
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 22/21 

Rektora PUZ we Włocławku 
z dnia 28 stycznia  2021 roku 

 
 

SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ 

W PAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU 

 

Rozdział I 

System kontroli zarządczej w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. 

§ 1 

Kontrolę zarządczą w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, zwanej dalej „Uczelnią” 
stanowią ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań, wyznaczonych 
w perspektywie rocznej, w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. 
 

§ 2 

System kontroli zarządczej powinien dostarczyć Rektorowi racjonalnego zapewnienia, że cele 
i zadania Uczelni realizowane są właściwie. 
 

§ 3 

Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności: 
1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi; 
2) skuteczności i efektywności działania; 
3) wiarygodności sprawozdań; 
4) ochrony zasobów; 
5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania; 
6) efektywności i skuteczności przepływu informacji; 
7) efektywnego zarządzania ryzykiem. 

 
§ 4 

Na dokumentację Systemu kontroli zarządczej składają się procedury wewnętrzne, instrukcje, 
wytyczne oraz dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności 
pracowników i inne dokumenty wewnętrzne. 
 
 

Postanowienia szczegółowe 
 

§ 5 
Na system kontroli zarządczej składają się następujące elementy: 

1) środowiska wewnętrzne 
2) cele i zarządzania ryzykiem; 
3) mechanizmy kontroli; 
4) informacja i komunikacja; 
5) monitorowanie i ocena. 

 
 



 
§ 6 

Środowisko wewnętrzne 
Przestrzeganie wartości etycznych 

1. Wszyscy pracownicy Uczelni, w tym jej władze, powinni charakteryzować się wysokim 
poziomem etycznym. 

2. Osoby wymienione w ust. 1 powinny być świadome konsekwencji wynikających  
z nieetycznego zachowania lub działań niezgodnych z prawem. 

 
§ 7 

Kompetencje zawodowe 
1. Wszyscy pracownicy Uczelni, w tym jej władze, zobowiązani są do legitymowania się 

takim stopniem wiedzy, umiejętności i doświadczenia, który pozwoli im skutecznie  
i efektywnie wykonywać powierzone zadania w ramach wykonywanych czynności. 

2. Władze Uczelni dbają o ciągłe podnoszenie kwalifikacji swoich i podległych im 
pracowników. 

3. Proces zatrudniania pracowników jest prowadzony w drodze konkursu, chyba że 
przepis prawa stanowi inaczej, i w sposób zapewniający wybór najlepszego kandydata 
na dane stanowisko. 

4. Pracownicy Uczelni podlegają okresowym ocenom. 
 

§ 8 
Struktura organizacyjna, delegowanie uprawnień 

1. Struktura organizacyjna jest okresowo analizowana i dostosowywana do 
zmieniających się celów i zadań. 

2. Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych jednostek 
organizacyjnych określony jest w formie pisemnej. 

3. Wszyscy kierownicy, z zachowaniem procedur obowiązujących w Uczelni, zobowiązani 
są do aktualizowania regulaminów podległych im jednostek i zakresu zadań, 
uprawnień i odpowiedzialności. 

4. W każdej jednostce i komórce organizacyjnej kierownicy powinni delegować zadania, 
uprawnienia i obowiązki podległym pracownikom. 

 
§ 9 

Cele i zarządzanie ryzykiem 
1. Rektor wyznacza najważniejsze cele operacyjne w perspektywie rocznej. 
2. Kierownicy komórek organizacyjnych i działów oraz pracownicy zajmujący 

samodzielne stanowiska pracy wyznaczają zadania służące osiągnięciu celów oraz 
mierniki określające stopień ich realizacji. 

3. Zasady zarządzania ryzykiem określono w Rozdziale II. 
4. Identyfikacja ryzyka dokonywana jest nie rzadziej niż raz w roku. 
 

§ 10 
Mechanizmy kontroli 

Mechanizmy kontroli mają stanowić efektywną i skuteczną reakcję na ryzyko poprzez 
podejmowanie działań: 
1) nadzoru nad wykonywaniem zadań w celu ich oszczędnej, terminowej, efektywnej  

i skutecznej realizacji; 
2) zapewnienia ciągłości działalności Uczelni; 
3) zapewnienia właściwej ochrony i wykorzystania zasobów Uczelni; 



4) wdrożenie szczegółowych mechanizmów kontroli dotyczących operacji finansowych  
i gospodarczych; 

5) określenia mechanizmów kontroli zapewniających bezpieczeństwo danych i systemów 
informatycznych. 

 
§ 11 

Informacja i Komunikacja 
Uczelnia ma obowiązek zapewnić wszystkim pracownikom dostęp do informacji 
niezbędnych do wykonywania przypisanych im celów i zadań poprzez: 
1) zapewnienie bieżącej informacji; 
2) zapewnienie komunikacji wewnętrznej w ramach Uczelni; 
3) zapewnienie komunikacji z podmiotami zewnętrznymi. 
 

§ 12 
Monitorowanie i ocena 

System kontroli zarządczej w Uczelni powinien być monitorowany w celu pozyskania 
informacji o jakości i skuteczności kontroli zarządczej w jednostce, jak również 
zapewnieniu, że zidentyfikowane problemy są na bieżąco rozwiązywane. Monitorowanie  
i ocena następują w szczególności poprzez: 
1) monitorowanie systemu kontroli zarządczej; 
2) ankiety samooceny. 

 
 

Rozdział II 
 

Zasady zarządzania ryzykiem 
 

§ 13 
Celem procesu zarządzania ryzykiem w Uczelni jest zwiększenie prawdopodobieństwa 
osiągnięcia wyznaczonych celów i zadań. 
 

§ 14 
Zakres zarządzania ryzykiem 

1. Za funkcjonowanie zarządzania ryzykiem odpowiada Rektor poprzez: 
1) kształtowanie i wdrażanie zasad zarządzania ryzykiem; 
2) nadzór i monitorowanie skuteczności procesu zarządzania ryzykiem; 
3) wyznaczanie akceptowalnego poziomu ryzyka; 
4) podejmowanie decyzji dotyczących sposobu postępowania w odniesieniu do 

poszczególnych ryzyk. 
2. Za zarządzanie ryzykiem, w ramach zadań i kompetencji, powierzonych lub 

wynikających z przepisów prawa, odpowiedzialni są właściciele ryzyka: 
1) na poziomie strategicznym – Rektor, Prorektor i Dyrektor administracyjny; 
2) na poziomie operacyjnym – dyrektorzy instytutów, kierownicy jednostek i komórek 

organizacyjnych oraz samodzielne stanowiska pracy. 
3) na poziomie projektu – kierownik projektu 

3. Odpowiedzialność za koordynację czynności, o których mowa w ust. 2, ponosi 
wyznaczony przez Rektora pracownik, poprzez: 
1) coroczny przegląd zarządzania ryzykiem; 
2) prowadzenie zbiorczego rejestru ryzyk obejmującego ryzyka Uczelni; 
3) sporządzanie okresowych raportów i zestawień dotyczących zarządzania ryzykiem. 



4. Kierownicy jednostek organizacyjnych i działów oraz pracownicy zajmujący 
samodzielne stanowiska pracy odpowiadają za zarządzanie ryzykiem w szczególności 
za: 
1) identyfikację ryzyk związanych z realizacją wyznaczonych im celów i zadań; 
2) przeprowadzenie analizy ryzyka; 
3) proponowanie sposobu postępowania ze zidentyfikowanym ryzykiem; 
4) wdrażanie mechanizmów kontrolnych, a w szczególności działań zaradczych do 

zidentyfikowanych ryzyk. 
 

Identyfikacja ryzyka 
 

§ 15 
1. Właściciele zadań i celów dokonują identyfikacji ryzyka w odniesieniu do swoich celów 

i zadań na dany rok w terminie 21 dni od podjęcia Uchwały Senatu w sprawie przyjęcia 
Kart realizacji strategii rozwoju Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na rok 
2021. 

2. Każde zidentyfikowane ryzyko ujmowane jest w rejestrze ryzyka, którego wzór stanowi 
załącznik do niniejszego Systemu kontroli zarządczej. 

 
§ 16 

1. Każde zidentyfikowane ryzyko podlega analizie w odniesieniu do osiągnięcia przez 
Uczelnię założonych celów. 

2. Każde ryzyko oceniane jest pod kątem siły oddziaływania i prawdopodobieństwa jego 
wystąpienia. 

3. Ocena istotności danego ryzyka stanowi iloczyn siły oddziaływania  
i prawdopodobieństwa jego wystąpienia. 

4. Ocena siły oddziaływania ryzyka dokonywana jest w przyjętej skali punktowej od 1 – 

3, gdzie: 

1 - oznacza niską siłę oddziaływania, 

2 – oznacza średnią siłę oddziaływania 

3 – oznacza dużą siłę oddziaływania 

5. Przy ustalaniu wpływu ryzyka uwzględnia się – skutki finansowe/straty/, jak również 

nie finansowe, tj. utratę dobrego imienia, konsekwencje prawne, w tym karno – 

skarbowe, dyscyplinarne, utratę szans, opóźnienia, obniżenie jakości pracy i inne. 

6. Określenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka dokonywane jest również w 

przyjętej skali punktowej od 1 do 3, gdzie: 

1 – oznacza mało prawdopodobne (niskie) 

2 – oznacza prawdopodobne (średnie) 

3 – oznacza prawie pewne (wysokie) 

7. Przy ocenie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia/ryzyka bierze się pod uwagę 

istniejące mechanizmy kontrolne, ich skuteczność i poziom wdrożenia. 

8. W wyniku kombinacji tych dwóch zmiennych można stworzyć podstawową 3-

stopniową macierz ryzyka: 
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Ryzyko bardzo często 
występujące i 
powodujące 

względnie niskie 
straty 

Ryzyko bardzo często 
występujące i 

powodujące dość 
wysokie straty 

Ryzyko krytyczne, 
występujące z dużą 

częstotliwością i 
powodujące wysokie 

straty – zagraża 
osiągnięciu celów 

Śr
ed

n
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(2
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Ryzyko dość 
systematycznie 
występujące i 

powodujące niskie 
straty 

Ryzyko dość 
systematycznie 
występujące i 

powodujące dość 
wysokie straty 

Ryzyko dość 
systematycznie 
występujące i 

powodujące wysokie 
straty 

N
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(1
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Ryzyko rzadko 
występujące i 

powodującej niskie 
straty 

Ryzyko rzadko 
występujące ale 

powodujące dość 
wysokie straty 

Ryzyko rzadko 
występujące ale 

powodujące wysokie 
straty. 

Niskie 
(1) 

Średnie 
(2) 

Wysokie 
(3) 

 
Siła  oddziaływania (skutki/poziom strat) 

 

 

9. W Uczelni dokonuje się oceny istotności ryzyka w przyjęciu skali o wartości: 

1) Niskie  
2) Średnie  
3) wysokie  

  
  

Przyjmuje się, że ryzyka o stopniu niskim nie wymagają żadnych dodatkowych przeciwdziałań, 

ryzyka średnie należy obniżać i systematycznie monitorować, a ryzyka o stopniu wysokim nie mogą 

być akceptowane, wymagają podjęcia natychmiastowych działań interwencyjnych, gdyż ryzyko na 

tym poziomie zagraża osiągnięciu celów. 

 
 

Reakcja na ryzyko/postępowanie z ryzykiem 
 

§ 17 
1. Akceptowalny poziom ryzyka określony zostaje na poziomie średnim. 
2. Dla każdego ryzyka, które przekracza akceptowalny poziom są opracowywane  

i wdrażane przez właściciela ryzyka odpowiednie mechanizmy kontrolne. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Rozdział III 
Samoocena oraz oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 

 
§ 18 

Samoocena systemu kontroli zarządczej 
1. W celu uzyskania racjonalnego zapewnienia o właściwym funkcjonowaniu kontroli 

zarządczej w Uczelni Rektor dokonuje samooceny systemu kontroli zarządczej do 
końca grudnia każdego roku. 

2. W procesie samooceny biorą udział dyrektorzy/kierownicy jednostek organizacyjnych 
i działów oraz pracownicy i osoby zajmujące samodzielne stanowiska. 

3. Ankietowanie przeprowadza się w formie elektronicznej. Ankiety są anonimowe. 
4. Samoocenę przeprowadza się przy zachowaniu zasad rzetelności i bezstronności 

dokonywanych ocen, poprzez odniesienie się do istniejących dowodów 
funkcjonującego systemu kontroli zarządczej. W tym celu należy wykorzystać 
informacje zebrane w wyniku: 
1) sprawowanego nadzoru merytorycznego; 
2) wykonywanych przeglądów bieżących (monitoringu) działalności; 
3) analizy i oceny ryzyka; 
4) informacji przekazywanych przez pracowników, które mogą mieć wpływ na ocenę 

i doskonalenie kontroli zarządczej; 
5) informacji na temat realizacji procedur wewnętrznych; 
6) informacji na temat działań szkoleniowych i innych wzmacniających systemy 

kontrolne. 
 

 
§ 19 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 
1. Rektor jako kierownik jednostki, składa do Ministerstwa Edukacji i Nauki oświadczenie 

o stanie kontroli zarządczej, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra 
Finansów z dnia 2 grudnia 2010 roku. 

2. Termin składania oświadczenia określany jest w piśmie z Ministerstwa Edukacji i Nauki  
do Rektora, każdego roku. 

3. Podstawą do oświadczenia o stanie kontroli zarządczej składanego przez Rektora są: 
1) wyniki monitorowania realizacji celów i zadań w Uczelni, przez prorektora, 

dyrektora administracyjnego, dyrektorów instytutów, kierowników jednostek  
i komórek organizacyjnych oraz pracowników zajmujących samodzielne 
stanowiska pracy, w zakresie elementów kontroli zarządczej w realizowanych przez 
nich zadaniach i w ramach posiadanych przez nich kompetencji; 

2) samoocena systemu kontroli zarządczej, przeprowadzona przy pomocy 
kwestionariusza samooceny z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla 
sektora finansów publicznych, wprowadzonych komunikatem nr 23 Ministra 
Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. 

3) proces zarządzania ryzykiem w Uczelni, w tym: 
a) kontrola wewnętrzna; 
b) kontrola zewnętrzna.



Załącznik do Systemu kontroli zarządczej 
(Zarządzenie Rektora Nr 22/21 
z dnia 28 stycznia 2021 roku.) 

 
 
…………………………………………..             …………………………………………….. 
     data sporządzenia                 podpis właściciela ryzyka 
 
 
 
 
 



Wyjaśnienia do Rejestru Kontroli Zarządczej na rok 2021 
 
- część A: REALIZACJA CELÓW I ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STRATEGII ROZWOJU UCZELNI 
W tej części rejestru podmioty odpowiedzialne za realizację zadań (Wykonawcy) wpisują cele operacyjne oraz zadania, które mają na celu realizacje tych 
celów. Podstawą do wypełnienia są karty realizacji Strategii. 
 
- część B: REALIZACJA CELÓW I ZADAŃ NIE UWZGLEDNIONYCH W STRATEGII ROZWOJU UCZELNI 
W tej części rejestru podmioty odpowiedzialne za realizację zadań (Wykonawcy) wpisują cele operacyjne oraz zadania które nie zostały uwzględnione  
w strategii rozwoju. Tę część wypełniają jednostki/podmioty nie ujęte w strategii rozwoju, ale realizują swoje cele, np. Studium Wychowania Fizycznego, 
Przedszkole Akademickie. 
Tę część mogą wypełnić również jednostki, które oprócz tego, że realizują cele i zadania Strategii wykonują inne działania nie wynikające z karty realizacji 
Strategii. 


