














































Załącznik 1 do zarządzenia nr 108/2020 Rektora  

PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z 02.12.2020 r. 

 

 

WZÓR 

Plan działalności 

.......................................................................... 

na rok ......... 

 

dla działu/działów: 

......................................................................... 

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku ………………. 

(w tej części planu należy wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych celów przyjętych przez kierownika 

jednostki do realizacji w zakresie jego właściwości) 

Lp. Cel  

Mierniki określające 

stopień realizacji celu1) 

Najważniejsze 

zadania służące 

realizacji celu2) 

Odniesienie do 

dokumentu o 

charakterze 

strategicznym3) 
Nazwa 

Planowana wartość 

do osiągnięcia na 

koniec roku, 

którego dotyczy 

plan 

1 2 3 4 5 6 

1    1. 

2. 

... 

 

2      

3      

4      

5      

 

 

 

 

 

                                                 
1) Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, 

którego dotyczy plan, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie. 
2) W przypadku gdy wskazany cel jest ujęty w budżecie Uczelni w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy 

plan, należy podać wszystkie podzadania budżetowe wymienione w tym dokumencie służące realizacji tego 

celu. 
3) Jeżeli potrzeba realizacji wskazanego celu wynika z dokumentu o charakterze strategicznym, należy podać 

jego nazwę. 



CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu Uczelni w układzie zadaniowym do 

realizacji w roku ……………….  

(w tej części planu należy wymienić cele zadań w budżecie Uczelni w układzie zadaniowym. Nie należy 

wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A.) 

Lp. Cel 

Mierniki określające stopień realizacji celu1) 

Podzadania budżetowe 

służące realizacji celu4) 
Nazwa 

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

plan 

1 2 3 4 5 

1    1. 

2. 

… 

2     

…     

CZĘŚĆ C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku ………………. 
(w tej części planu, należy wskazać cele przyjęte do realizacji, które nie zostały wymienione w części A lub B) 

Lp. Cel  

Mierniki określające stopień realizacji celu1) 

Najważniejsze zadania 

służące realizacji celu 2) 

Nazwa 

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

plan 

1 2 3 4 5 

1    1. 

2. 

… 

2     

…     

 

 

 

 

……………………                                                …………………………………………….. 
                 data                                                                                          podpis kierownika jednostki 

 

                                                 
4) Należy wskazać wszystkie podzadania budżetowe służące realizacji poszczególnych celów wymienionych w 

kolumnie 2. 



Załącznik 2 do zarządzenia nr 108/2020 Rektora  

PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z 02.12.2020 r. 

  

 

 

 

WZÓR 

Sprawozdanie z wykonania planu działalności 

..................................................................... 

za rok ......... 

 

dla działu/działów: 

......................................................................... 

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku ………………. 

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy 

sprawozdanie) 

Lp. Cel  

Mierniki określające stopień realizacji celu1) 

Najważniejsze 

planowane zadania 

służące realizacji 

celu2) 

 

Najważniejsze 

podjęte zadania 

służące realizacji 

celu 3) 
Nazwa 

Planowana 

wartość do 

osiągnięcia na 

koniec roku, 

którego dotyczy 

sprawozdanie 

Osiągnięta 

wartość na 

koniec roku, 

którego 

dotyczy 

sprawozdanie 

1 2 3 4 5 6 7 

1      1. 

2. 

... 

2       

3       

4       

5       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1) Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, 

którego dotyczy sprawozdanie, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie. 
2) Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na 

rok, którego dotyczy sprawozdanie. 
3) W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie Uczelni w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy 

sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące realizacji tego celu. 



CZEŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu Uczelni w układzie 

zadaniowym w roku ……………….  

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części B planu na rok, którego dotyczy 

sprawozdanie. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A) 

Lp. Cel  

Mierniki określające stopień realizacji celu1) 

Planowane 

podzadania 

budżetowe służące 

realizacji celu2) 

Podjęte 

podzadania 

budżetowe 

służące realizacji 

celu 

Nazwa 

Planowana 

wartość do 

osiągnięcia na 

koniec roku, 

którego dotyczy 

sprawozdanie 

Osiągnięta 

wartość na 

koniec roku, 

którego 

dotyczy 

sprawozdanie 

1 2 3 4 5 6 7 

1      1. 

2. 

... 

2       

…       

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku ………………. 

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy 

sprawozdanie) 

Lp. Cel  

Mierniki określające stopień realizacji celu1) 

Najważniejsze 

planowane zadania 

służące realizacji 

celu 2) 

Najważniejsze 

podjęte zadania 

służące realizacji 

celu 3) 
Nazwa 

Planowana 

wartość do 

osiągnięcia na 

koniec roku, 

którego dotyczy 

sprawozdanie 

Osiągnięta 

wartość na 

koniec roku, 

którego 

dotyczy 

sprawozdanie 

1 2 3 4 5 6 7 

1      1. 

2. 

... 

2       

…       

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok …... 

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych 

różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących 

realizacji celów) 

 

 

 

…………………………………                          ……….….………………………………….. 
                 data       podpis kierownika jednostki 

 



Załącznik 3 do zarządzenia nr 108/2020 Rektora  
PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z 02.12.2020 r. 

  

Ankieta do samooceny systemu  kontroli zarządczej w Państwowej Uczelni Zawodowej  
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie – Kadra Kierownicza 

Lp. Pytanie TAK NIE 

1.  Czy pracownicy są informowani  
o zasadach etycznego postępowania? 

  

2.  Czy Pani/Pan wie, jak należy się zachować, w 
przypadku gdy będzie Pani/Pan świadkiem 
poważnych naruszeń zasad etycznych 
obowiązujących na Uczelni? 

  

3.  Czy bierze Pani/Pan udział w szkoleniach w 
wystarczającym stopniu, tak aby skutecznie 
realizować powierzone zadania? 

  

4.  Czy dokonuje Pani/Pan okresowej oceny pracy 
pracowników w podległej komórce 
organizacyjnej? (np. ocena przy wniosku 
premiowym) 

  

5.  Czy pracownicy zostali zapoznani  
z kryteriami, za pomocą których dokonuje 
Pani/Pan oceny wykonywania przez nich zadań? 
(np. ocena przy wniosku premiowym) 

  

6.  Czy pracownicy w Pani/Pana komórce 
organizacyjnej mają zapewniony 
w wystarczającym stopniu dostęp do szkoleń 
niezbędnych na zajmowanych przez nich 
stanowiskach pracy? 

  

7.  Czy pracownicy w Pani/Pana komórce 
organizacyjnej posiadają wiedzę i umiejętności 
konieczne do skutecznego realizowania przez nich 
zadań? 

  

8.  Czy istniejące w Uczelni procedury zatrudniania 
prowadzą do zatrudniania osób, które posiadają 
pożądane na danym stanowisku pracy wiedzę 
i umiejętności? 

  

9.  Czy struktura organizacyjna Pani/Pana komórki 
organizacyjnej jest dostosowana do aktualnych jej 
celów i zadań? 

  



10.  Czy struktura organizacyjna Pani/Pana komórki 
jest okresowo analizowana i w miarę potrzeb 
aktualizowana? 

  

11.  Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej 
zatrudniona jest odpowiednia liczba pracowników,  
w tym osób zarządzających,  
w odniesieniu do celów i zadań komórki? 

  

12.  Czy uprawnienia do podejmowania decyzji, 
zwłaszcza tych o bieżącym charakterze, są 
delegowane na niższe szczeble Pani/Pana komórki 
organizacyjnej? 

  

13.  Czy został określony ogólny cel istnienia Uczelni 
np. w postaci misji (poza statutem lub ustawą 
powołującą jednostkę)? 

  

14.  Czy pracownicy w Pani/Pana komórce 
organizacyjnej mają bieżący dostęp do 
procedur/instrukcji obowiązujących w Uczelni 
(np. poprzez intranet)? 

  

15.  Czy w Uczelni zostały zapewnione mechanizmy 
(procedury) służące utrzymaniu ciągłości 
działalności na wypadek awarii (np. pożaru, 
powodzi, poważnej awarii)? (jeśli TAK – proszę 
przejść do następnego pytania, jeśli NIE proszę 
przejść do pytania 28) 

  

16.  Czy pracownicy Pani/Pana komórki organizacyjnej 
zostali zapoznani z mechanizmami (procedurami) 
służące utrzymaniu ciągłości działalności na 
wypadek awarii? 

  

17.  Czy w Pani/Pana komórki organizacyjnej są 
ustalone zasady zastępstw zapewniających 
sprawną pracę komórki w przypadku nieobecności 
poszczególnych pracowników?   

  

18.  Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ 
informacji wewnątrz Pani/Pana komórki 
organizacyjnej? 

  

19.  Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ 
informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami 
organizacyjnymi  
w Uczelni? 

  

20.  Czy w Uczelni funkcjonuje efektywny system 
wymiany ważnych informacji z podmiotami 
zewnętrznymi  
(np. z innymi urzędami, dostawcami, klientami), 

  



mającymi wpływ na osiąganie celów i realizację 
zadań Pani/Pana komórki organizacyjnej? 

21.  Czy Pani/Pana komórka organizacyjna utrzymuje 
efektywne kontakty z podmiotami zewnętrznymi, 
które mają wpływ  
na realizację jej zadań (np. z innymi urzędami, 
dostawcami, klientami)? 

  

22.  Czy pracownicy w Pani/Pana komórce 
organizacyjnej zostali poinformowani o zasadach 
obowiązujących Uczelni w kontaktach z 
podmiotami zewnętrznymi  
(np. wnioskodawcami, dostawcami, oferentami)? 

  

23.  Czy zachęca Pan/Pani pracowników do 
sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji 
powierzonych im zadań? 

  

24.  Czy praca audytu wewnętrznego przyczynia się, 
Pani/Pana zdaniem,  
do lepszego funkcjonowania Uczelni? 

  

 

 

 

Ankieta posiada charakter anonimowy. Po wypełnieniu ankiety należy się podpisać na 
liście zbiorczej pracowników w celu potwierdzenia złożenia ankiety. 

 

 

 

 

 



Załącznik 4 do zarządzenia nr 108/2020 Rektora  
PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z 02.12.2020 r. 

 

 

Ankieta do samooceny systemu kontroli zarządczej w Państwowej Uczelni Zawodowej  
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie kierowana do nauczycieli akademickich  
i pracowników  administracji 

Lp
. 

Pytanie TAK NIE 

1.  Czy Pani/Pan wie, jakie zachowania pracowników 
uznawane są w Uczelni za nieetyczne? 

  

2.  Czy Pani/Pan wie, jak należy się zachować, w 
przypadku gdy będzie Pani/Pan świadkiem poważnych 
naruszeń zasad etycznych obowiązujących w Uczelni? 

  

3.  Czy Pani/Pana zdaniem osoby  
na stanowiskach kierowniczych przestrzegają oraz 
promują własną postawą i decyzjami etyczne 
postępowanie? 

  

4.  Czy bierze Pani/Pan udział  
w szkoleniach w wystarczającym stopniu, tak aby 
skutecznie realizować powierzone zadania? 

  

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

  

6.  Czy jest Pani/Pan informowana/y przez 
bezpośredniego przełożonego o wynikach okresowej 
oceny Pani/Pana pracy? 

  

7.  Czy posiada Pani/Pan aktualny zakres obowiązków 
określony na piśmie lub inny dokument o takim 
charakterze? 

  

8.  Czy są Pani/Panu znane kryteria,  
za pomocą których oceniane jest wykonywanie 
Pani/Pana zadań? 

  

9.  Czy bezpośredni przełożeni w wystarczającym stopniu 
monitorują  
na bieżąco stan zaawansowania powierzonych 
pracownikom zadań? 

  

10.  Czy zna Pani/Pan najważniejsze cele istnienia Uczelni?   



11.  Czy posiada Pani/Pan bieżący dostęp  
do procedur/instrukcji obowiązujących w Uczelni (np. 
poprzez intranet)? 

  

12.  Czy istniejące procedury  
w wystarczającym stopniu opisują zadania realizowane 
przez Panią/Pana? 

  

13.  Czy obowiązujące Panią/Pana procedury/instrukcje są 
aktualne, tzn. zgodne z obowiązującymi przepisami 
prawa i regulacjami wewnętrznymi  
(np. regulaminem organizacyjnym, innymi 
procedurami)? 

  

14.  Czy nadzór ze strony przełożonych zapewnia 
skuteczną realizację zadań? 

  

15.  Czy wie Pani/Pan, jak postępować w razie wystąpienia 
sytuacji nadzwyczajnej,  
np. pożaru, powodzi, poważnej awarii? 

  

16.  Czy w Pani/Pana komórce organizacyjne są ustalone 
zasady zastępstw   
na Pani/pana stanowisku pracy? 

  

17.  Czy dokumenty/materiały/zasoby informatyczne, z 
których korzysta Pani/Pan w swojej pracy, są 
Pani/Pana zdaniem odpowiednio chronione przed 
utratą lub zniszczeniem? 

  

18.  Czy ma Pani/Pan dostęp do wszystkich informacji i 
danych niezbędnych  
do realizacji powierzonych Pani/Panu zadań? 

  

19.  Czy postawa osób na stanowiskach kierowniczych 
zachęca pracowników  
do sygnalizowania problemów i zagrożeń w realizacji 
zadań komórki organizacyjnej? 

 

  

20.  Czy w przypadku wystąpienia trudności  
w realizacji zadań zwraca się Pani/Pan w pierwszej 
kolejności do bezpośredniego przełożonego z prośbą o 
pomoc? 

  

21.  Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ 
informacji wewnątrz Pani/Pana komórki 
organizacyjnej? 

  

22.  Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ 
informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami 
organizacyjnymi w Uczelni? 

  



23.  Czy zna Pani/Pan zasady kontaktów pracowników 
Uczelni z podmiotami zewnętrznymi (np. 
wnioskodawcami, dostawcami, oferentami) oraz swoje 
uprawnienia i obowiązki w tym zakresie  
w tym zakresie? 

  

24.  Czy Pani/Pana komórka organizacyjna utrzymuje 
efektywne kontakty z podmiotami zewnętrznymi, 
które mają wpływ na realizację jej zadań (np.  innymi 
urzędami, dostawcami, klientami)? 

  

25.  Czy przełożeni na co dzień zwracają wystarczającą 
uwagę na przestrzeganie przez pracowników 
obowiązujących  
w Uczelni zasad, procedur, instrukcji itp.? 

  

 

 

 

Ankieta posiada charakter anonimowy. Po wypełnieniu ankiety należy się podpisać na 
liście zbiorczej pracowników w celu potwierdzenia złożenia ankiety. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 5 do zarządzenia nr 108/2020 Rektora  
PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z 02.12.2020 r. 

  

 

Raport z samooceny sytemu kontroli zarządczej 

w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego  

w Ciechanowie 

przeprowadzonej w roku…….. 

 

 

1. Samoocena kontroli zarządczej została przeprowadzona w terminie: ……. 

2. Zwrot ankiet: 

Kadra kierownicza 
nauczyciele 
akademiccy 

pracownicy nie będący 
nauczycielami akademickimi 

Wydano ankiet: Wydano ankiet: Wydano ankiet: 

Zwrócono ankiet: Zwrócono ankiet: Zwrócono ankiet: 

Zwrot ankiet w %: Zwrot ankiet w %: Zwrot ankiet w %: 

Ogólny zwrot ankiet: 

 

 

3. Najsilniejsze zidentyfikowane obszary to te, które uzyskały najwięcej ocen pozytywnych: 

3.1 W wypadku kadry kierowniczej to: 

L.p. Pytanie  (nr i treść) % odpowiedzi 

pozytywnych 

   

   

   

   

   

 

3.2 W wypadku nauczycieli akademickich to: 

L.p. Pytanie  (nr i treść) % odpowiedzi 

pozytywnych 

   

   

   

   

   



 

3.3 W wypadku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi to: 

L.p. Pytanie  (nr i treść) % odpowiedzi 

pozytywnych 

   

   

   

   

   

 

 

 

4. Najsłabsze zidentyfikowane obszary to te, które uzyskały najwięcej ocen negatywnych: 

4.1 W wypadku kadry kierowniczej to: 

L.p. Pytanie  (nr i treść) % odpowiedzi 

negatywnych 

   

   

   

   

   

 

 

 

4.2 W wypadku nauczycieli akademickich to: 

L.p. Pytanie  (nr i treść) % odpowiedzi 

negatywnych 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 



4.3 W wypadku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi to: 

L.p Pytanie  (nr i treść) % odpowiedzi 

negatywnych 

   

   

   

   

   

 

 

5. Proponowane działania: 

 naprawcze dla obszarów, które uzyskały ogólną ocenę negatywną, czyli tych , 

które uzyskały ponad 50% negatywnych odpowiedzi spośród wszystkich 

otrzymanych 

i/lub 

 doskonalące dla obszarów najsłabszych 

 

 

5.1 W wypadku kadry kierowniczej: 

L.p. Obszar 
Proponowane działanie 

naprawcze 
Odpowiedzialny 

za realizację 
Termin 

realizacji 
     

     

     

     

     

 

         5.2 W wypadku nauczycieli akademickich: 

L.p. Obszar 
Proponowane działanie 

naprawcze 
Odpowiedzialny 

za realizację 
Termin 

realizacji 
     

     

     

     

     

 

 

 

 



5.3 W wypadku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi : 

L.p. Obszar 
Proponowane działanie 

naprawcze 
Odpowiedzialny 

za realizację 
Termin 

realizacji 
     

     

     

     

     

 

 
 
 
 
 

                                                                                                                        Zatwierdzam   
                                                                                                                                       data i podpis 

 

 



 
Załącznik 6 do zarządzenia nr 108/2020 Rektora  

PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z 02.12.2020 r. 

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 

............................................................................................1) 

za rok ..................................................... 
 (rok, za który składane jest oświadczenie) 

Dział I2) 

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli 
zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, 
efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia: 

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, 
- skuteczności i efektywności działania, 
- wiarygodności sprawozdań, 
- ochrony zasobów, 
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, 
- efektywności i skuteczności przepływu informacji, 
- zarządzania ryzykiem, 

oświadczam, że w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej3)/w 
kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych* 
....................................................................................................................................................... 

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*) 
Część A4) 
� w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. 

Część B5) 
� w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. 

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną 
podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia. 

Część C6) 
� nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. 

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną 
podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia. 

Część D 
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania 
niniejszego oświadczenia pochodzących z:7) 

� monitoringu realizacji celów i zadań, 
� samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli 

zarządczej dla sektora finansów publicznych8), 
� procesu zarządzania ryzykiem, 
� audytu wewnętrznego, 
� kontroli wewnętrznych, 
� kontroli zewnętrznych, 
� innych źródeł informacji: ............................................................................................... 
................................................................................................................................................ 

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść 
niniejszego oświadczenia. 

........................................................ ............................................................. 
(miejscowość, data) (podpis kierownika jednostki) 

* Niepotrzebne skreślić. 



Dział II9) 

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną 
słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów 
publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, 
niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego 
zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami 
wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, 
przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu 
informacji lub zarządzania ryzykiem. 
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej 
w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji. 

Dział III10) 

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej. 
1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie 
w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, 
którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za dany rok nie wypełnia się tego punktu. 
2. Pozostałe działania: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego 
dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte. 

Objaśnienia: 
1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 

ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, 
z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 
2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. 
Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), 
a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez 
niego funkcji. 

2) W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z 
części A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części 
wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej. 

3) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie 
kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd 
obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 
238, poz. 1578). 

4) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła 
łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami 
wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, 
przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu 
informacji oraz zarządzanie ryzykiem. 

5) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu 
jednego lub więcej z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz 
procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, 
ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i 
skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6. 

6) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu 



żadnego z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami 
wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, 
przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu 
informacji oraz zarządzania ryzykiem. 

7) Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł 
informacji" należy je wymienić. 

8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na 
podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B 
albo C. 

10) Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego 
dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy 
niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę 
funkcjonowania kontroli zarządczej. 

 



Załącznik 7 do zarządzenia nr 108/2020 Rektora  
PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z 02.12.2020 r. 

 

Tabela 1. Rejestr ryzyka 

REJESTR 

RYZYKA  

w Państwowej 

Uczelni 

Zawodowej  

im. Ignacego 

Mościckiego  

w Ciechanowie 

 

Pion, 

Departament, 

Wydział…………

…………………

…….. 

 

Cel główny z planu sporządzonego przez bezpośredniego 

przełożonego 

 

Cel cząstkowy komórki organizacyjnej  

Zadania służące osiągnięciu celu komórki organizacyjnej  

Identyfikacja ryzyka Analiza (ocena) ryzyka Reakcja na ryzyko 

Lp. ryzyka jednostki/ 

Lp. komórki 

organizacyjnej 

Właściciel ryzyka Zidentyfik

owane 

ryzyko 

(opis 

czynników 

ryzyka) 

Prawdopodobieństwo 

wystąpienia (P) (opis 

+ocena punktowa) tabela 1 

Skutki 

wystąpienia (S) 

(opis +ocena 

punktowa) 

tabela 2 

Istotność 

ryzyka R=P*S 

(ocena 

punktowa i 

opis) 

Obecne 

mechanizmy 

kontrolne 

(opis) 

Sposób reakcji 

na ryzyko (opis) 

Działania 

planowane 

stosownie do 

sposobu reakcji na 

ryzyko i data 

wykonania 

Kategoria 

podstawowa                                  

Obszar: 

standardowy 

 

1/1 Rozwój działalności 

badawczej 

Rektor, Dziekan        

1/2 Rozwój kadry 

dydaktycznej 

Rektor, Dziekan        

1/3 Jakość kształcenia Dziekan        



1/4 Pomoc materialna Kierownik 

Dziekanatu, 

Rektorat 

       

1/5 Dom studenta Kanclerz        

1/6 Rekrutacja Wydziałowe 

Komisje 

Rekrutacyjne, 

Rektor 

       

1/7 Samorząd Studencki Uczelniana Rada 

Samorządu 

Studenckiego 

       

1/8 Praktyki zawodowe Dział Rozwoju, 

Dziekan 

       

Kategoria 

zarządcza                                                       

Obszar: 

zarządzanie 

 

2/1 Zasoby ludzkie Rektor, Kanclerz        

2/2 Majątek Uczelni Kanclerz        

2/3 Zasoby 

Teleinformatyczne 

Kierownik Działu 

Informatycznego 

       

2/4 Zarządzanie 

finansami 

Rektor, Kanclerz, 

Kwestor 

       

2/5 Zarządzanie 

projektami 

Dział Rozwoju        

 

Kategoria 

wspierająca                                                    

Obszar: 

Współpraca 

 

3/1 Otoczenie bliższe i 

dalsze 

 Dział  Nauki i 

Współpracy z 

Zagranicą, … 

       

3/2 Działania 

marketingowe 

Sekcja Promocji, 

Rektor 

       

3/3 Audyt Pan Audytor        

3/4 Archiwum Kanclerz        

 



 

Legenda istotności ryzyka: 

1) ryzyko akceptowalne (1–4 pkt) – to ryzyko niskie, nieznaczne, które może powodować krótkotrwałe, niewielkie zakłócenia w działalności JSFP, stanowi najniższe zagrożenie 

dla realizacji celów i zadań JSFP/komórek organizacyjnych; nie jest wymagane podejmowanie dodatkowych działań przeciwdziałających ryzyku; ryzyko podlega 

monitorowaniu oraz nadzorowi nad wdrożonymi mechanizmami kontrolnymi, 

2) ryzyko warunkowo akceptowalne (5–9 pkt) – to ryzyko średnie, które wywołuje średnie zakłócenia w działalności JSFP/komórek organizacyjnych, wymaga monitorowania 

i podjęcia ewentualnych działań mających na celu minimalizację ryzyka, prawdopodobieństwa i/lub skutków jego wystąpienia; 

3) ryzyko istotne (10–15 pkt) – to ryzyko wysokie, które wywołuje zakłócenia w działalności JSFP/komórek organizacyjnych, wymaga szczególnego monitorowania; może 

wymagać zastosowania dodatkowych mechanizmów kontrolnych lub przygotowania nowych uregulowań wewnętrznych oraz podjęcia działań tak zwanej reakcji na ryzyko w 

celu zmniejszenia danego ryzyka do poziomu akceptowalnego; 

4) ryzyko krytyczne (16–25 pkt) – to ryzyko bardzo wysokie, które charakteryzuje wysokie prawdopodobieństwo jego zmaterializowania się; stanowi najwyższe zagrożenia dla 

realizacji celów i zadań JSFP/komórek organizacyjnych, bezwzględnie wymaga podjęcia dodatkowych działań mających na celu minimalizację prawdopodobieństwa 

albo skutków jego wystąpienia, opracowania metod działania tak zwanej reakcji na ryzyko i wdrożenia mechanizmów kontrolnych oraz ciągłego monitorowania. 
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