedury postępowania (zarządzenia, instrukcje). 
W kolumnie tej należy wpisać: 

1) unikanie ryzyka (UR) – odejście od działań, które wiążą się z ryzykiem, np. rezygnacja z wykonywania danego działania; 
2) minimalizacja ryzyka (MR) – polega na podjęciu działań mających na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa lub skutków wystąpienia ryzyka lub obu 

jednocześnie; 
3) transfer ryzyka (TR) – ograniczenie prawdopodobieństwa i efektu wystąpienia danego zdarzenia poprzez przekazanie w całości lub w częściowo innej stronie; 
4) akceptacja ryzyka (AR) – przyjmuje się, iż ryzyka skrajne, nieakceptowalne można zaakceptować w przypadku braku możliwości podjęcia działań 

ograniczających poziom danego ryzyka. 
11 W kolumnie „Osoba odpowiedzialna” należy wpisać właściciela ryzyka, pracownika, któremu powierzono odpowiedzialność za ryzyko w określonym obszarze. 
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Załącznik Nr 3 

do Regulaminu kontroli zarządczej 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU DZIAŁALNOŚCI  ..................................................……………………………….. 

                                (nazwa komórki organizacyjnej Urzędu/jednostki organizacyjnej Gminy*) 

ZA I PÓŁROCZE  ………… ROKU 
 

Cel główny Zadania 

 Miernik określający stopień realizacji celu 

Uwagi dot.  realizacji zadań Osoba 

odpowiedzialna 
Nazwa 

Planowana wartość 

do osiągnięcia na 

koniec roku 
Wartość osiągnięta 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

 

 

 

Opracował: 

 

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

(data ) 

 

 
……………………...................................................... 

(podpis i pieczątka Kierownika komórki organizacyjnej/ 
jednostki organizacyjnej Gminy*) 
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* niewłaściwe wykreślić 

 

 
1 W kolumnie „Cel główny” należy wpisać cel strategiczny wynikający z obowiązującej Strategii Gminy Miasto Złotów lub inny ważny cel wynikający z bieżącej działalności 

jednostki w danym roku. 
2 W kolumnie „Zadania” należy wpisać zadania, które należy wykonać, aby osiągnąć cel strategiczny. 
3 W kolumnie „Nazwa” należy wpisać nazwę miernika określającego stopień realizacji celu. 
4 W kolumnie „Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku” należy wpisać wartość planowaną do osiągnięcia na koniec roku w odniesieniu do określonego miernika, do czego 

dążymy, jaki jest oczekiwany rezultat. W przypadku, gdy jest to możliwe  należy podać konkretne wielkości (np. liczba, km, m2. szt.). 
5 W kolumnie „Wartość osiągnięta” należy wpisać wartość, która została osiągnięta na koniec I półrocza okresu sprawozdawczego. 
6 W kolumnie „Uwagi dot. realizacji zadań” należy wpisać przyczyny nieosiągnięcia miernika w założonej wartości.   
7 W kolumnie „Osoba odpowiedzialna” należy wpisać osobę, która jest odpowiedzialna za nadzór nad realizacją zadania, które należy wykonać, aby osiągnąć cel główny. 
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Załącznik Nr 4 

do Regulaminu kontroli zarządczej 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU DZIAŁALNOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO W ZŁOTOWIE 

ZA I PÓŁROCZE  ………… ROKU 
 

Cel główny Zadania 

 Miernik określający stopień realizacji celu 

Uwagi dot.  realizacji zadań Osoba 

odpowiedzialna 
Nazwa 

Planowana wartość 

do osiągnięcia na 

koniec roku 
Wartość osiągnięta 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

 

 

 

Opracował: 

 

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

(data ) 

 

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

(podpis i pieczątka Sekretarza) 

Zatwierdził: 

 

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

(data) 

 

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

(podpis i pieczątka Burmistrza) 

 

Id: NDFVS-BRHLH-KEOOS-FDPDF-YTFEQ. Przyjety Strona 20



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
* niewłaściwe wykreślić 

 

 
1 W kolumnie „Cel główny” należy wpisać cel strategiczny wynikający z obowiązującej Strategii Gminy Miasto Złotów lub inny ważny cel wynikający z bieżącej działalności 

jednostki w danym roku. 
2 W kolumnie „Zadania” należy wpisać zadania, które należy wykonać, aby osiągnąć cel strategiczny. 
3 W kolumnie „Nazwa” należy wpisać nazwę miernika określającego stopień realizacji celu. 
4 W kolumnie „Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku” należy wpisać wartość planowaną do osiągnięcia na koniec roku w odniesieniu do określonego miernika, do czego 

dążymy, jaki jest oczekiwany rezultat. W przypadku, gdy jest to możliwe  należy podać konkretne wielkości (np. liczba, km, m2. szt.). 
5 W kolumnie „Wartość osiągnięta” należy wpisać wartość, która została osiągnięta na koniec I półrocza okresu sprawozdawczego. 
6 W kolumnie „Uwagi dot. realizacji zadań” należy wpisać przyczyny nieosiągnięcia miernika w założonej wartości.   
7 W kolumnie „Osoba odpowiedzialna” należy wpisać osobę, która jest odpowiedzialna za nadzór nad realizacją zadania, które należy wykonać, aby osiągnąć cel główny. 
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Załącznik Nr 5 

do Regulaminu kontroli zarządczej 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU DZIAŁALNOŚCI  ..................................................……………………………….. 

                                (nazwa komórki organizacyjnej Urzędu/jednostki organizacyjnej Gminy*) 

ZA ………… ROK 
 

Cel główny Zadania 

 Miernik określający stopień realizacji celu 

Uwagi dot.  realizacji zadań Osoba 

odpowiedzialna 
Nazwa 

Planowana wartość 

do osiągnięcia na 

koniec roku 
Wartość osiągnięta 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

 

 

 

Opracował: 

 

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

(data ) 

 

 
……………………...................................................... 

(podpis i pieczątka Kierownika komórki organizacyjnej/ 
jednostki organizacyjnej Gminy*) 
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* niewłaściwe wykreślić 

 

 
1 W kolumnie „Cel główny” należy wpisać cel strategiczny wynikający z obowiązującej Strategii Gminy Miasto Złotów lub inny ważny cel wynikający z bieżącej działalności 

jednostki w danym roku. 
2 W kolumnie „Zadania” należy wpisać zadania, które należy wykonać, aby osiągnąć cel strategiczny. 
3 W kolumnie „Nazwa” należy wpisać nazwę miernika określającego stopień realizacji celu. 
4 W kolumnie „Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku” należy wpisać wartość planowaną do osiągnięcia na koniec roku w odniesieniu do określonego miernika, do czego 

dążymy, jaki jest oczekiwany rezultat. W przypadku, gdy jest to możliwe  należy podać konkretne wielkości (np. liczba, km, m2. szt.). 
5 W kolumnie „Wartość osiągnięta” należy wpisać wartość, która została osiągnięta na koniec I półrocza okresu sprawozdawczego. 
6 W kolumnie „Uwagi dot. realizacji zadań” należy wpisać przyczyny nieosiągnięcia miernika w założonej wartości.   
7 W kolumnie „Osoba odpowiedzialna” należy wpisać osobę, która jest odpowiedzialna za nadzór nad realizacją zadania, które należy wykonać, aby osiągnąć cel główny. 
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Załącznik Nr 6 

do Regulaminu kontroli zarządczej 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU DZIAŁALNOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO W ZŁOTOWIE 

ZA ………… ROK 
 

Cel główny Zadania 

 Miernik określający stopień realizacji celu 

Uwagi dot.  realizacji zadań Osoba 

odpowiedzialna 
Nazwa 

Planowana wartość 

do osiągnięcia na 

koniec roku 
Wartość osiągnięta 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

 

 

 

Opracował: 

 

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

(data ) 

 

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

(podpis i pieczątka Sekretarza) 

Zatwierdził: 

 

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

(data) 

 

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

(podpis i pieczątka Burmistrza) 
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* niewłaściwe wykreślić 

 

 
1 W kolumnie „Cel główny” należy wpisać cel strategiczny wynikający z obowiązującej Strategii Gminy Miasto Złotów lub inny ważny cel wynikający z bieżącej działalności 

jednostki w danym roku. 
2 W kolumnie „Zadania” należy wpisać zadania, które należy wykonać, aby osiągnąć cel strategiczny. 
3 W kolumnie „Nazwa” należy wpisać nazwę miernika określającego stopień realizacji celu. 
4 W kolumnie „Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku” należy wpisać wartość planowaną do osiągnięcia na koniec roku w odniesieniu do określonego miernika, do czego 

dążymy, jaki jest oczekiwany rezultat. W przypadku, gdy jest to możliwe  należy podać konkretne wielkości (np. liczba, km, m2. szt.). 
5 W kolumnie „Wartość osiągnięta” należy wpisać wartość, która została osiągnięta na koniec I półrocza okresu sprawozdawczego. 
6 W kolumnie „Uwagi dot. realizacji zadań” należy wpisać przyczyny nieosiągnięcia miernika w założonej wartości.   
7 W kolumnie „Osoba odpowiedzialna” należy wpisać osobę, która jest odpowiedzialna za nadzór nad realizacją zadania, które należy wykonać, aby osiągnąć cel główny. 
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Załącznik Nr 7 

do Regulaminu kontroli zarządczej 

 
 

 

PRAWDOPODOBIENSTWO WYSTĄPIENIA RYZYKA 
 

 

 

 

Prawdopodobieństwo Ilość punków Opis 

Rzadkie 

0-20% 
1 

ryzyko wystąpi w nadchodzącym roku, o ile nie zostanie 

zmniejszone  (lub jego przypadki będą pojedyncze) 

Mało prawdopodobne 

21-40% 
2 

ryzyko wystąpi w nadchodzącym roku, o ile nie zostanie 

zmniejszone (lub ryzyko będzie się krystalizować 

okazjonalnie, bądź w wyniku zbiegu niezwykłych 

okoliczności) 

Średnie 

41-60% 
3 

ryzyko wystąpi w nadchodzącym roku, o ile nie zostanie 

zmniejszone (lub ryzyko będzie się krystalizować w miarę 

często, bądź w wyniku równoczesnego występowania 

różnych problemów i okoliczności) 

Prawdopodobne 

61-80% 
4 

ryzyko wystąpi w nadchodzącym roku, o ile nie zostanie 

zmniejszone (lub ryzyko będzie systematycznie narastać) 

Prawie pewne 

81-100% 
5 ryzyko wystąpi w najbliższym roku budżetowym. 
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Załącznik Nr 8 

do Regulaminu kontroli zarządczej 

 
 

 

SKUTKI, ODDZIAŁYWANIA WYSTĄPIENIA RYZYKA 
 

 

 

 

Oddziaływanie Ilość punków Opis 

Nieznaczne 1 

Rozwiązanie problemu wymagało będzie nieznacznego 

nakładu czasu/zasobów, lecz  problem nie spowoduje trwałej 

szkody i wywrze nieznaczny wpływ na wyniki finansowe. 

Może spowodować krótkotrwałe lub niewielkie zakłócenia 

w działalności. 

Małe 2 

Rozwiązanie problemu będzie wymagało pewnego nakładu 

czasu/zasobów. Usunięcie skutków (powstałych strat) 

będzie wymagało czasu. Może mieć wpływ na wyniki 

finansowe. Może spowodować zakłócenia w działalności. 

Średnie 3 

Rozwiązanie problemu będzie wymagało umiarkowanego 

nakładu czasu/zasobów – w tym kierownictwa wyższego 

szczebla. Usuniecie skutków (strat) będzie trudne. Wywrze 

wpływ na wyniki finansowe i może stać się ważnym 

wydarzeniem publicznym. Może doprowadzić do nie 

realizowania kluczowego celu. 

Poważne 4 

Rozwiązanie problemu będzie wymagało dużego nakładu 

czasu/zasobów – w tym kierownictwa wyższego szczebla. 

Usuniecie skutków (strat) będzie bardzo trudne lub nieraz 

wręcz niemożliwe. Wywrze istotny wpływ na wyniki 

finansowe i stanie się istotnym wydarzeniem publicznym. 

Prawdopodobnie doprowadzi do nie zrealizowania  

kluczowego celu. 

Katastrofalne 5 

Rozwiązanie problemu będzie wymagało bardzo dużego 

nakładu czasu/zasobów – w tym kierownictwa wyższego 

szczebla. Usunięcie skutków (strat) będzie bardzo trudne lub 

wręcz niemożliwe. Wywrze istotny wpływ na wyniki 

finansowe i stanie się ważnym wydarzeniem publicznym. 

Doprowadzi do nie zrealizowania kluczowego celu. 
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Załącznik Nr 9 

do Regulaminu kontroli zarządczej 

 

 
ISTOTNOŚĆ RYZYKA 

 

 

1. W oparciu o dokonaną ocenę oddziaływania i prawdopodobieństwa ziszczenia się ryzyka ustalany jest poziom 

istotności ryzyka. 
2. Ustala się następujące poziomy istotności ryzyka: 
1) ryzyko wysokie, tj. ryzyko o średnim, poważnym i katastrofalnym oddziaływaniu oraz prawie pewnym  

prawdopodobieństwie, ryzyko o poważnym i katastrofalnym oddziaływaniu i prawdopodobnym 

prawdopodobieństwie, a także ryzyko katastrofalnym oddziaływaniu i średnim prawdopodobieństwie, 
2) ryzyko średnie, tj. ryzyko o nieznacznym i małym oddziaływaniu i prawie pewnym prawdopodobieństwie, ryzyko 

o nieznacznym, małym i średnim oddziaływaniu oraz prawdopodobnym  prawdopodobieństwie, ryzyko o małym, 

średnim, poważnym oddziaływaniu i średnim prawdopodobieństwie, ryzyko o średnim, poważnym i katastrofalnym 

oddziaływaniu i mało prawdopodobnym prawdopodobieństwie, a także ryzyko o poważnym i katastrofalnym 

oddziaływaniu i rzadkim prawdopodobieństwie, 
3) ryzyko niskie, tj. ryzyko o nieznacznym oddziaływaniu i średnim prawdopodobieństwie, ryzyko nieznacznym i 

małym oddziaływaniu i mało prawdopodobnym prawdopodobieństwie, a także ryzyko o nieznacznym, małym i 

średnim oddziaływaniu i rzadkim prawdopodobieństwie. 
3. Istotność ryzyka jest oceniana w następujący sposób: 
 

- oddziaływanie 

katastrofalne 5 10 15 20 25 

poważne 4 8 12 16 20 

średnie 3 6 9 12 15 

małe 2 4 6 8 10 

nieznaczne 1 2 3 4 5 

 rzadkie 
mało 

prawdopodobne 
średnie prawdopodobne prawie pewne 

                                                                                                                               - prawdopodobieństwo 
 

 

Legenda: 

 

 - ryzyko wysokie (15 – 25) kolor czerwony 

                       
- ryzyko średnie (5 - 12) kolor żółty 

 

           - ryzyko niskie (1 – 4) kolor zielony 
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Załącznik nr 10 

do regulaminu kontroli zarządczej 

 

Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej dla kierowników 

 

Lp. 
 STANDARDY KONTROLI ZARZĄDCZEJ  

TAK 
 NIE  UWAGI 

 PUNKTY KONTROLNE 

 1  2  3  4  5 

 I. 

A. ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE: 

A1. Przestrzeganie wartości etycznych, 

A2. Kompetencje zawodowe, 

A3. Struktura organizacyjna, 

A4. Delegowanie uprawnień. 

 1. Czy pracownicy są informowani o zasadach etycznego postępowania?    

 2. 
Czy Pani/Pan wie jak należy się zachować, w przypadku gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych 

naruszeń zasad etycznych obowiązujących w Urzędzie? 
   

 3. 
Czy bierze Pan/Pani udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby skutecznie realizować 

powierzone zadania? 
   

 4. 

Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zostały pisemnie ustalone wymagania w zakresie wiedzy, 

umiejętności i doświadczenia konieczne do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach 

pracy (np. zakresy obowiązków, opisy stanowisk pracy)? 

   

 5. Czy dokonuje Pani/Pan okresowej oceny pracy pracowników z Pani/Pana komórki organizacyjnej?    

 6. 

Czy pracownicy zostali zapoznani z kryteriami, za pomocą których dokonuje Pani/Pan oceny 

wykonywania przez nich zadań? – należy odpowiedzieć tylko w przypadku, gdy odpowiedź na pytanie 

nr 5 brzmi TAK 

   

 7. 
Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej mają zapewniony w wystarczającym stopniu 

dostęp do szkoleń niezbędnych na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy? 
   

 8. 
Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej posiadają wiedzę i umiejętności konieczne do 

skutecznego realizowania przez nich zadań? 
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 9. 
Czy istniejące w Urzędzie procedury zatrudniania prowadzą do zatrudniania osób, które posiadają 

pożądane na danym stanowisku pracy wiedzę i umiejętności? 
   

 10. 
Czy struktura organizacyjna Pani/Pana komórki organizacyjnej jest dostosowana do aktualnych jej 

celów i zadań? 
   

 11. 
Czy struktura organizacyjna Pani/Pana komórki organizacyjnej jest okresowo analizowana i w miarę 

potrzeb aktualizowana? 
   

 12. 
Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zatrudniona jest odpowiednia liczba pracowników, w tym 

osób zarządzających, w odniesieniu do celów i zadań komórki? 
   

 13. 
Czy przekazanie zadań i obowiązków pracownikom w Pani/Pana komórce organizacyjnej następuje 

w drodze pisemnej (zakres obowiązków)? 
   

 14. 
Czy uprawnienia do podejmowania decyzji, zwłaszcza tych o bieżącym charakterze, są delegowane 

na niższe szczeble Pani/Pana komórki organizacyjnej? 
   

 II. 

CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM: 
· Misja, 

· Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji, 

· Identyfikacja ryzyka, 

· Analiza ryzyka, 

· Reakcja na ryzyko. 

 15. 
Czy został określony ogólny cel istnienia Urzędu np. w postaci misji (poza statutem lub ustawą 

powołującą jednostkę)? 
   

 16. 
Czy w Urzędzie zostały określone cele do osiągnięcia lub zadania do realizacji w bieżącym roku 

w innej formie niż regulamin organizacyjny czy statut (np. jako plan pracy, plan działalności itp.)? 
   

 17. 

Czy cele i zadania Urzędu  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 16 brzmi TAK 

   

 18. 
Czy Pani/Pan wyznacza cele do osiągnięcia i zadania do zrealizowania przez pracowników Pani/Pana 

komórki organizacyjnej w bieżącym roku? 
   

 19. 
Czy na bieżąco monitoruje Pani/Pan stan zaawansowania realizacji powierzonych pracownikom 

zadań? 
   

 20. 
Czy przygotowuje Pani/Pan okresowe informacje nt. stopnia realizacji powierzonych do wykonania 

zadań? 
   

 21. 

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)? (jeśli TAK – proszę przejść do następnych pytań, jeśli NIE proszę przejść do 

pytania nr 25) 
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 22. Czy w przypadku każdego ryzyka został określony poziom ryzyka, jaki można zaakceptować?    

 23. 
Czy wśród zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk wskazuje się zagrożenia/ryzyka istotne, które 

w znaczący sposób mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań Pani/Pana komórki organizacyjnej? 
   

 24. 

Czy w stosunku do każdego istotnego ryzyka został określony sposób radzenia sobie z tym ryzykiem 

(tzw. reakcja na ryzyko)? 

 

   

 III 

MECHANIZMY KONTROLI: 
· Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej, 

· Nadzór, 

· Ciągłość działalności, 

· Ochrona zasobów, 

· Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych, 

· Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych. 

 25. 
Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej mają bieżący dostęp do procedur/instrukcji 

obowiązujących w Urzędzie (np. poprzez intranet)? 
   

 26. 

Czy w Urzędzie zostały zapewnione mechanizmy (procedury) służące utrzymaniu ciągłości 

działalności na wypadek awarii (np. pożaru, powodzi, poważnej awarii)? (jeśli TAK – proszę przejść 

do następnego pytania, jeśli NIE proszę przejść do pytania nr 28) 

   

 27. 
Czy pracownicy Pani/Pana komórki organizacyjnej zostali zapoznani z mechanizmami (procedurami) 

służącymi utrzymaniu działalności na wypadek awarii? 
   

 28. 
Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej są ustalone zasady zastępstw zapewniających sprawną 

pracę komórki w przypadku nieobecności poszczególnych pracowników? 
   

IV. 

INFORMACJA I KOMUNIKACJA: 

· Bieżąca informacja, 

· Komunikacja wewnętrzna, 

· Komunikacja zewnętrzna. 

 29. 
Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Pani/Pana komórki 

organizacyjnej? 
   

 30. 
Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami 

organizacyjnymi w Urzędzie? 
   

 31. 

Czy w Urzędzie funkcjonuje efektywna wymiana ważnych informacji z podmiotami zewnętrznymi 

(np. z innymi urzędami, dostawcami, klientami) mającymi wpływ na osiąganie celów i realizację 

zadań Pani/Pana komórki organizacyjnej? 

   

 32. 
Czy Pani/Pana komórka organizacyjna utrzymuje efektywne kontakty z podmiotami zewnętrznymi, 

które mają wpływ na realizację jej zadań (np. z innymi urzędami, dostawcami)? 
   

 33. Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zostali poinformowani o zasadach    
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obowiązujących w Urzędzie w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi (np. wnioskodawcami, 

dostawcami, oferentami) ? 

 34. 
Czy zachęca Pani/Pan pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji 

powierzonych im zadań? 
   

               

 

 …………………………………………... 

  
(data i podpis Burmistrza) 

 

             …………………………………………... 

              
(data i podpis Kierownika) 
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Załącznik nr 11 

do regulaminu kontroli zarządczej 

 

Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej dla pracowników 

 

L.p. 

STANDARDY KONTROLI ZARZĄDCZEJ 

TAK NIE UWAGI 

PUNKTY KONTROLNE 

 1  2  3  4  5 

I. 

ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE: 
· Przestrzeganie wartości etycznych, 

· Kompetencje zawodowe, 

· Struktura organizacyjna, 

· Delegowanie uprawnień. 
1. Czy Pani/Pan wie jakie zachowania pracowników uznawane są w Urzędzie za nieetyczne?    

2. 
Czy Pani/Pan wie jak należy się zachować w przypadku, gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych naruszeń 

zasad etycznych obowiązujących w Urzędzie? 

   

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 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? 
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II. 

CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM: 
· Misja, 

· Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji, 

· Identyfikacja ryzyka, 

· Analiza ryzyka, 

· Reakcja na ryzyko. 

11. Czy zna Pani/Pan najważniejsze cele istnienia Urzędu ?    

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 szczególności tych istotnych? 

   

III. 

MECHANIZMY KONTROLI: 

Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej, 
· Nadzór, 

· Ciągłość działalności, 

· Ochrona zasobów, 

· Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych, 

· Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych 

17. Czy posiada Pani/Pan bieżący dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w Urzędzie (np. poprzez intranet)?    

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? 
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IV. 

INFORMACJA I KOMUNIKACJA: 

· Bieżąca informacja, 

· Komunikacja wewnętrzna, 

· Komunikacja zewnętrzna. 

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 Urzędzie? 

   

29. 
Czy zna Pani/Pan zasady kontaktów pracowników Urzędu 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 Urzędzie zasad, procedur, instrukcji itp.? 

   

 

 

 …………………………………………... 

  
(data i podpis Burmistrza) 
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 Załącznik Nr 12 

do Regulaminu kontroli zarządczej 

 

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ 

 

W ................................................................................................ 

 

ZA ROK.............. 

Ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………………… 
    (imię i nazwisko) 

 

kierownik jednostki ……………………………………………………………………………………….. 

    (podać nazwę) 

 

jako osoba odpowiedzialna za nadzorowanie i monitorowanie wykonywania działań z zakresu kontroli zarządczej, 

tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, 

oszczędny i terminowy, a w szczególności 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  (zaznaczyć właściwe) 

□  w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza; 

□  w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza; 

□  nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. 

 

Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności jednostki: 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie oraz informacjach dostępnych w czasie sporządzania 

niniejszego oświadczenia pochodzących z: 
 (zaznaczyć właściwe) 

□  monitorowania realizacji celów z planu działalności Ministra Finansów, 

□  samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla 

sektora finansów publicznych, 

□  procesu zarządzania ryzykiem, 

□  audytu wewnętrznego, 
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□  kontroli wewnętrznych, 

□  kontroli zewnętrznych, 

□  innych źródeł informacji ........................................................................................................... 

 

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

(data i podpis kierownika jednostki ) 
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Załącznik Nr 13 

do Regulaminu kontroli zarządczej 

 

 

…………………………………….. 
(miejscowość, data) 

 

…………………………………….. 
(Imię i nazwisko pracownika) 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

 

 

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/łam* się z Regulaminem kontroli zarządczej i zobowiązuje się do 

jego stosowania i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

 

 

 

         ……………………………………. 

          (podpis składającego oświadczenie) 
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