
Zarządzenie Nr 75/2022 

Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej 

im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 

z dnia 16 listopada 2022 roku 

 
w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Państwowej 

Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. 

 

Na podstawie: 

- art.23 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

( tj. Dz. U. z 2022 r. poz.574 z późn. zm.). 

- art. 69 ustawy o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1634 z poźn. zm.). 

- Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r w sprawie standardów 

kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ( Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz 84 ), 

-  § 38 ust.1 pkt 1 Statutu Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w 

Ciechanowie, 

-  § 4 Zarządzenia nr 108/2020 Rektora Państwowej  Uczelni Zawodowej im. Ignacego 

Mościckiego w Ciechanowie z dnia 02 grudnia 2020 r.  w sprawie: określenia sposobu prowadzenia 

kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem, planu działalności i oświadczenia o stanie kontroli 

zarządczej w PUZIM, zarządza się co następuje: 

 

 

§ 1 

 

1.Powołuje się Zespół ds. kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Państwowej Uczelni  

Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, w składzie: 

 

   1) Przewodniczący - mgr inż. Piotr Wójcik - Kanclerz, 

   2) Z-ca Przewodniczącego - inż.  Marek Saganek - Spec. ds. kontroli zarządczej i wew. 

   3) Członek - mgr Jan Niesiobędzki - Główny Specjalista ds. kształcenia, 

   4) Członek - mgr Kamila Bełkowska - Specjalista ds. administracji. 

 

2. Do udziału w pracach Zespołu mogą być zapraszane osoby, które nie wchodzą w  jego skład, o 

ile ich obecność jest niezbędna do uzyskania informacji potrzebnych do podjęcia zadań, o których 

mowa w  § 2. 

 

§ 2 
 

 

 Do zadań  Zespołu należy m.in: 

1) monitorowanie dostosowania działań jednostki do przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego oraz procedur wewnętrznych, 

2) monitorowanie skuteczności Systemu Kontroli Zarządczej, 

3) podejmowanie działań  w zakresie usprawniania i rozwoju Systemu Kontroli Zarządczej, 

4) analizowanie wszelkich uwag mogących wskazać niedoskonałość Systemu Kontroli 

Zarządczej i wykorzystanie ich w pracach Zespołu. 

 

 

§ 3 

 

Pracownicy Państwowej Uczelni Zawodowej są zobowiązani do: 



1) wspierania Zespołu w wykonywaniu zadań,  

2) terminowego sporządzania i przekazywania Zespołowi dokumentacji niezbędnej do 

wykonywania zadań. 

 

§ 4 

 

Obsługę  administracyjną  prac Zespołu prowadzi Z-ca przewodniczącego Zespołu ds. Kontroli 

Zarządczej i Zarządzania Ryzkiem. 

 

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Rektor 

Dr inż. Grzegorz Koc 

 

 

Otrzymują: 

- osoby wymienione w  §1 

 


