Brzeziny, dnia 24.05.20 16 r.

kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 2 z siedzibq w Brzezinach, przy ul.
Sienkiewicza 17.
Kontrole przeprowadzila Marta Barucka

-

podinspektor ds. kontroli, na podstawie

upowainienia udzielonego przez Burrnistrza Miasta Brzeziny Nr OK.0052.10.2016 z dnia
26.04.2016 r.
I. Zakres kontroli :

1. Realizacja kontroli zarzqdczej w jednostce w latach 20 14-2015.
11. Termin kontroli :

Przewidywany termin przeprowadzenia kontroli : 04.05.201 6 r. - 23.05.201 6 r.
111. Okres objety kontrolq :

W ramach czynnoici kontrolnych dokonano oceny funkcjonowania systemu kontroli
zarzqdczej w jednostce w latach 20 14 - 20 15.

IV. Kontrolq pneprowadzono na podstawie nastqpujqcych akt6w prawnych i
unormowan wewnetnnych :

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz.
885 z p o h . zm.);
2. Ustawa z dnia 29 wrzeinia 1994 r. o rachunkowoici (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z
pozn.zm.);
3. Komunikat nr 23 Ministra Finansow z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardow
kontroli zarqdczej dla sektora finansow publicznych (Dz.Urz.MF. Nr 15, poz.84);
4. Komunikat nr 6 Ministra Finansow z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegolowych
wytycznych dla sektora finansdw publicznych w zakresie planowania i zarzqdzania
ryzykiem (Dz.Urz.MF. z 2012 r., poz.56);
5. Komunikat nr 3 Ministra Finansow z dnia 16 lutego 201 1 r. w sprawie szczegolowych
wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarzqdczej dla jednostek sektora finansow

publicznych (Dz.Urz.MF. Nr 2, poz.11);

6. Zarzqdzenie Nr 19112014 Burrnistrza Miasta Brzeziny z 25 listopada 2014 r. w
sprawie wprowadzenia standard6w kontroli zarzqdczej dla jednostek organizacyjnych
miasta Brzeziny;
7. Zarzqdzenie Nr 0112014/2015 Dyrektora SzkoQ Podstawowej nr 2 im. Andrzeja
Frycza Modrzewskiego w Brzezinach z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia
Regulaminu Kontroli Zarzqdczej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego w Brzezinach.
Ad. I.

1. W obowiqzujqcym do 31.12.2009 r. stanie prawnym, w jednostkach sektora finansow
publicznych funkcjonowala kontrola finansowa, ktora obecnie stanowi integralnq czqSC
kontroli zarzqdczej. Kontrola zarqdcza jest pojqciem szerszym od kontroli finansowej, kt6ra
obejmuje procesy zwipane z gromadzeniem i rozdysponowaniem irodkdw publicznych oraz
gospodarowaniem mieniem. Dlatego wszystkie funkcjonujqce dotqd w jednostce procedury
kontroli finansowej majq zastosowanie r6wniei w kontroli zarqdczej, pod tyrn jednak
warunkiem, ze b@q bezpoirednio powi$zane z realizacjq cel6w i zadari jednostki'.
Podstawq kontroli zarzqdczej w administracji jest odpowiedzialnoSC kaidego kierownika
jednostki za wdroienie i monitorowanie kontroli w taki spos6b aby kaida jednostka osiqgala
wyznaczone jej cele zgodnie z prawem, efektywnie, oszczqdnie i terminowo2. Celem kontroli
z q d c z e j jest zapewnienie w szczeg6lnoSci: zgodnoSci dzialalnoici z przepisami prawa oraz
procedurami wewnqtrznymi; skutecznoSci i efektywnoSci dzialania; wiarygodnoSci
sprawozdari; ochrony zasob6w; pmestrzegania i promowania zasad etycznego postqpowania;
efektywnoici i skutecznoici przeplywu informacji; w d z a n i a ryzykiem3.
Minister Finansbw w art.69 ust.3 upowainiony zostal do okreilenia standard6w kontroli
zarzqdczej dla sektora finans6w publicznych, zgodnych z miqdzynarodowyrni standardarni, a
w ust.4 do okreSlenia szczeg6lowych wytycznych w zakresie kontroli zarzqdczej dla sektora
finans6w publicznych. Standardy kontroli zarzqdczej obejmujq :
A. ~rodowiskowewnqtrzne,
B. Cele zarzqdzania ryzykiem,
C. Mechanizmy kontrolne,
D. Informacja i komunikacja,
I
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E. Monitorowanie i ocena.

Wyartykulowane w standardach sugestie i wskaz6wki pozwalajq na sformulowanie kilku
obowiqzkbw:
1. Jednostka powinna posiadak i aktualizowaC schemat organizacyjny, a dla kaidego
pracownika powinien by6 okreSlony aktualny zakres obowiqzkc5w, uprawnien i
odpowiedzialnoSci;
2. Kierownik jednostki powinien precyzyjnie okreSliC zakres uprawnien delegowanych
poszczeg6lnym osobom zarzqdzajqcym i pracownikom;
3. Jednostka powinna mieC jasno okreSlone cele i zadania co najrnniej w rocmej

perspektywie, a ich wykonanie naleiy monitorowab za pomocq wyznaczonych
miernik6w;
4. Nie rzadziej n u raz w roku naleiy w jednostce dokonywat identyfikacji ryzyka w
odniesieniu do cel6w i zadari;

5. Jednostka ma rowniez obowiqzek poddawaC analizie stwierdzone ryzyka pod kqtem
prawdopodobienstwa ich wysQpienia i moiliwych skutk6w;
6. W stosunku do kaidego okreSlonego i oszacowanego ryzyka powinno siq okreSliC

reakcje na nie;

7. Kierownik jednostki powinien zapewnik funkcjonowanie mechanizmdw kontroli w
zakresie operacji finansowych i gospodarczych t a k e okreSli6 mechanizmy s l q c e
zapewnieniu bezpieczenstwa danych i systemow informatycmych;

8. Kierownik powinien przynajmniej raz w roku dokonak samooceny systemu kontroli
zarzqdczej oraz to udokumentowak4.
Najwainiejszym elementem dla prawidlowego funkcjonowania kontroli zarzqdczej w
jednostce jest Srodowisko wewnqtrzne, ktore w zasadniczy sposdb wplywa na jej jakoSC. W
ramach Srodowiska wewnqtrznego okreSlone zostaly cztery standardy:

- przestrzeganie wartoSci etycznych,
- kompetencje zawodowe,
- struktura organizacyjna,

- delegowanie uprawnien.
Wyniki kontroli wskazujq na dostosowanie struktury organizacyjnej do aktualnych cel6w i
zadari jednostki, obowiqzujqce zakresy zadah oraz uprawnien i odpowiedzialnoSci
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poszczeg6lnych pracownikow zostaly sprecyzowane na piSmie, w spos6b przejrzysty i
spojny. Zakresy uprawnien poszczeg6lnych pracownik6w potwierdzone zostdy podpisem.
Zgodnie z tymi standardami jednostka posiada Kodeks Etyczny, a osoby zarzqdzajqce i
pracownicy szkoly sq Bwiadomi wartoici etycznych przyjqtych w jednostce i zobowiqzani do
przestrzegania ich przy wykonywaniu powierzonych zadah.
Cele i zadania jednostki okreBlone byly w rocznej perspektywie, a ich wykonanie
monitorowane bylo za pomocq wyznaczonych miernikow, ze wskazaniem os6b
odpowiedzialnych bezpoSrednio za ich wykonanie (informacjg na temat misji, celbw i zadasi

jednostki zaplanowanych w rocznej perspektyw ie Dyrektor Szkoty Podstawowej nr 2 w
Brzezinach zloiyla pismem z dnia 30.11.2015 r., z zachowaniem terminu okreilonego w
zarzqdzeniu Nr 191/2014 Burmistrza Miasta Brzeziny z 25 listopada 2014 r. w sprawie
wprowadzenia standardbw kontroli zarzqdczej dla jednostek organizacyjnych miasta
Brzeziny).
Kluczowym elementem polityki zarqdzania jest okreSlenie poziomu ryzyka, ktore jednostka
moze ponieSC. Jest to poziom naraienia na ryzyko, akceptowany w razie jego wystqpienia.
Kategorie ryzyka oraz zasady oceny ryzyka w szkole, zostaly uwzglqdnione w zaiqcznikach

nr 4 i nr 5 do Regulaminu kontroli zarzqdczej w Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach.
Identyfikacja ryzyka w jednostce przeprowadzana jest na biezqco, m.in. na podstawie
wykonania Planu ewaluacji jednostki, kt6ry stanowi integralnq czqBC Planu nadzoru
pedagogicznego. Ponadto, identyfikacja, analiza i reakcja na ryzyko ujqta zostala w
opracowaniu przedloionym w dniu 3 0.1 1.2015 r.
W procesie samooceny kontroli zarzqdczej wziqli udzial pracownicy pionu dydaktycznowychowawczego oraz pionu administracyjno-gospodarczego jednostki. Samoocena ma
szczea6lne znaczenie w przypadku tych iednostek, kt6re nie dysponu-ia innymi narzedziami
ocenv kontroli zarzadczei, np. audytem wewnetrznm. Dzieki samoocenie moina uzvskaC
informac-ie o funkcionowaniu kontroli z q d c z e i , w szczea6lnoSci w tych obszarach, w
ktorvch nie bylo zadnych dzidah audvtorskich czy kontrolnych.
Do przeprowadzenia samooceny wykorzystano ankiety, zr6inicowane pod wzglqdem
posiadanych kompetencji i wykonywanego zawodu. Samoocenie kontroli zarzqdczej poddda
siq rbwniez Dyrektor Szkoly, p. Anna Mr6wka.
Poprzez udziai w procesie samooceny pracownicy jednostki sq bezpogrednio angaiowani w
ocenq ryzyka i mechanizmy kontroli, co moze przyczyniaC siq do staiego doskonalenia
systemu kontroli zarzqdczej, w tym zarzqizania ryzykiem. Wyniki samooceny, poprzez
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wskazanie obszarow, ktore mogq lepiej i sprawniej funkcjonowak, mogq przyczynik sie
r6wniez do poprawy komunikacji pomiedzy kierownictwem, a pracownikami jednostki.
Zgodnie z Komunikatem nr 3 Ministra Finansdw z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie
szczegblowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarzqdczej dla jednostek sektora
Jinansbw publicznych, wyniki samooceny naleiy opracowaC w formie pisemnej. Raport
powinien zawieraC przynajmniej nastgpujqce informacje:

- cel przeprowadzanej samooceny,
- zakres samooceny (zarbwnoprzedmiotowy, jak i podmiotowy),
- wyniki samooceny (ogblna ocena stanu kontroli zarzqdczej, zidenfyJikowane ryzyka,

ew.slaborfci kontroli zarzqdczej Oezeli takie zostaly zidentyJikowane/,proponowane dzialania
naprawcze /w przypadku zidentyfikowanych ryzyk czy slaborfcikontroli zarzqdczej/.
Przygotowany raport powinien zostaC przekazany kierownikowi jednostki oraz wspdlnie
omdwiony.
Raport zostal opracowany w czasie trwania kontroli, wobec czego zostal przyjqty jako
dokument obowiqzujqcy w jednostce.

Z informacji pnedloionej kontrolujqcej wynika, i e szkola funkcjonuje bez zastneien w
obszarach poddanych samoocenie. W ocenie Dyrektora Szkoly cele i zadania jednostki
sq wlaSciwie realizowane, zgodnie z zasadami okreSlonymi w regulaminach
wewnqtnnych, planie pracy szkoly, planie nadzoru pedagogicznego, w programie
wychowawczym, profilaktycznym etc. Dyrektor Szkoly zwrdcila uwagq na potnebq
systematycznego zapoznawania nauczycieli z kryteriarni pracy nauczycieli i zasadami
wyznaczania zastqpstw za nieobecnych nauczycieli. We wszystkich obszarach pracy
szkoly naleiy monitorowab terminowe pnekazywanie sprawdzan i raportbw z realizacji
zadan dydaktycznych, wychowawczych i opiekunczych. Wyniki samooceny uwidocznily
potnebq zwrdcenia wiqkszej uwagi na planowanie szkolen dla nauczycieli i
pracownikbw.
Wyniki monitorowania, samooceny oraz przeprowadzonych audytow i kontroli sq podstawq
oceny stanu kontroli zarzqdczej w szkole. Ocena stanu kontroli zarzqdczej stanowi podstawe
do zlozenia oiwiadczenia o stanie kontroli zarzqdczej, sporzqdzonego przez dyrektora szkoly
za rok poprzedni rok. OSwiadczenie o stanie kontroli zarzqdczej zostalo przedlozone przez
Paniq Dyrektor, do akceptacji Burmistrza Miasta, zgodnie z

5 20 ust.4 Standardow kontroli

zarzqdczej dla jednostek organizacyjnych miasta Brzeziny, stanowiqcych zalqcznik nr 1 do
zarzqdzenia Nr 19112014 Burmistrza Miasta Brzeziny z 25 listopada 2014 r. w sprawie

str. 5

wprowadzenia standardow kontroli zarzqdczej dla jednostek organizacyjnych miasta
Brzeziny.
Wnioski i ustalenia :

Kontrola zarzqdcza to proces wbudowany w strukturq jednostki i stanowi jej integralnq czqSC.
Jako

narzqdzie zarqdzania jednostkq,

stanowi zbi6r procedur i mechanizm6w

organizacyjnych sl-ukqcychrealizacji cel6w i zadari kaidej jednostki.
Niniejsza kontrola dotyczy jedynie wycinka w obszarze zarzqdzania, tj. procedur kontroli
zarzqdczej opartych na identyfikacji i analizie ryzyka, promowaniu zasad etycznego
postqpowania oraz w zakresie bieiqcego rozwipywania zidentyfikowanych problemow
poprzez corocznq samoocenq systemu kontroli zarzqdczej.

W zakresie kontroli nie stwierdza siq podstaw do wydania zalecen pokontrolnych.

Protok6l-zawiera 6 zaparafowanych i ponurnerowanych stron.
Niniejszy protokbl- sporzqdzono w 2 jednobrzmiqcych egzemplarzach: po jednym dla
Kierownika kontrolowanejjednostki organizacyjnej i Kontrolujqcego.
Protok61 podpisano w dniu
Kontrolujqcy
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Pouczenie :
1. Kontrolowany mote zloQ6 pisemne zastrzetenia do ustalefi zawartych w protokole kontroli w terminie 7 dni
od otrzymania protokoh z kontroli. Zastrzekenia te powinny by6 rozpatrzone przez kontrolujqcego i uznane,
bqdi odrzucone na piimie. Gdy w dalszym ciqgu zastrzetenia kontrolowanego sq podtrzymywane podlegajq
rozpatrzeniu przez kierownika jednostki, kt6ry wydaje decyzjq wraz z uzasadnieniem w terminie 20 dni od daty
w m w u zastrzehn. Na decyzjq kierownika jednostki nie przyshguje zahlenie -jest ona ostatecna i powinna
by6 przekazana kontrolowanemu w ciqgu 7 dni od jej podjqcia.
2. Kontrolowany w razie odmowy podpisania protokdu, powinien w terrninie 3 dni od daty odmowy zlow6
kierownikowi jednostki pisemne wyjainienie przyczyny odmowy. Odmowa podpisania protokoh kontroli przez
kontrolowanego nie stanowi przeszk6d do wszczqcia postqpowania pokontrolnego.
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