
Zarzqdzenie Nr 1G3l201g
W6jta 6miny Sierakowice
z dnia 11 grudnia 201g r.

w sprawie: zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarzqdczej w urzqdzie Gminysierakowice i w jednostkach orginizacyjnycn 6minyrr.r"rr*i*

Na podstawie: art'33 ust' 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym tDz.u.201gpoz' 994 ze zm'/, w zwiqzku z art.69 urt.t ptt 2 i E usiawy , iri, 27 sierpnia 2009 roku o tinansachpublicznych /Dz'u' 2017 poz' 2077 ze zm./, romunit<atem Nr 2E Ministra Finans6w w sprawiestandard6w kontroli zarzqduei dla jednostet settora iin.r-ri*'pruricznych z dnia 16 grudnia 2009r.lDz' urz' MF Nr 15' poz' 8al, Komunikatem nr 3 Ministra Finans6w z 16 lutego 2011 roku w sprawieszczeg6towych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarz4dczej dla jednostek sektora finans6wpublicznycf /Dz' urz' MF nr 2, poz. 11/ oraz Komunikatem nr-s-'rr,linirtr. iinans6w i-oni. 6 grudnia2012 roku w sprawie tr.rtg6+o*ych wytycznych dla sektora finans6w publicznych w zakresieplanowania i zarzqdzania ryzykiem riz. urz.' rurF poz,sil/ 
--"--";

zarzqdzam, co nastqpuje:

wprowadza siq Procedury zapewnieni. rrnt.r*orfJria systemu kontroli zarzqdczejw Urzqdzie Gminysierakowice i w jednostkach organizacyjnych Gminy 6irr.t o*i.., stanowiqce zatqcznik nr 1 doniniejszego Zarzqdzenia

$2

$3

Tracq moc Z[rzqdzenia:
1' Zarz[dzenie Nr 

.19/2012 w6jta Gminy sierakowice z dnia 26 marca 2012 rokuw sprawiezmiln do procedur zapewnienL funkcjonowari; ry;t.;; kontroli zarzqdczejw Urzqdzie Gminy
^ 

sierlkowice i w jednostkach organizacyjnych Gminy sieiat<owice;2' Zarz{dzenie Nr 72/2010 wojta-eminysierakowic;; il. 13 wrzeinia 2010 roku w sprawie:zapewnienia funkcjonowania systemu 
-kontroli 

,uiaarcuj w Urzqdzie Gminy sierakowicei w jednostkach organizacylnych Gminy Sierakowice.

s4

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.



Zalqcznik nr 1

do zarzqdzenia Nr 163/201g
W6jta Gming Sierakowice

z dnia 31 grudnia 201g r.

Procedury zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarzqdczej w urzqdzie Gminysierakowice i w jednostkach oiganizacylnych Gminy Sierakowice

w sprawach nieuregulowanych w niniejszej ,nr,r*l;'l majq zasto.sowanie poni2sze akty normatywne:1' ustawa z dnia 27 sierpnia zoog r. o rininsach' publicznych (Dz.u. 2017 [o2.2077 zezm) -zwana dalej ustawq o Finansach publicznych,
2' ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. 201g poz.3g5 zezm.) - zwanadalej ustawq o rachunkowoSci,

3' ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnoici za naruszenie dyscypliny tinans6wpublicznych (Dz.U. 201g poz. 145g ze zm.),
4' Komunikat Nr 23 Ministra Finans6w z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawiestandard6w kontroli zarzqdczei dla sektora Finans6w publicznych (Dz. l)rz. Min. Fin. Nr 15, poz.84),

5' Komunikat nr 3 Ministra Finans6w z dnia 16 lutego 2011 r.w sprawie szczeg6towych wytycznychw zakresie samooceny kontroli zarzqdczei dla jednostek sektora finans6w publicznych (Dz. Urz. MFNr 2, poz. 11),

5' Komunikat nr 5 Ministra Finans6w z dnia 6 grudnia 2012 r.w sprawie szczeg6towych wytycznychdla sektora Finans6w publicznych w zakresie planowania i zarzqdzania ryzykiem (Dz. tJrz.MF, poz.s5),

7' Statut Gminy, Regulamin 0rganizacyjny Urzqdu Gminy, Uchwaty Rady Gminy, Zarzqdzenia w6jta,

U2yte w zarzqdzeniu okreslenia oznaczajq: 
S2

1 Urzqd - Urzqd Gminy Sierakowice,
2' Jednostka organizacyjna - jednostka organizacyjna Gminy sierakowice utworzona do realizacjizadari Gminy' wymieniona w wykazie jeinostef'.rg.nir.lyjnych Gminy sierakowice bqdqcymzatqcznikiem do Statutu Gminy Silrakowice tj.: e-""---

1) Gminny 0srodek Kultury w Sierakowicach,
2) Biblioteka pubriczna Gminy sierakowice, z firiq w Gowidrinie,
3) Gminny Osrodek pomocy Spolecznej w Sierakowicach
4) zesp6l Eko nom iczno-.Adm i n is tracyjny szk6t w s ierakowicach,
5) Przedszkole Samorzqdowe w Siera-ktwicach,
6) szkoty Podstawowe w: Gowidlinie, Kam.ienicy Kr6lewskiej, Tuchlinie, Lisich Jamach, tysniewie

::ltilt#[-im' 
Mojuszu, Jelonku, Puzdrowil, nr t w (ierakowicach, nr 2 w sierakowicach,

7) Bran2owa Szkota I stopnia w Sierakowicach,
W6jt - W6jt Gminy Sierakowice,
Koordynator - Koordynator kontrori zarzqdcz.ej(sekretarz Gminy sierakowice),Regu-lamin - Reguramin. ,rganizacyjny Uizqdu Gminy sierakowice,
y,#il.I:liwosi zaishlenia zoaizenia, kt6re *g.ty*ni. wptynie na realizacjq zato2onych

3.

4.

5.

6.



7 ' 
ffirl;'ka 

- proces' w kt6rym zidentyfikowane ryzyka sq oceniane pod kqtem mo2liwosci

8' Zarzqdzanie ryzykiem - system metod i dziatari zmierzajqcych do obnizenia ryzykado akceptowalnego poziomu, obelmule identyrikowini."i or.nq ryzykaoraz reagowanie na nie(tolerowanie' przeniesienie, wycoFanie siq, dziatani.l. nro.., zarzqdzania ryzykiem obejmuje ryzykowystqpujqce we wszystkich procesach a.ivivl.lrt i; di,, szczebru zarzqdzania,9' obszar ryzyka - oznacza ka2dy obszar oriii.ni. uogarr:l'.unostki (zadanie, proces, zagadnienie,problem itd.), w kt6rym mo2e zaistniei ryzyko, -.-- 'r'
10' Audyt wewnqtrzny - dziatalnosi niezalezna i obiektywna, kt6rej celem jest wspieraniekierownika jednostki w realizacji cel6w 

.i ;.; p.prr.) systematycznq ocenQ adekwatnosci,skutecznosci i efektywnosci kontiori zarzqdczejoraz czynno6ci doradcze,11' Kontrola zarzqdcza - to og6t uzia+an poa.iro*.nv.h ui. ,.pe*nienia realizacji cel6w i zadari

ffi;;i.1,:T'y.;rl||H[' 
erektvwnv, oszczqdnv i termiffi. ;;H ffiffi zarzqdczej jest

1) zgodnoSci dziatarnosciz przepisami prawa oraz procedurami wewnqtrznymi,2) skuteczno5ci i efektywno5ci dziatania.
5) wiarygodnoSci sprawozdafi,
4) ochrony zasob6w,
5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postqpowania,
6) efektywnoici i skutecznosci przeptywu in'oriracli, 'r--'--'r
7) zarzqdzania ryzykiem,

12' samoocena kontroli zarzqdczej- proces, w kt6rym dokonywana jest ocena tunkcjonowaniakontrori zarzqdczej prr.. prr.o*nito* i kierownictwo urr;;;:

1.

2.

3.

4.

Kontrolq zarzqdczq,w Urzqdzie Gminy 1d; o96l.dziatari podejmowanych dra zapewnieniarealizacji cer6w i zadafi w,spos6b zgodny, pr.*.r,lfektywny, oszczqdny i terminowy.celem Urzqdu Gminy w sierakowiclch igminnv.r, jranoii.r''rrg.ni..ryjnych jest rearizacja zadafiwtasnych i zadafi zleconych gminie ustaviami. iatt,.dLy)ttycn Jest real

Misja iwizja Gminy sierakoiice zostata okrrslor..w strategii Rozwoju Gminy sierakowice na lata2014- 2024, przyiqtq Uchwatq xLl472l14Rady Gminy sierafowice 224 czerwca2014 roku.Misjq Gminy sierakowice lesti'Gmina sierakowice;.rt .i.r.v;nym mielscem 2ycia mieszkafic6w,zapewniajqcym wysoki poziom bezpieczeristwa oraz ,orri*osr wszechstronnego rozwojuspotecznosci lokalnej oraz atrakcyjnym miejscem pouytu turystow. Gmina sierakowice jestatrakcyjnym i przyjaznym miejscem-do-rozwoju przedsQbioroos.i, wspierajqcym tworzenie nowychmiejsc pracy i rozwbi gospodirki w oparciu o posiadane zasoby, stwarzajqcym optymarne warunkidla inwestor6w zewnqtrznych. Gmina'sierakowice jest obszareii'db.;q.y, o srodowisko naturalne,gwarantujqcym dostqp mieszkaric6w do inFrastruktury lechnicznei opartej o rozwiqzaniaproekologiczne, cechuiqcym siq Fun kcjonarnym systemem kom un ikacyjnym,.wizjq Gminy sierakowice jesi, ,gmina iierariwice i.rl ourr.r.m o wysokim poziomie 2ycia

;X.?i[il:*;|'rt"ilil.,'r';r::r"6w i inwestor6w, o Jo['"r. rozwiniqtej przedsiqbiorczosci

Dokumentacjq systemu kontroii zarzqdcze) stanowiq wszystkie procedury wewngtzne, reguraminy,instrukcje' zakresy obowiqzk6w, upo*ni.n i oapowieari;i;;fi poszczeg6lnych os6b oraz innedokumenty wewnqtrzne majqce *piy* na zarzqdzanie.

Kontrola zanqdczaw Gminie sierakowice runrcjor,$,ie na dw6ch poziomach:

5.

6.

1.



1) I poziom - podstawowy poziom kontroli zarzqdczej prowadzony w urzqdzie i Jednostceorganizacyjnej, za jei funkcjonowanie odpowLda' odpowiednio kierownik UrzqduAff6jti kierownik Jednostki organizacyjnej,
2) ll poziom - kontrola zazqdcza. na poziomie jednostki samorzqdu terytorialnego, osobqodpowiedzialnq za jej prowadzenie jest W61t.2' Kontrolq zarz4dczq w urzqdzie i Jldnost[ach organizacyjnych stanowiq wszelkie dziataniapodejmowane przez.pracownik6w przy wykony*.niu porri.rzonych im obowiqzk6w, poprzez kt6re

ffilfiiffi.sq 
cele i zadania Gminv serakowice ; rd#;godny z prawem, .i.r,t1,*r,,, oszczqdny

3' Zapewnienie funkcjonowania adekwatnei, skutecznej i efektywnej kontroli zarzqdczejw Jednostceorganizacyjnej nale2y do obowiqzk6w kierownit. teii.anoitki. Ki-erownit< leanoiiti organizacyjnejzapewnia realizacjq ustalonych procedur i rrirl.rino*, zasad .tv..y.t,, mechanizm6worganizacyjnych i innych.
4' Zadaniem w6jta na ll poziomie kontroli zarzqdczeijest monitorowanie realizacji cel6w i zadari_ stojqcych przed Jednostkq organizacyjnq.
5' Narzqdziem umo2liwiajqcym w6jtowi monitorowanie wykonania zadari stojqcych przed Jednostkqorganizacyjnq mogq byi: kontrole i audy.ty wewnqtrzne po.pro*.orane przez pracownik6w UrzqduGminy' kontrole dokonywane przez innycr' pr..o*niro* Urzqdu w ramach wykonywaniapowierzonych iT 

. 
obowiqzk6w np.: nadz6r dyrektora ZEAS, nadz6r skarbnika nadsprawozdawczosciqJednostek organizacyjnych i wykonywaniem przezniebudzetu.6' Koordynacjq kontroli zarzqdczei-pro*.aii 

-sekretaz 
6;i;;, zwany w dalszej czqsci procedur -koordynatorem.

7' Koordynator sprawuje nadz6r nad stanem kontroli zarzqdczej na I i ll poziomie, analizujeskuteczno6i dziatania systemu kontroli zarzqdczei i piawia+owosf wykorzystania sygnat6wpochodzqcych z prowadzonych dzialari kontrolnych. 
r"

w urzqdzie Gminy sierakowice wdra2a siq stanaardlylontroli zarzqdczejw nastqpujqcych obszarach:1) Srodowisko wewnqtrzne t

2) Cele i zarzqdzanie ryzykiem,
3) Mechanizmy kontroli,
4) lnformacja i komunikacja,
5) Monitorowanie i ocena.

1.

2.

Wta5ciwe Srodowisko wewnqtrzne Urzqdu
element6w kontroli zarzEdczej.

s6
Gminy Sierakowice jest tundamentem dla pozostatych

Prawidlowe Srodowisko wewnqtrzne zale2y od:1) przestrzegania wartoici etycznychi
Pracownicy Urzqdu sq Swiadomi wartosci etycznych przyiqtych w Urzqdzie oraz przestrzegajqich przy wykonywaniu powierzonych zad.ari. ira+41q"igodnie z obowiqzujqcym prawem,w granicach udzielonych kompetencji, dbajqc leanoczesnie"o wysoki poziom ruitury osobisteji zawodowej uczciwosci' Pracownicy Urzqdu sq poddawani okresowej ocenie. Ka2dy nieetycznyprzypadek zachowania jest poddawany analizie-i'stanowi poo1t.*g do ukarania pracownika.2) kompetencje zawodowe:
Proces zatrudnienia prowadzony jest w taki spos6b, aby zapewnii wyb6r najlepszego kandydatana dane stanowisko pracy. Pracownicy sq doksztalcani oraz doskonaleni iawodJwo w miarqzgtaszanych potrzeb i posiadanych siodk6w Finansowych'p1r.rn.r.onych na ten cel. Ka2destanowisko pracy jest stosownie wyposa2one w ,pr.l.tirtyr.n. oprogramowanie orazw niezbqdne zasoby do pracy.



1.

2.

struktura or g anizacgj n a:
struktura organizacyjna Uzqdu jest dostosowana do cel6w i zadari, kt6re stojq przed gminq.struktura organizacyjna jest okreslona w 

.Regulaminie, podlega okresowym przeglqdom.Z Regulaminu wynika zakres zadafi, uprawnieri i odpowiedzialnosci poszczeg6lnych kom6rekorganizacyjnych Urzqdu. Ka2dy pracownik posiada zakres obowiqzk6w, zgodny z zajmowanymprzez niego stanowiskiem
del eg ow anie upr aw ni efi :
Zakres delegowanych uprawnieri jest adekwatny do wagi podejmowanych decyzji, stopnia ichskomplikowania i ryzyka.z nimi zwiqzanego. Pracownily'do izczeg6lnych zadari zwiqzanychz wykonywaniem Funkcji administracylnyci 1np. wydawanie decyzji, przetwarzanie danychosobowych) otrzymujq pisemne imienne upowa2nienia. w przypadku gospodarowania przezpracownik6w mieniem jednostki nadawana jest odpowiedzialnosi matlrialna ,. po*i.rron.
mienie.

s7
Zarzqdzanie ryzykiem ma zwiqkszaf prawdopodobieristwo osiqgniqcia cel6w Urzqdu.
W ramach zarzqdzania ryzykiem Urzqd:
1) okreSla misjq,
2) okre6la cele i zadania,
3) monitoruje i ocenia realizacjq zadari,
4) dokonuje idenryFikacji ryzyka,
5) analizuje ryzyka,
6) okreila reakcjq na ryzyka i dziatania zaradcze.
Misja: najwa2niejszym cetem i zadaniem Urzqdu jest realizowanie potrzeb spotecznosci lokalnej-mieszkaric6w gminy sierakowice. Misja, cele i kieiunki ror*r1, sq zamieszczone w dokumentachstrategicznych, statucie Gminy oraz w zarzqdzeniach wewnqtrinych Urzqdu.
0kreslanie cel6w i zadari: Zadania i cele realizowane pvez poszczeg6lne reFeratyisamodzielne stanowiska urzqdu zamieszczone sqw Regulaminie. Zadania do realizacji wynikajqzplanu finansowego /uchwaty bud2etowej/ i 

'innyc[ p[;* hp. zam6wieri publicznych,
inwestycyjnego/' wykonanie zadari jest na bie2qco monitorowane pzez pracownik6w w ramachsamokontroli oraz kierownictwo Urzqdu.
ldentyfikacja i analiza.ryzyka: identyFikacja obszar6w wra2liwych ma za zadanie ustali( w jakim
obszarze wystqpujq zadania, przy wykonywaniu kt6rych pr.,o*niry mogq byi szczeg6lnie podatnina wptywy szkodliwe dla gospodarki Urzqdu. Zaiania wra2liwe stanowiq wykonywane przezpracownik6w czynno6ci lub procesy. caty, proces zarzqdzania ryzykiem to identgfikacia/rozpoznanid rgzgka, analiza rgzakg /okreslenie jego wptywu na Urzqd l, reakcja no razuko/tolerowanie, przeniesienie, wycoFanie siq, dziatanie/ oi^, 

^oiitoro*ori, 
,,Jqfu

odpowiedzialnosf za zarzqdzanie ryzykiem ponosi w6jt. H;;mujqc ryzyko na szczeblu kom6rekwewnqtrznych i organizacyjnych Gminy mozna stosowal uproszczony spos6b, udzielajqcodpowiedzi na podstawowe pytania:
1) co mo2e siq staf?
2) jakie jesL tego prawdopodobieristwo?

1 jakie bqdq tego skutki, jeili ro co( siq stanie?
4) co nale2y zrobi(, by usunqf zagro2enie?
5) co mo2na zrobii, by zmniejszyi prawdopodobieristwo ponownego wystqpienia zagro2enia?

6.



7. w zwttzKy z OBOWIAZKIEM UDOKUMENTOWANIA PROCESU ZARZADZANtA RYZYKIEMPOLECAM 'tfoWnilram
Lp. Nazwa komirki oroanizacuinei L stanowisko 

-

ru
l Sekretarz grin
H

lskarbnikGminy-

-

Zastepca Kierow

KierownikReferaffi

-

Kierownik nefei

-

Kierownik ReFera

Gruntami

- 

|

KiornrrrniL D^E^-^r.. 

-

1 I xererar organizacyjny

-

Referat Finansowv

Referat Spraw Obywatelskich

Referat Budownictwa 
-

-

Referat Rolnictwa-

-

2

3

4

5

6 Nererar ueooezli i Gospodarki Gruntami

7 Kererar uchrony Srodowiska
8

,r,u, vyy,,'' r\Ersr dLu ucnrony >rodowiska

-

KierownikRerer@Kererar tnwestycji i Dr6g
9 urzqo 5ranu Cywilnego

10 Kererar ds. Unii Europejskiej
11 uzrat swradczen rodzinnych
12 :tanowisko samodzielne ds. ewidencii dziA{Atnn<rl 66"^^..g-}
13 :t.

Stanowisko r.roU

@rtu
noor0ynator ds. przeciwdziatania att ffi
JtcutUWlSKO Samn

14

15

16

17

18

19 nalnymlnFormatyk

-

Audytor wrwnet20

21 Redakcja,,Wiadoffi
_ gr\vrrrsr\ts

W terminie do 31 stycznia kaidego roku:1' sporzqdzad zestawienie gtoinvitr-zada6,.kt6re bqdq rearizowane w kom6rce organizacyjnej

" bf,il#rlifx;.l.ilil:rxl[1]ffiT*goi,.s.i 
l"i'uar.,u, zakres6w ooo*ie.r,o* i innycrr

2' 
$il,**otto 

zaaanii okreslic tt k" mogqce negatywnie wptynqi na rearizacjq zamierzonego

3' 
;Hlri#ffi: i?flfillrif' analizie majqcej na celu okrestenie prawdopodobierisrwa ich

ObjaSnienia do tabeli:

l' f#iil"r|][tff;T-,r,rytteni.ni" ryzyka okrestii jako jeden z rrzech poziom6w:

2) znaczenie ryzyka - sku[ki, iakie mo2e wywotai wystqpienie ryzyka,okreslii jako jeden z trzech



poziom6w: wysokie, irednie, niskie,
3) poziom ryzyka dla poszczeg6lnych obszar6w ryzyka okreslii wedtug ponizszego wzoru:

Prawdopodobiefistwo
wgstqpienia Znaczenie rgzyka Poziom ryzyka Reakeja na ryzgko

wysokie wysokie istotny
wysokie (redn ie istotny
wysokie n iskie istotny
Srednie wysokte stotny
Srednie Srednie istotny
Srednie niskie
n iskie wysokie istotnv
n iskie Sredn ie akceptowalny
niskie niskie akceptowalny

Zdarzenie obiqte ryzykiem powoduje uszczerbek ,.iqry ktG,y rrb

Sllr^.91" _:,{l- na reatizacjq ktuczowycn zadari 
'arUo 

osiqganie
zato2onych cel6w - powa2ny uszczerbek w zakresie jakosci
wykonywanych zadafi, powa2na strata Finansowa. i *yrtqpi.ni.,
i:::111 gtiqtego ryzykiem wiq2e siq drugotrwaty i truan/'pro.r,
przywracan ia stan u poprzedn iego.

Zdarzenie obiqte ryzykiem powoduje znaczqcq stratq pori.ffi
zasob6w, ma negatywny wptyw na efektywno6i ari.Unl.,- jako5i
wykonywanych zadafi , reputacjq jednostki.
Z wystqpieniem zdarzenia obiqtego ryzykiem mo2e wiqzai siq trudny
proces przywracania stanu poprzedniego.

Zdarzenie objqte ryzykiem powoduje niewielkq stratq Finansowq,
zakt6cenie lub op6znieli. * wykonywaniu zaairi. *ie' wptywa na
reputacjq jednostki. Skutki zdarzenia mozna tatwo usunqi.

lstnieiq uzasadnione powody, by sqdzii, 2e zdarzenie obiqte ry"/k,em
wystqpi wielokrotnie w ciqgu roku.

lstnieiq uzasadnione powody, by sqdzii, 2e zdarzenie obiqte ryffi
wystqpi kilkukrotnie w ciqgu roku.

lstnieiq uzasadnione powody, by sqdzii, 2e zdarzenie obiqte ,yryki*
wystqpi raz w ciqgu roku lub nie pojawi siq wcale.

ZASADY OCENY:



Akceptowalny poziom rgzyka - to taki, przy kt6rym nie jest wymagane podejmowanie dziatariprzeciwdziataj qcych ryzyku.
lstotnoid ryzyka - to kombinacja wptywu ryzyka i prawdopodobieristwa na jego wystqpienie.

Reakcjq na ryryko istotne mo2e by6:
1) tolerowanie - bqdzie miato miejsce w pr4/padku, gdy koszty skutecznego przeciwdziatania ry4rkumo8q przekroczyi 

. 
jego potencjalne korzysci, a- iaotnosii do skuiecinego przeciwdziatania

_ zdefiniowanym ryzykom bqdq ograniczone,
2) przeniesienie - dotyczyi io2e pewnej kategorii ryzyk, w odniesieniu do kt6rych nastqpiprzeniesienie ich na innq instytucig (np. ubezpiecieni. -it...ni. ustug na zewnqtz),3) wycofanie sig - mo2e dotyczyi giup ryzyt<, kt6re sq szczeg6lnie kontrolowane, ich skutkiograniczone do akceptowanego poziomu,
4) dzialanie - dotyczyi bqdzie kategorii ryzyk, kt6re wymagai bqdq podjqcia zdecydowanych,przemyslanych i zaplanowanych dzialari prowadzqcycn oo ti[wioa+ ri,u ,n'*n.go ograniczeniaryzyka' Zidentyfikowane w taki spos6b ,wii po*inny byi na bie2qco monitorowane.w prrypadku ryzyk o wysokim stopniu, n"r.ry okreilii dziatania w cetu zmniejszenia
_ danego ryzyka do akceptowanego poziomu.8' wszelkie uwagi oraz wystqpienie nowych ryzyk lub zwiqkszenie wagi ryzyka omawiane bqdq
- na bie2qco podczas narad kadry kierowniczej.9' w przypadku istotnych zmian warunk6w, w kt6rych tunkcjonuje Urzqd, nowych zadari nale2ydokonywai ponownej analizy ryzyka. wszystkie iokumenty dolyczqce' analizi 

-ryzyka 
(rocznej)nalezy przekazywa( do Koordynatora.

10' w oDNtEslENlU Do JEDNoSTEK oRGANIZACYJNYCH dta potwierdzenio funkcjonowaniaadekwatnei, skutecznei i efektywnei-kontroli zanqaczei, tj. dziatafi podejmowanych dlazapewnienia realizacji cel6w i zadafi w sposilb ,giang z prawem, efektywng, oszeqdnyi terminowy, a w szczegfilnoici dla zapewnienia:
1) zgodnosci dziatalnosci z przepisami prawa i procedurami wewnqtrznymi,2) skuteczno5ci i efektywno5ci dziatania,
3) wiarygodno6cisprawozdafi,
4) ochrony zasob6w,
5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postqpowania,6) efektywnoSci i skutecznodci przeptywu inForitacji, 

''

7) zarzqdzania ryzykiem,
POLECAM skladat oiwiadczenia (wz6r _ zalqanik nr
kierownik6w poszczegillngch jednostek organizacyjngch
do 31 stgenio roku nastqpnego. przy opracowywaniu
nale2g atrr6ciC no obowiqzek dokumentowanio
i samooceng sgstemu kontroli zarzqdczej.

7 do procedur) W6jtowi przez
za rok poprzedni, w terminie
oiwiadczefi szczegillnq uwagq

procesu zorzqdzania ryzykiem

11' Kompleksowq analizq. ryzyka przeprowadza audytor wewnqtrzny w uzgodnieniu z W6jtem,co stanowi podstawq do opracowania pranu audytu na dany roi karendarzofr,.12' Analiza twyka dokonywana jest jednq z metod przyjqtych w 
"procedurach audytu wewnqtrznegow Urzqdzie Gminy Sierakowice".

s81. W Urzqdzie mechanizmami kontroli sq:
1 ) dokumentowan ie system u kon troli zarzqdczej,
2) nadz6r,
3) ciqgto5f dziatalno5ci,



4) ochrona zasob6w,
5) szczeg6towe mechanizmy kontroli dotyczqce operacji tinansowych i gospodarczych,

_ 6) mechanizmy kontrori dotyczqce system6w-inFormatycznych.2' Dokumentowanie systemu kontroli zarzqdczel - sq' to wszelkie procedury i regulaminyustalone w formie uchwat i zarzqdzeft, instrukile, zakresy obowiqzk6w, uprawniefii odpowiedzialnoSci poszczeg6lnych os6b oraz inne dokumenty wewnqtrzne majqce wptyw nazarzqdzanie Urzqdem. Dokumentacja jest sp6jna i dostqpna dla wszystkich os6b, dla kt6rych jest
niezbqdna' wszelkie operacje Finansowe i goipodarcz., i t.k2. inne znaczqce zJarzenia zwiqzane
z pozyskiwaniem i wydatkowaniem Srodk6w publicznych majq swole odzwierciedlenie
w dokumentacji' Dokumentacja jest kompletna i umo2liwia doktadne irzesledzenie ka2dej operacjifinansowej, gospodarczej lub zdarzenia od samego poczqtku, w trakcie ich trwania oraz po ichzakoficzeniu' operacje finansowe i gospodarcze 

-i 
inne zdarzenia sq bezwtocznie rejestrowanei prawidtowo klasyfikowane, zgodnie z aktami prawnymi oraz zazqdzeniami wewnqtrznymi.Koordynator sporzqdza corocznie dokument pn.'zarzidnanie ryzykier, uqaq.. zbiorem zadafi

5:;1tT[:''rch 
referat6w oraz stanowisk samodzielnych Urzqdu ir^r ranarizi rvz1,ka dta ka2dego

3' Nadz6r - w Urzqdzie prowadzi siq nadz6r nad wykonaniem zadari w celu ich oszczqdnej,efektywnej i skutecznej realizacji. Nadz6r kierowniczy obejmuje w szczeg6lno6ci jasne
komunikowanie obowiqzk6w, zadari i odpowiedzialnosci ka2demu i pricownik6w i systematycznq
ocenq ich pracy.

4' ciqgtoid dziatalnosci - celem odpowiednich mechanizm6w kontroli zarzqdczej ma byiutrzymanie, w ka2dym czasie i okolicznosciach, ciqglosci dziatalnoif Urzqdu, a w szczeg6lnosciochrona zasob6w finansowych, gospodarczych, riaterialnych i intormacyjnych. w Urzqdziezapewnione sq odpowiednie mechanizmy w celu utrzymania ciqgrosci, zwiqzanez Funkcjonowaniem w sytuacjach kryzysowych, systemem zastqpstw pracowniczych, wydawaniem
upowa2nieri i petnomocnictw, 2r6dtami dodatkowego zasilania i sporzqdzaniem lopii zapasowych,
systemem alarmowania, itp.

5' ochrona zasob6w - Urzqd posiada odpowiednie zabezpieczenie, aby dostqp do jego zasob6w
materialnych, Finansowych, informatycznych miaty wytqcznie upowa2nione osoby. pracownicy
majq Swiadomosi swojej odpowiedzialno6ci za mienie og6lnodostqpne oraz swoich obowiqzk6w
w zakresie jego ochrony i wtasciwego wykorzystania. sktadniki majqtku trwatego sq odpowiednio
oznakowane' w Urzqdzie prowadzone sq okresowe por6wnania stanu rzeczywistego majqtkuz zapisami ksiqgowymi i wynikajqcymi z rejestr6w /inwentar;aacja majqtku l. zasoby Urzqdu
o szczeg6lnym znaczeniu dla gospodarki Finansowej, sq odpowiednio chronione a dostqp do nichjest ograniczony do uprawnionych os6b i kontrolowany. Ka2dy z pracownik6w zostat zapoznany
z przepisami dotyczqcymi ochrony danych osobowych oraz politykq bezpieczerlstwa Urzqdu, a tak2e
zostat odpowiednio do zajmowanego stanowiska upowazniony do przetwarzania danych.6' szczeg6lowe mechanizmy kontroti dotyczqce operacji finansowych i gospodarczych -wszelkie operacje tinansowe i gospodarcle, i taLe inne znaczqce zdarzenia sq rzetelniedokumentowane w celu.umo2liwienia przesledzenia ka2dej operacji od samego poczqtku do korica.w urzqdzie istniejq mechanizmy kontroli dotyczqce op.rr.ji tinansowych i gospodarczych takie jak:1) rzetelne i petne dokumentowanie oraz rejestrowanie oieracji finansowych i gospodarczych,
2) zatwierdzanie /autoryzacja/ operacji iinansowych 

'przez 
w6jta lub osoby wzez niegoupowa2nione,

3)

4)

podziat kluczowych obowiqzk6w,
weryFikacja operacji finansowych i gospodarczych przed i po rearizacji.
Funkcjonujqcy w urzqdzie referat tinansowy realizuje wymagania odno6nie rejestrowaniazdarzefi o charakterze ilosciowym i ilosciowo-wartosciowym." urzqd posiada dokumentacjqopisujqcq w jqzyku polskim, przyjete zasady /politykq/ raihunkowosci oraz inne, iegutulqce



zasady obiegu dokument6w itp. Dowody ksiqgowe sq zatwierdzane do realizacji przez w6jta,a w razie jego nieobecnosci - wzez osoby doiego uplwaznione. poszczeg6lne reFeraty Urzqdusq odpowiedzialne za czynnosci zwiqzane z r"ontrotf i obiegiem dokument6w i dowod6wksiqgowych' skarbnik gminy kontrasygnuje wszelkie dokumenty niosqce ze sobq skutkifinansowe' skarbnik w razie ujawnien:a 
-nieprawidtowosci 

zwraca dokument wtasciwemurzeczowo pracownikowi, a w razie nieusuniqcia nieprawidtowosci odmawia jego podpisania.0 odmowie podpisania dokumentu i iei przyizynach iawiadamia pisemnie w61ta, kt6ry mo2e

Hffilfft 
realizacjq zakwestionowanej opera.ii .tuo wydai w rormie pir.r;; potecenie jej

Zadania dotyczqce prowadzenia, zatwierdzania, rejestrowania, sprawdzania operacjiFinansowych i gospodarczych oraz innych zdarzeh zwiqzanych z pozyskiwaniemi wydatkowaniem srodk6w publicznych sq rozdzielone pomigozv r62nych pracownik6w Urzqdu.7' Mechanizmy kontroli system6w informatyczny.r, I-w l).rzqdzie obowiqzujq mechanizmykontroli dotyczqce system6w inFormatycz'nyih, oupowieonie do ,r.**.r.go ryzykanieuprawnionego dostqpu. sktadajq siq na nie mechinizmy kontroli dostqpu do: zasob6winformatycznych, sprzqtu, systemu,- apiikacli, danych malqcych na celu ictr ochronq przednieautoryzowanymi zmianami, utratq iub ujawnieniem czy mechanizm6w kontrolioprogramowania systemowego w jednostce. Dostqf do zasob6w inrorr.tyrrnycn urzquu malqwytqcznie uprawnione osoby odpowiednio do.r.r,r.ru prrvazielonego dostqpu. pracownicy majq(wiadomoSi wtasnych obowiqzk6w w zakresie oinrony zasob6w inFormatycznych orazprzestrzegajq ustalonych zasad i procedur.

1' w zakresie realizacji standardu lnformacji ii?rrnir..ii, o kt6rym mowa w pkt. D standard6wkontroli zarzqdczei dla sektora finans6w publicznych oii.stony.h Komunikatem Nr 23 MinistraFinans6w z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standard6w kontroli zarzqdczej dla sektorafinans6w publicznych (Dz. urz. Min. Fin. Ni .ts, prr.-gai w Urzqdzie zapewnia siq wszystkimpracownikom dostqp do intormacji niezbqdnych do wykonywani a pzez nich obowiqzk6w.wypracowany system komunikacji umo2liwia przeptyw inroimacji, zar6wno w kierunku pionowym,jak i poziomym' Okresowo odbywajq siq narady kairy kierowniczej Urzqdu, na kt6rych omawianesq sprawy zwiqzane z bie2qcym Funkcjonowaniem urzqdu, ,orwiqzy*an, sq probremyposzczeg6lnych referat6w, omawiane sq zagadnienia zwiqzane z zanqdzaniem ryzykiem. wszelkieproblemy zwiqzane z zakt6ceniami w pracy omawiane i rozwiqzywane sq na bie2qco. Bie2qceintormacje sq aktualne, rzetelne, kompletne i zrozumiare- oraz pomocne prly podejmowaniudecyzji' Pracownicy Urzqdu majq dostqp do strony Blp urzqdu, do poczty elektronicznej orazw miarq potrzeby do specjaristycznego oprogramowania (np. rnForrex).2' w6it Gminy zapewnia Funkcjonowinie ete-ktywnego ,yit.ru komunikacji z podmiotami, kt6remogq miei znaczqcy wplyw na osiqganie. cel'6w pirw irila, a takze innq dzia+alnos( dotyczqcqw szczeg6lnosci wydatkowania lub gromadzenia Siodk6w pulti.rny.n. w szczeg6lnosci:1) funkcjonujq otwarte i efekty-wne kanaty r,orunir,.qi z dostawcami, ustugodawcami,ekspertami i innymi podmiotami, kt6re mogq wptynqi na iziatarnosci Urzqdu,2) Urzqd w wyrainy spos6b komunikuje ,i*nqtriny; poariotor, jakie majq uprawnieniai obowiqzki w zakresie, w kt6rym urzqd prowidzi dziaialnosi oraz jaki jest dla nich spos6bkomunikacji' w szczeg6lnoici: w jakim trybie iterminie zatatwiane sqokreslone sprawy, kt6rzypracownicy sq uprawnieni do kontakt6w, w jaki spoJb podmiot moze przedstawii swoje_ stanowisko i argumenty itp.,3) intormacje przekazywane p"zez podmioty zewnqtrzne sq kierowane na odpowiedni szczebelzarzqdzania.

4) w kazdym z wlw kanat6w komunikacji zapewniona jest odpowiednia ochrona danychosobowych, zgodnie z obowiqzujqcym prawem.



3. W zakresie realizacji standardu Monitorowania i oceny, o kt6ry mowa w pkt E standard6w kontroli
zarzqdczei dla sektora Finans6w publicznych okre6lonych Komunikatem Nr 23 Ministra Finans6w
z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standard6w kontroli zarz4dczej dla sektora finans6w
publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84), kadra kierowniczi oraz pracownicy Urzqdu
zobowiqzani sq do statego monitorowania skuteczno(ci poszczeg6lnych eLment6w systemu
kontroli zarzqdczq oraz zgtaszania uwag i sugestii do koordynatora. iaz w roku, w terminie
do 31 stycznia roku nastqpnego, ocena systemu kontroli zarzqdczej odbywa siq za pomocq
wzoru kwestionariusza oceny systemu kontroli zarzqdczej, fi6ry lest iatqcznikiem 2 do
niniejsrych procedur. Wz6r kwestionariusza samokontroli mo2e utegae modyrikaclom, w
zale2nosci od potrzeb intormacyjnych Urzqdu. W ramach monitorowan-ia systemu kontroli
zarzqdczei polecam kierownikom referat6w, kierownikom samodzieinych kom6rek
organizacyinych Urzqdu, pracownikom zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach:1) przestrzega6 i egzekwowaf przestrzeganie wartoSci etycznych od podlegtych pracownik6w,2) dokona( przeglqdu i w miarq potrzeb aktualizacji zakres6w oUowiqzkow podlegtych

pracownik6w,

3) dokonai przeglqdu i aktualizacji pozostatej dokumentacji systemu kontroli zarz4dczej
/zarzqdzenia, procedury tinansowe i okoto tinansowe, regulaminy/,4l wykonywai wszystkie obowiqzki zwiqzane z zarzqdzaiiem ryiykiem w podlegtej kom6rce
organizacyjnej,

5) prowadzii staty nadz6r nad wykonywaniem zadafl w podlegtej kom6rce organizacyjnej,5) zapewni( pracownikom staty dostqp do intormacji zarzqdiej- w celu rzeteiego wykonywania
. pvez nich powierzonych obowiqzk6w.

4. Zr6dtem uzyskania pzez W6jta zapewnienia o stanie kontroli zarzqdczej sE wyniki:
monitorowania, samooceny oraz przeprowadzonych audyt6w i kontroli

5. Audytor wewnqtrzny zatrudniony w Urzqdzie, na warunkach okre6lonych w odrqbnych przepisach,
prowadzi niezale2nq i obiektywnq ocenq systemu kontroli zarzqdczej w Urzqd'zie'i Jednostkach
organizacyjnych' Dziatalno5i audytu wewnqtrznego stanowi dla W6jla wspaicie w realizowaniu
zadati z zakresu kontroli zarzqdczei. Audytor wewnqtrzny ocenia Funicjonowanie systemu kontroli
wewnqtrznej popruez realizacjq zadafi zapewniajqcych i czynnosci doradcze.

Uzgodniono:
Audgtor wewnqtrzng

mgr Edgta Krefta

rew



Zatqcznik nr 1

OSWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZADCZEJ ZA ROK .......**lrok, za kt6ry sktadane jest o6wiadczenie/

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i etektywnej
kontroli zarzqdczei, tj. dziatari podejmowanych dla zapewnienia realizacji cel6w i zada6 w spos6b
zgodny z prawem, efektywny, oszczqdny i terminowy, a w szczeg6lno$ci dla zapewnienia:
- zgodnosci dziatalnosci z przepisami prawa i procedurami wew:nqtrznymi,
- skuteczno6ci i efektywnoSci dziatania,
- wiarygodnoSci sprawozdafi,
- ochrony zasob6w,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postqpowania,
- etektywnoSci i skutecznoSci przeptywu inFormacji,
- zarzqdzania ryzykiem,

O5wiadczam, 2e1) w kierowanej pzeze mnie jednostce organizacyjnej

-;-"'---:-'. ""- :':.'---"
/nazwa Je0n0sil(/

cz[Se 12t

X w wystarczajqcym stopniu tunkcjonowata adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarzqdcza

Cz[Sc a3t

X w ograniczonym stopniu tunkcjonowata adekwatna, skuteczna i eFektywna kontrola zarzqdcza.

1) Zastrze2enia dotyczqa),

2) Zostanq podjqte nastqpujqce dziatania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzadcze)5):

CzQiC g6t

X nie funkcjonowata adekwatna, skuteczna i etektywna kontrola zarzqdcza

1) Zastrze2enia dotyczqa):

2) Zostanq podjqte nastqpujqce dziatania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzadczejst:



CzqSf e7t

W ubiegtym roku zostaty podjqte nastqpujqce dziatania w celu poprawy tunkcjonowania kontroli
zarzqdczej:

czEsf E

Niniejsze oSwiadczenie opiera siq na mojej ocenie i inFormacjach dostqpnych w czasie sporzqdzania
n iniejszego o6wiadczen ia pochodzqcych z:8)

......... Monitoringu realizacji cel6w i zadari,

......... Samooceny kontroli zarzqdczej przeprowadzonej z uwzglqdnieniem standard6w kontroli arzqdczejs)

......... Systemu zarzqdzania ryzykiem,

......... Audytu wewnqtrznego,

......... Kontroli wewnqtrznych,

......... Kontroli zewnqtrznych,

......... lnnych 2r6del

Jednoczeinie oiwiadczam, 2e nie sq mi znane inne fakty lub okoliczno6ci, kt6re mogtyby
wptynqt na trei6 niniejszego oiwiadczenia.

/miejscowo6( i data/ /podpis kierown ika jednostki organ izacyjnej/

OBJASNIENIA:
1. W zale2no(ci od wynik6w oceny stanu kontroli zarzqdczej wypetnia siq tylko jedna czqii A, B lub C. Czqif E

wypetnia siq w ka2dym przypadku,

2. Wypetnia siq w przypadku, gdy kontrola zarzqdcza zapewnila tqcznie: zgodnoSi dziatalno(ci z przepisami
prawa i procedurami wewnqtrznymi, skuLecznoSi i efektywno6f dziatania, wiarygodno6i sprawozdafi, ochronq
zasob6w, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postqpowania, eFektywno6f i skutecznosi przeptywu
informacj i oraz zarzqdzan ie ryzykiem,

3. Wypetnia siq w przypadku, gdy kontrola zarzqdcza nie zapewnita co najmniej: zgodnoici dziatalnoici z
przepisami prawa i procedurami wewngtrznymi, skuteczno(ci i etektywnoici dziatania, wiarygodno(ci
sprawozdari, ochrony zasob6w, przestrzegania i promowania zasad etycznego postqpowania, efektywnoici i

skutecznoici przeptywu in formacj i oraz zarzqdzan ia ryzyki em,
4. Nale2y opisai przyczyny zto2enia zastrze2e6 w zakresie funkcjonowania kontroli zarzqdczej: np. istotnq staboie

systemu kontroli zarzEdczq, istotne nieprawidtowoici w Funkcjonowaniu jednostki, itp.,
5. Nale2y opisad kluczowe dziatania, kt6re zostanq podjqte w celu poprawy tunkcjonowania kontroli zarzqdczej w

odniesieniu do zto2onych zastrze2eri wraz z podaniem terminu ich realizacji,
6. Wypetnia siq w przypadku, gdy kontrola zarzqdcza nie zapewnita tqcznie: zgodnoii dziatalnoici z przepisami

prawa i procedurami wewnqtrznymi, skuteczno6i i etektywnoii dziatania, wiarygodnoie sprawozdafi, ochronq
zasob6w, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postqpowania, eFektywno5i i skuteczno(d przeptywu
inFormacji oraz zarzqdzanie ryzykiem,

7. Nale2y opisai najistotniejsze dziatania jakie zostaty podjqte w roku, kt6rego oiwiadczenie dotyczy w
odniesieniu do planowanych dziatari wskazanych w czq6ci B lub C w o6wiadczeniu za rok poprzedzajqcy rok,
kt6rego dotyczy niniejsze oSwiadczen ie,

Znakiem ,,X" zaznaczyi odpowiednie wiersze,
Standardy kontroli zarzqdczel dla sektora tinans6w publicznych ogtoszone przez Ministra Finans6w
(Komunikat MF Nr 23, Dz.Urz. Nr 15, poz.84 z dnia 16 grudnia 20090.

8.

9.



Zatqcznik nr 2

KWESTIoNARIUSZ SAMooCENY SYSTEMU KoNTRoLI ZARZADCZEJ*

*kwestionariusz wypetnii nale2y w oparciu o wiedzq posiadanq na zajmowanym stanowisku pracy
z uwzglqdnieniem zapis6w Statutu, Regulaminu Organizacyjnego Urzqdu Gminy, Uchwat Rady Gminy, Zarzqdzeh
W6jta Gminy zapewniajqcych w szczeg6lno6ci realizacjq cel6w i zadari w spos6b zgodny z prawem, eFektywny,
oszczqdny i terminowy, do kt6rych znajomo6ci zobowiqzani sq wszyscy pracownicy Urzqdu

Lp. Pytania Tak/Nie

/Nie wiem
Uwagi

1
Czy w Urzqdzie istnieje system przestrzegania warto6ci
etycznych?

2
Czy proces rekrutacji nowego pracownika jest prowadzony
w spos6b zapewniajqcy wyb6r najlepszego kandydata
do pracy?

3 Czy pracownicy majq mo2liwoi( rozwoju zawodowego?

4
Czy pracownicy majq mo2liwo6i udziatu w szkoleniach,
konFerencjach?

5 Czy zakresy zadafi sq aktualne?

6

Czy Pana/Pani zdaniem zakresy obowiqzk6w
sq sporzqdzone prawidtowo i gwarantujq wykonanie
powierzonych zadari w przeciqtnie 8 godzinnym dniu
pracy?

7 Czy ka2dy reFeraL zna sw6j zakres zadari i uprawnieri?

8
Czy co najmniej raz w roku jest dokonywana identyfikacja
ryzyka dla Urzqdu?

9 Czy zidentyFikowane ryzyka sq poddawane analizie?

10
Czy do ryzyk sq przypisywane odpowiednie reakcje
na ryzyka?

11

Czy w Urzqdzie istniejq procedury wewnqtrzne, instrukcje,
wytyczne, zakresy obowiqzk6w i uprawnieri stanowiqce
dokumentacjq system u kontroli zarzqdczej?

12
Czy znane sq przez pracownik6w i stosowane w Urzqdzie
procedury dotyczqce ochrony danych?

13
Czy nadz6r dotyczy wykonywania zadafi w spos6b
oszczqdny, efektywny i terminowy?

14
Czy do zasob6w Urzqdu majq dostqp osoby
nieupowa2nione (np. osoby z zewnqtrz Urzqdu)?

15
Czy Pana/Pani zdaniem ochrona zasob6w Ur.zqdu jest
wystarczajqca?

16 Czy istniejq procedury dotyczqce kontroli Finansowej?

17
Czy operacje tinansowe sq zatwierdzane przez osoby
do tego upowa2nione?



18
Czy w stosunku do operacji tinansowych jest stosowana

autoryzacja?

19 Czy operacje Finansowe sq kontrolowane?

20
Czy kluczowe obowiqzki sq rozdzielone pomiqdzy r62ne

osoby?

21

Czy pracownicy ka2dego szczebla organizacji Urzqdu majq
dostqp do intormacji niezbqdnych do wykonywania ich
pracy?

22 Czy w Urzqdzie prowadzony jest audyl wewnqtrzny?

23
Czy skuteczno5e poszczeg6lnych element6w kontroli
zarzqdczq jest w Pana/Pani opinii na bie2qco

monitorowana?

24
Jak Pan/Pani ocenia system kontroli zarzqdczej

w Urzqdzie?

Bardzo dobrze

Dobrze

Wystarczajqcy

N iewystarczaiacv

25

Czy w Pana/Pani ocenie nale2atoby coS zmienit w systemie kontroli zarzqdczej?

Je6li tak to co:

26
Czy uwa2a Pan/Pani, i2 system kontroli zarzqdczej

zapewnia realizacjq cel6w i zadafi w spos6b zgodny

z prawem, etektywny, oszczedny i terminowy?

27

Je5li w pytaniu nr 26 wskazano odpowiedl ,nie", to co Pana/Pani zdaniem nale2atoby zrobit,
aby system kontroli zarzqdczej dziatat w spos6b prawidtowy:

lnne uwagi i spostrze2enia:

Wypetniony kwestionariusz samooceny systemu kontroli zarzqdczej przekazai Koordynatorowi.

/Miejscowo6i i data/ /stanowisko stu2bowe, imiq, nazwisko, podpis/


