
ZARZĄDZENIE  Nr OR.120.6.2015
BURMISTRZA  BIAŁEJ
z dnia  19  marca  2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie funkcjonowania   kontroli zarządczej w Urzędzie
Miejskim w Białej

Na  podstawie  art.  33  ust.  3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r o  samorządzie  gminnym
/ Dz.U z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072 /  w związku z art. 69 ust.
1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /  Dz.U. z 2013 r.
poz.885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877./ oraz Komunikatu Nr 23
Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r w sprawie standardów kontroli zarządczej  dla
sektora finansów publicznych / Dz.Urz.M.F. Nr 15, poz. 84/ zarządzam co następuje:

§1.

W   załączniku  nr  1  do  zarządzenia  Nr   OR.120.8.2011  Burmistrza  Białej  z  dnia  
14 lutego 2011r. w wprawie funkcjonowania kontroli  zarządczej w Urzędzie Miejskim w
Białej  ,  tj.  Regulaminie  funkcjonowania   kontroli  zarządczej  wprowadza  się  następujące
zmiany:

1) uchyla się załączniki  nr i nr 2;
2) uchwala  się  załącznik  w  brzmieniu  stanowiącym  załącznik  do  niniejszego

zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Biała.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Białej
Edward Plicko



                                                                                                                                                                       Załącznik 
                                                                                                                                                                       do zarządzenia Nr Or.120.6.2015
                                                                                                                                                                       Burmistrza Białej z dnia 19  marca 2015 r.

Arkusz
do samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Białej

za rok............

              PRACOWNIK                                                                                                                   KADRA  KIEROWNICZA

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi  NIE lub NIE WIEM  proszę o krótki komentarz w rubryce UWAGI

L. p. PYTANIE TAK NIE NIE 
WIEM

UWAGI

1. Czy w Urzędzie obowiązują  zasady etycznego postępowania  ( np. w formie 
kodeksu)?

2. Czy jest Pan/i jest świadoma zasad etycznych przyjętych w Urzędzie oraz 
konsekwencji za zachowanie niewłaściwe?

3. Czy znajomość zasad etycznych potwierdził Pan/i swoim podpisem na 
oświadczeniu

4. Czy w Urzędzie jest opracowywany plan szkoleń stosownie do uzasadnionych 
potrzeb pracowników?

5. Czy bierze Pan/i udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu aby 
skutecznie realizować powierzone zadania?

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

7. Czy bezpośredni przełożony  informuje na bieżąco o  ofertach szkoleniowych 
wpływających do Urzędu?



8. Czy Urząd ma ustalone pisemne procedury i zasady naboru pracownika, które 
są dostępne dla wszystkich starających się o pracę( np. publikowane na stronie 
BIP-u)?

9. Czy informacja o naborze  pracownika do Urzędu jest ogólnie dostępna?

10. Czy posiada Pan/i aktualny zakres obowiązków określony na piśmie , którego 
projekt  sporządzany jest przez kierownika referatu ( w stosunku do 
pracowników) lub Sekretarza Gminy ( w stosunku do kierowników referatów i 
pracowników na samodzielnych stanowiskach)?

11. Czy w Urzędzie zostały wprowadzone procedury i zasady dokonywania 
okresowych ocen pracowników?

12. Czy zapoznawany jest Pan/i z oceną dokonywaną przez bezpośredniego 
przełożonego?

13. Czy ustalona struktura organizacyjna Pan/i komórki organizacyjnej jest 
dostosowana do aktualnych jej celów i zdań?

14. Czy został określony w formie pisemnej zakres zadań poszczególnych 
komórek organizacyjnych Urzędu?

15. Czy procedury wewnętrzne funkcjonujące w Pana/i komórce są 
udokumentowane?

16. Czy powierzenie uprawnień lub obowiązków dokonywane jest w formie 
pisemnej ( np. zarządzenia Burmistrza jako kierownika urzędu  lub 
indywidualne upoważnienia)?

17. Czy pracownicy potwierdzają podpisem przyjęcie delegowanych im 
uprawnień?

18. Czy Urząd  ma  określoną wyrażoną krótkim opisem Misję jednostki?



19. Czy w Pana/i komórce organizacyjnej zostały określone cele do osiągnięcia lub
zadania do realizacji w bieżącym roku ( np. jako plan pracy, propozycje do 
budżetu gminy)?

 

20. Czy osoby odpowiedzialne monitorują realizację zadań szczegółowych 
określonych dla referatu czy samodzielnego stanowiska?

21. Czy ustanowiono procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie?

22. Czy kierownicy referatów/ pracownicy na samodzielnych stanowiskach 
dokonują identyfikacji ryzyk w kierowanej komórce organizacyjnej w 
odniesieniu do realizowanych celów i zadań Urzędu?

23. Czy kierownicy referatów  wspólnie z podległymi pracownikami dokonują 
identyfikacji ryzyk w referacie ?
( pytanie nie dot. pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy)

24. Czy w udokumentowany sposób identyfikuje się zagrożenia/ryzyka, które 
mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań ( np. poprzez sporządzenie 
rejestru czy arkusza zawierającego zidentyfikowane zagrożenia/ryzyka)?

25. Czy w Pana/i referacie czy  samodzielnym stanowisku  pracownicy podejmują 
wystarczające działania mające na celu ograniczenie zidentyfikowanych 
zagrożeń/ryzyk, w szczególności tych poważnych?

26. Czy osoby odpowiedzialne monitorują zidentyfikowane ryzyka oraz
 skuteczność zastosowanych metod przeciwdziałania ich wystąpieniu?

27. Czy dokumentacja kontroli zarządczej( procedury wewnętrzne, instrukcje, 
regulaminy, analizy itp.) prowadzona jest w formie pisemnej?

28. Czy posiada Pan/i dostęp do procedur/instrukcji obowiązujących w Urzędzie 
(dostęp do zbiorów papierowych , umieszczanych na stronie BIP-u)?

29. Czy nadzór ze strony przełożonych zapewnia skuteczną realizacje zadań?



30. Czy dokumentacja wpływająca do Urzędu i w nim wytworzona jest 
odpowiednio przechowywana i chroniona?

31. Czy Urząd posiada odpowiednie zabezpieczenie dostępu do zasobów 
materialnych, finansowych i informatycznych?

32. Czy w Urzędzie funkcjonują mechanizmy służące zapewnieniu bezpieczeństwa
danych osobowych  i systemów informatycznych?

33. Czy dostęp do zasobów informatycznych Urzędu maja wyłącznie uprawnione 
osoby do zakresu przydzielonego dostępu?

34. Czy w Urzędzie są wprowadzone wewnętrzne procedury regulujące zasady 
przeprowadzania i dokumentowania operacji finansowych?

35. Czy w Urzędzie działają odpowiednie mechanizmy służące utrzymaniu 
ciągłości funkcjonowania jednostki w szczególności operacji finansowych i 
gospodarczych?

36. Czy ustalone zostały zastępstwa pracowników podczas ich nieobecności?

37. Czy składniki majątku trwałego są odpowiednio oznakowane?

38. Czy prowadzone są okresowe porównania rzeczywistego stanu zasobów z 
zapisami w księgach i rejestrach , a różnice są wyjaśniane?

39. Czy wie Pan/i jak postępować w przypadku wystąpienia sytuacji 
nadzwyczajnej np. pożaru, poważnej awarii?

40. Czy ma  Pan/i zapewniony  dostęp do informacji niezbędnych do 
wykonywania powierzonych obowiązków?

41. Czy Pana/i zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji  wewnątrz referatu?
(pytanie nie dot. pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy)



42. Czy Pana/o zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy 
poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w Urzędzie?

43. Czy załatwianie skarg i wniosków w Urzędzie jest monitorowane?

44. Czy  informacje na stronie informacyjnej BIP-ie  są na bieżąco aktualizowane?

45. Czy przełożeni na bieżąco zwracają uwagę na przestrzeganie przez 
pracowników obowiązujących w Urzędzie zasad, procedur, instrukcji?

46. Czy obowiązujące w Pana/o referacie, stanowisku pracy procedury, instrukcje, 
itp. są pomocne w zapewnieniu właściwej realizacji zadań Urzędu?

47. Czy stosowana w Urzędzie forma oceny funkcjonowania kontroli zarządczej
( arkusz samooceny) Pana/i zdaniem jest wystarczająca?

47. Inne uwagi


