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Zarządzenie Nr PCPR/0 1 35 l 20 l 2010
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku
z dnia 02 grudnia 2010 roku

w sprawie: ustalenia Regulaminu Kontroli Zarząd'czej w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku.

Na podstawię art. 69 ust.1 pkt.3 w powiązaniu z art.68 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr I57, poz.I240 z późn.zm.) oraz w oparciu
o Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów
kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych(Dz.Urz.MF Nr 15,poz.84) ,$ 2 uchwały
Nr 72l290l20l0 Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 10 września 2010r.,$ 11 ust.3
statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinię w Sępólnie Krajeńskim z siedzlbą
w Więcborku przyjętego uchwałą Nr XVI/97/08 Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia
27 Iutego 2008r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku

zarządzam. co następuj e :

$1. Wprowadza się jako obowiązujący do stosowania iprzestrzegania Regulamin Kontroli
Zarządczej w Powiatow1łn Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim
siedzibą w Więcborku stanowiący zaŁącznik Nr 1 do niniejszęgo zaruądzenia.

$2. Zobowiązuje się pracownika ds. otganizacyjnych i personalnych do zapoznania
wszystkich pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie
Krajeńskim z siedz|bąw Więcborku z niniejszym zarządzeniem.

$ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu i wszystkim
pracownikom PCPR.

$5.1. Przeprowadzić analizę aktów wewnętrznych normujących rea|izację poszczególnych
standardow Kontroli Zarządczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Sępólnie Krajeńskim z siedzlbą w Więcborku.

2. W przypadku stwierdzenia niepełnej reałizacjt standardów Kontroli Zarządczej
zalecam opracowanie stosownych procedur ich realtzacji.

$6' Zarządzente wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od dnia
01 stycznia 20Ib.
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załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr PCPV0 |3 5 l 20 l 20 I0
Dyrektora Powiatowego Cęntrum Pomocy Rodzinię

w Sępólnie Krajeńskim z słedzibą w Więcborku
z dńa02 grudnia 2010 roku

w sprawie ustalęnia Regulaminu Kontroli Zaruądczej
w Powiatowlm Centrum Pomocy Rodzinie

w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku.

Regulaminu Kontroli Zarząd,czej
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku.

R]0ZDZIAŁ 1,

Przepisy ogólne

s 1.1. Regulamin okreŚla:
1) cele i zadartia kontroli zarządczej,
2) elementy systemu kontroli zarządczej,
3) zakres kontroli finansowej.

2. Postanowienia regulaminu mają zastosowanie do stanowisk pracy w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzlbąw Więcborku.

$ 2. Ilekroć jest mowa o:

1. Stanowiskach pracy - oznaczato:
1) stanowisko - główny księgowy PCPR'
2) stanowisko- specjalista pracy socjalnej,
3) stanowisko - pracownik socjalny,
4) stanowisko - doradca ds. osób niepełnosprawnych,
5) stanowisko - ds. domów pomocy społecznej, planowania strategicznego, szkoleń i

pozyskiwania środków zewnętr zny ch,
6) stanowiska - d/s rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych'
1) stanowisko - ds. księgovvych i organizacvjno-kadrowych'
8) stanowisko - ds. obsługi sekretariatu,
9) stanowisko-sekretarz w Powiatowym Zespole ds. orzekania o Niepełnosprawności

w Sępólnie Krajeńskim z siedzlbą w Więcborku,
10) stanowiska - referent w Powiatowyrn Zespole ds. orzekania o Niepełnosprawności

w Sępólnie Krajeńskim z siedzibąw Więcborku,
11) stanowisko - sprzątaczka.

2. Stanowiskach funkcyjnych - oznacza to dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z sledziba w Więcborku, Głównego Księgowego
PCPR.



3. Kierownictwię - oznacza to Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Sępólnie Krajeńskim z siedzibąw Więcborku'.

4. Dyrektorze PCPR - oznaaza to byrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Sępólnie Krajeńskim z siedzi|ą w Więcborku oraz zwięrzchnika służbowego

pracowników PCPR.

RoZDZLAł-2

Organizacj a kontroli zarządczej

$ 3. Kontrola zarządczato ogół działuhpodejmowanych dla zapewnienia realizacji celów

i zadan* ,porób zgodny ,pru*"^, efektywny' oszczędny i terminowy _ opracowany

w celu dostarczeniJracjonainego Zapewnieniaco do realizacji celów w następujących

obszarach:
1) zgodności działalnośc i z ptzepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymt'

2) skuteczności i efektywności działania'

3) wiarygodności sprawozdń,
4) ochrony zasobów,
5) przestrzegania i promowanta zasadetycznego postępowanra'

oj irer.ty-nóŚci i skuteczności przepłyvru informacji,

1) zaruądzaniaryzykiem'

s 4. System kontroli zarządczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie

Krajeńskim z_siedzibąw więcborku jest tt zintegrowany zbiór elementów i cąmności

kontrolnych obej muj ący :

1) samokontrolę,
2) kontrolę funkcjonalną,
3) kontrolę insĘtucjonalną'

s 5.1. Istotą wspolną czynności.kontrolnych jest szczegółowe zbadartte stanu faktyaznego

i porównanie go z obowiązującą dla niego normą' oraz ustalenie odchyleń od tej

nonny. .c^1_L_-^-

2. w trakcie czynności kontrolnych ocena badanego stanu faktycznego powmna

odbywaó się wódług kryeriów, do których zalicza się:

1) poprawnoŚ Ó organizacyjną stanowiska pracy z punk1u widzenia realizowanych

celów (kompetencje, sprawnoŚÓ, prawiaiowuse i efektywnośó przyjętych

rozwiązaft orgun{rł"yJrry.ł, i kierunków dziaŁania, atakże doboru środków w celu

wykonania załoŻonychzadaft), 
''''^^'^^:

2) leialnośó, czyli zgśdność z o6owiązującymiprzepisami i normami pfawnyml'

3) gospodarnoŚć - 
" o""rru kontrolowanych zjawisk, procesów gospodarczych

i finansowych 
" 
pń," widzenia racjonainości, efektyvmoŚci i cęlowości

podejmowanych decyzji, anastępnie ici reallzacji: gospodarowanie. akty''vami

jednostki, które umó ziiwią .rzys}anie przy najntŻszych nakładach (w danych

warunkach) opĘrmalnych efektów,

4) celowoŚó - ,upl-ąąca eliminacje działań niekorzystnych i zbędnych z punktu

widzenia interesów"jednostki, iealizuje Się przez sprawdzenie, czy środki

finansowę zostaŁy wyłatkowane zgodnió , pr:,r",nu"zeniem okreŚlonym w planie

finansowYm,
5) rzetelnoŚó - zgodnoŚć dokumentacji zę stanem faktycznym.



s 6.1. Do samokontroli zobowiązati są wszyscy pracownicy zatrudnieni w Powiatowym
Cęntrum Pomocy Rodzinie w Sępolnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku bez

s 8.1.

względu nazajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy.

Samokontrola polega na kontroli prawidłowości wykonywania własnej pracy przez
pracowników w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i obowiązki wynikające
z posiadanego zakresu czynności służbowych, z uwzględnieniem postanowień
niniejszego regulaminu. Samokontrola realizowana jest w ramach powierzonych
obowiązków słuzbowych w toku codzienne go wykonyw ania zadai.

W przypadku ujawnienia nieprawidłowości, pracownik dokonujący samokontroli, jest
zobowiązany:
1 ) podj ąć niezbędne działaria zmierzające do usunięcia nieprawidłowości'
2) niezwłocznie poinformowaÓ przełożonego o ujawnionych nieprawidłowościach.

PrzełoŻony' który został poinformowany o ujawnionych nieprawidłowościach,
zobowiązany jest niezwłocznie podjąó decyi1ę w sprawie dalszego toku postępowania
w odniesieniu do uj awnionych nieprawidłowości.

Kontrola funkcjonalna wykonyłvana jest przez pracowników zatrudnionych na
stanowiskach kierowniczych oraz na innych stanowiskach biorących udziaŁ
w realtzacji określonych zadan, operacji, procesów' itp., których obowiązki
wykonywania kontroli funkcjonalnej zostały określone w zakresach czynności
służbowych, bądź którzy do wykonywania tej kontroli zostali zobligowani na
podstawie innych przepisów. CeI, zadania oraz elementy kontroli funkcjonalnej
okreŚla niniej szy regulamin.

Kontrola instytucjonaIna przeprowadzana jest przez zespoły kontrolne powołane na
podstawie stosownych upowaznien, zarządzen lub odrębnymi uchwałami zatządu
powiatu.

RoZDZIAŁ3

Charakter i rodzaje kontroli zarządczej

s 9.1. Charakter mechanizmów kontrolnych:

1) zapobiegawczy - w celu zapobiegania występowaniu niepożądanych zjawisk,
2) wykrywający - w celu wykrycia i skorygowania niepoządanych zjawisk,ktore juŻ

wystąpiły,
3) dyrektywny - w celu spowodowania lub pobudzenia wystąpienia poŹądanego

zjawiska.

2. W przypadku, gdy mechanizmy określone w ust. 1 nie występują, lub zastosowanie
ich jest zb7t kosztowne w stosunku do uzyskiwanych korzyści, naleŻy zastosowaó
mechanizmy kontrolne kompensuj ące - łagodzące.

Ż.

a
-).

4.

$7.



s 10. Wyróżnia się następuj ące rodzaje kontroli:

1) zwrotna - dostarcza informacji na temat zakoirczonej działa|ności. Umożliwiają
udoskonalenie działaniaw przyszłości poptzez naukę na dawnych błędach,

2) równoległa - koryguje bieżące pfocesy. Monitorują działalnośó w czasie

rzeczywistym, aby nie dopuŚció do znacznych odchyleń od standardów,

3) vłyprzedzĄąca - przęwiduje problemy i im zapobiegają'

R0ZDZIAŁ 4

System kontroli zarządczej

s 1.1. Kontrola zarządczaskłada się z pięciu wzajemnie powiązanych elementów:

1) Środowiska wewnętrznego,
2) zarządzania ryzyklem,
3) czynności/mechanizmy kontrolne,
4) informacja i komunikacja,
5) monitoring i ocena.

s 12.1. Środowisko kontroli - odzwierciedla postawę orazrzeczywistę dziaŁanianajvłyŻszego

kierownictwa w odniesieniu do znaczenia kontroli w organtzacji. Nadaje ton

orgarizacjt oraz wpływa na świadomoŚć personelu. Zapewnta dyscyplinę i strukturę

ńozliwiaj ącą r ealizacj ę podstawowych celów kontroli wewnętrznej .

2. Kierownik jednostki oruzpracownicy, wykonując powierzone im zadania i obowi%ki,

kierują się osobistą i zawodową uczciwością. Kierownik jednostki poprzez przy|<Ład

i codzienne decyzje wspiera i promuje przyjęte wartości etyczne oraz osobistą

i zawodową uczciwość pracowników.

3' Pracownicy posiadają taki poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia, który

pozwalaiń na skuteózne i efektywne wypełnianie powierzonychzadń i obowiązków,

a takŻę rozumieó znaczetlie systemu kontroli zarządczej'

4. Proces zatrudniani aprowaózony jest w taki sposób, który zapewniawybór najlepszego

kandydata na dane stanowisko pracy.

5. Kierownik jednostki zapewnia rozwijanie kompetencji zawodowych przez

pracowników j ednostki.

6. Za1<res zadan, uprawnień i odpowiedzialnoŚci poszczególnych komórek

organizacyjnych oraz zakres sprawozdawczościjest okłeślony w formie pisemnej w

sposób przejrzysty i spójny.

7. Każdemu pracownikowi został przedstawiony na piśmie zakres jego obowiązków,

uprawnień i odpowiedzialnoŚci.
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8. Zakres, o którym mowa w ust. 7 jest precyzyjnie określony oraz odpowiedni do wagi
podejmowanych decyzj i i ryzyka z ntmi związanego.

9. Projekt zakresu, o któr5łn mowa w ust. 7 opracowuje bezpośredni przełoŻony
azatwierdza dyrektor PCPR lub upoważniony przez niego pracownik.

10. Przyjęcie zakresu jest potwierdzonę przez pracownika jego podpisem.

11. Pracownicy na stanowiskach funkcyjnych są zobowiązani do zidentyfikowania zadń,
przy wykonywaniu których pracownicy mogą być szczególnie podatni na wpłyłvy
szkodliwe dla gospodarki finansowej lub wizerunku jednostki oraz ustanowienia
Środków zaradczych.

IZ.Zestawrcnie zadan wrazliwych oraz mechanizmów kompensujących winno być
określone w formie pisemnej. Pracownicy winni być zapoznani z niniejszym
zestawieniem.

s 13.1 .Zarządzartie ryzykiem - opiera się na zestawie wzajemnie uzupełniających się celów'
o których mowa w $ 3, poŁączonych ze sobą na wszystkich szczeblach organizacji.
obejmuje rozpoznanie t analizę zewnętrztych i wewnęttznych ryzyk zagraŻĄących
realtzacjt celów na szczebIu dmej dziaŁalnoŚci, jaki i całej organizacji.

2. Kierownictwo oraz pracownicy zatrudnieni na stanowiskach funkcy'nych
systematycznie, nie rzadziej niŻ raz w roku, dokonują identyfikacji zewnętrznego
i wewnętrzne go ryzyk a z.virąZarręgo Z poszczególnymi celami l zadaniami'

3. Zidentyfikowane tyzykapoddawane sąanalizie mającej na celu określenie możliwych
skutków i prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka. Dyrektor lub upoważnieni
pracownicy okre Ślaj ą akc eptowany poziom ry zyka.

4. Wobec zidentyfikowanych ryzyk określa się rodzaj możliwych reakcji (tolerowanie'
przeniesienie, wycofanie się, działanie). Upoważnieni pracownicy określaj ą działania,
które nalezy podjąó w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowanego poziomu.

s 14.1. CzynnoŚci/mechanizmy kontrolne - zasady i procedury, przy pomocy których
zapev,łtia się realizację vrytycznych kierownictwa w odpowiedzi na ryzyko
zagrazające realizacji celów. Bez wzgIędu na to, czy są wykonywane automatycznie,
czy ręcznie, mają rożne cele i są stosowane na wszystkich szczeblach i funkcjach
w organizacjl

2. Skuteczne mechanizmy kontrolne powinny być:

1) na czas - wykrycie powinno pozwolió na wczesną korektę odchyleń,
2) oszczędne - kontrole powinny dawać racjonalne zapewnienie osiągnięcia

o c zekiwanych wynikó w, z uw zglę dni eni em analizy ko sztów_ ko t zy ś ct,
3) dobrzę umiejscowione - prrnkty kontrolne powinny się znajdować tam, gdzie jest

nĄbardziej prawdopodobne, ze pomiary pozwolą wykryó krytyczne odchylenia od
celów organizaqi,

4) elastyczne _ kontrole powinny uwzględniac zmiany operacyjne,



5) odpowiednie - powinny odpowiadać potrzebom kierownictwa i powinny byó

dopasowane do struktury organizacyjnej. Muszą rzetelnie odzwierciedlać
vłydarzenia, do pomiaru których zostały zaprojektowane,

ó) spójne z odpowiedzialnością - ustanawiają odpowiedzialność za wyniki,
7) z-dolnę identyfikowac ptzyczyny - korekta jest bardziej prawdopodobna, jeśli została

zaplanowana j ako odpowiedz na znane potencj alne przy czyny .

$ ls.l.Informacja i komunikacja - naleŻy zidentyfikowaó, zębrac i przekazac istotne

zewnętrinelub wewnętrzne informacje w odpowiednim czasie i we właściwy sposób.

2. System informacyjny moŻe byó formalny lub nieformalny. Wykorzystuje on

informacje wewnętrzne i zewnętrzne w celu generowania sprawozdań finansowych,

operacyjnych i zgodności.

3. Informacja powinna być odpowiednia, Ita czas) aktualna, dokładna i dostępna.

4. Przekazywanie informacji (komunikacja) w PCPR umożliwia wykonywanie

obowiąźkow związanych ze sprawozdawczością finansową, operacjami i zgodnością.

s 1ó.1. Monitoring jest to procęs oceny jako ści działania systemu w określonym czasie'

2. Dyrektor w ramach wykonywania bieżących obowiązków monitoruje skutecznośc

kontroli zarządczej i jego poszczególnych elementów.

3. Do biezącej oceny funkcjonowania kontroli zaruądczej zobowiązani są także inni
pracownicypełniący funkcje kierownicze, a zidentyfikowane problemy są na bieżąco

rozwiązywane.

4. Co najmniej raz w roku przeprowadzanajest samoocena systemu kontroli zarządczej

przez pracowników pełniących funkcję kierownicze' której wyniki winny zostaó

udokumentowane.

R:0ZDZI^Ł5

Kontrola finansowa

s 17. Kontrola finansowa, jako cześó systemu kontroli zarządczej obejmuje:

1) zapewnienie ptzestrzegania procedur kontroli oraz przęprowadzenie wstępnej

ocęny celowóści zaciągania zobowiązan finansowych i dokonywania

wydatków,

2) badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i
gromadzeiia środków publicznych, dokonywanie wydatków ze środków

publicznych' udzielania zamówień publicznych orv zwrotu środków

PublicznYch,

3) prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur kontroli,

o których mowa w pkt'l.

powinny byó
odzwierciedlać



s 18.1. Merytoryczne kwęstie z zakłesa gospodarki finansowej w formie procedur kontroli są
uregulowane odrębnymi przepisami wewnętrznymi.

2' Procedury kontroli zawarte w $ 18 ust. 1 stanowią podstawę badania w trakcie trwania
czynności kontrolnych, zgodności stanu faktycznego operacji finansowych
zza'wartymi w nich wyznaczetiem.

s 19. w przypadku ujawnienia nieprawidłowości dotyczącym procesu gospodarki
finansowej pracownik jest zobowiązany do podjęcia działafi, o których mowa w $ 6
ust.3i4regulaminu.

RoZDZI.AŁ 6

Postanowienia końcowe

s 20' W przypadku stwierdzenia możliwości usprawnienia procedur ustalonych niniejszyrn
regulaminem, wnioski w tej sprawie naIeŻy składaó u Dyrektora PCPR.

s 21.1. Zobowiązu1e się pracownika ds. orgarrizacyjno-kadrowych do zaponlarlia wszystkich
pracowników PCPR z tteściąniniej szego zaruądzenia.

2. Wszyscy pracownicy winni zapoznaó się z treścią zarządzelia i bezwzględnie
przesttzegaÓ zawaĘch w niej postanowień.

$ 22. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowipującą od dnia
01 stycznia 2011 roku.
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