Budowanie systemu kontroli zarządczej w przedszkolu
Dariusz Skrzyński

Kontrola zarządcza została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2010 r. na
podstawie nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn zm.) – dalej u.o.f.p. Mimo że w obowiązującej
do dnia 31 grudnia 2009 r. ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 249, poz. 2104 z późn zm.) nie było mowy o kontroli
zarządczej, w swej istocie jest ona pewnym rozszerzeniem dotychczasowych rozwiązań i regulacji. Wykracza jednak poza obszar wyznaczony pojęciem kontroli
finansowej i obejmuje inne płaszczyzny działalności przedszkola. Przepisy u.o.f.p.
nie zawierają szczegółowych zapisów odnośnie do konkretnych działań, które należy podjąć w przedszkolu. Zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej należy do obowiązków dyrektora przedszkola.
Pojęcie i cele kontroli zarządczej
Kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny,
oszczędny i terminowy. Oznacza to, że kontrola zarządcza dotyczy przede
wszystkim działań związanych z wyznaczaniem celów i zapewnieniem ich realizacji, a nie działań kontrolnych, które będą stanowić tylko cząstkę całego
systemu kontroli zarządczej.
Definicja kontroli zarządczej umieszczona w zapisach nowej u.o.f.p. wskazuje na jej szeroki zakres. Kontroli zarządczej w przedszkolu nie należy ograniczać
do spraw finansowych. Dotyczy ona wszystkich obszarów działalności przedszkola, a zwłaszcza dydaktyki i wychowania. Bezpośrednim powodem wprowadzenia
kontroli zarządczej w miejsce dotychczas funkcjonującej kontroli finansowej był
brak bezpośredniego powiązania kontroli finansowej z realizacją celów jednostki.
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Zamierzeniem było objęcie zakresem kontroli zarządczej wszystkich aspektów
działalności jednostki.
Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie 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;
• zarządzania ryzykiem.
Nie jest to zamknięty katalog celów, o czym świadczy użycie przez ustawodawcę
sformułowania „w szczególności”. Cele kontroli zarządczej należy dostosować do
specyfiki danego przedszkola.
Zakres kontroli zarządczej
Przepisy u.o.f.p. pozostawiają dyrektorom znaczną swobodę co do sposobu
wprowadzenia kontroli zarządczej. Ocena skuteczności wprowadzonych w danej
jednostce rozwiązań będzie uzależniona od realizacji zadań w sposób zgodny z
prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Dyrektor przedszkola, tworząc nowe
procedury czy mechanizmy kontroli – bądź też dostosowując już istniejące w jednostce rozwiązania – powinien mieć na uwadze przede wszystkim efekt końcowy,
a wprowadzone regulacje powinny być maksymalnie proste i jasne. Z dokonywanych bowiem przez organy kontroli analiz wynika, że tam, gdzie procedury te są
najprostsze i najbardziej zrozumiałe dla pracowników, tam udaje się wypracowywać najlepsze efekty.
Wprowadzenie przepisów o kontroli zarządczej nie oznacza, że dotychczas
funkcjonujące w przedszkolu dokumenty określające działania i mechanizmy kontroli nie mają już zastosowania. Uregulowania te w dalszym ciągu mogą w jednostce funkcjonować. Natomiast należy uzupełnić posiadaną już dokumentację o nowe elementy – do tej pory nie znajdujące w jednostce zastosowania (np. dotyczące
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zarządzania ryzykiem), przy uwzględnieniu specyfiki danej jednostki. Inaczej mówiąc, w związku z wejściem w życie nowej ustawy o finansach publicznych na
kierownikach jednostek nie ciąży obowiązek ustalenia jakichś szczególnych nowych procedur kontroli zarządczej, z uwagi na fakt, iż większość z nich już w jednostce obowiązuje: np. instrukcja obsługi kancelaryjnej, instrukcja obiegu dokumentów, instrukcja inwentaryzacyjna, regulaminy organizacyjne, zakresy obowiązków pracowników.
Standardy kontroli zarządczej
Poniżej zostały omówione standardy kontroli zarządczej, ich krótka analiza,
a także przedstawiono przykłady działań, które powinien podjąć dyrektor. Wskazane dla każdego ze standardów działania nie wyczerpują pełnego zakresu możliwych do podjęcia czynności. Rolą dyrektora przedszkola jest dostosowanie działań
podejmowanych

w

jednostce

do

własnych

potrzeb.

Działaniami

w ramach kontroli zarządczej należy objąć wszystkie obszary funkcjonowania jednostki.
Standardy kontroli zarządczej zostały ogłoszone w komunikacie nr 23 Ministra
Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla
sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. z 2009 r. Nr 15, poz. 84). Standardy nie stanowią przepisów prawa powszechnego. Zawierają jedynie wskazówki,
które należy optymalnie dostosować do specyfiki danego przedszkola. Standardy
pełnią funkcję pomocniczą dla dyrektorów. Ich celem jest promowanie wdrażania
w sektorze finansów publicznych spójnego i jednolitego modelu kontroli zarządczej zgodnego z międzynarodowymi standardami w tym zakresie, z uwzględnieniem specyficznych zadań jednostki, która ją wdraża i warunków, w których jednostka działa. Standardy zostały przedstawione w pięciu grupach odpowiadających poszczególnym elementom kontroli zarządczej:
• środowisko wewnętrzne;
• cele i zarządzanie ryzykiem;
• mechanizmy kontroli;
• informacja i komunikacja;
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• monitorowanie i ocena.
Środowisko wewnętrzne
Standardy w tym obszarze wyodrębniają cztery elementy, które mogą mieć istotny
wpływ na realizację przez przedszkole celów i zadań:
• przestrzeganie wartości etycznych;
• kompetencje zawodowe;
• struktura organizacyjna;
• delegowanie uprawnień.
Przestrzeganie wartości etycznych
Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych przyjętych w jednostce i przestrzegać ich przy wykonywaniu powierzonych
zadań. Osoby zarządzające powinny wspierać i promować przestrzeganie wartości
etycznych, dając dobry przykład codziennym postępowaniem i podejmowanymi
decyzjami.
W związku z tym, że pracownikami przedszkola są zarówno nauczyciele,
jak i pracownicy niepedagogiczni, możliwe wydaje się wprowadzenie dwóch kodeksów etyki, jak i tylko jednego dotyczącego ogółu pracowników. Nie ma przepisów prawa, które jednoznacznie wskazywałby, że wprowadzenie kodeksu etyki w
przedszkolu jest obowiązkowe. Nie jest nim na pewno art. 68 ust. 2 pkt 5 u.o.f.p.
który zakłada, że celem kontroli zarządczej jest między innymi zapewnienie w
szczególności przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania. Wskazany przepis nałożył pośrednio na dyrektorów obowiązek opracowania kodeksu
etyki pracowników danej placówki.
W przypadku wprowadzenia takiego kodeksu staje się on dokumentem obowiązującym pracowników w danej placówce. Jeżeli jednak dyrektor chciałby prowadzić równolegle kodeks etyki nauczycieli i kodeks etyki pracowników niepedagogicznych, to przyjęcie takich kodeksów jest zupełnie dobrowolne. Społeczności
nauczycielskie niektórych przedszkoli tworzą własne kodeksy etyki, które stanowią
dobrowolną umowę tej grupy zawodowej. Kodeksy takie muszą być zgodne
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z obowiązującym prawem. Kodeksy uzupełniają statut przedszkola i regulamin
rady pedagogicznej.
Przykładowe działania:
– wdrożenie kodeksu etyki pracowników;
– wdrożenie kodeksu etyki pracowników niepedagogicznych;
– wdrożenie kodeksu etyki nauczyciel.
Kompetencje zawodowe
Należy zadbać, aby osoby zarządzające i pracownicy posiadali wiedzę, umiejętności i doświadczenie pozwalające skutecznie i efektywnie wypełniać powierzone
zadania. Proces zatrudnienia powinien być prowadzony w sposób zapewniający
wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko pracy. Trzeba również zapewnić
rozwój kompetencji zawodowych pracowników jednostki i osób zarządzających.
Przykładowe działania:
– opracowanie regulaminu naboru pracowników samorządowych na wolne
stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze;
– zarządzenie dyrektora w sprawie przeprowadzania oceny okresowej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych
oraz kierowniczych stanowiskach urzędniczych;
– opracowanie planu szkoleń pracowników.
Wymagania dotyczące kwalifikacji zostały już określone przez przepisy prawa:
• w stosunku do nauczycieli: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych
od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400);
• w stosunku do pracowników niepedagogicznych: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398, z późn. zm).
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Wprowadzenie zarządzenia dokonywania oceny pracowników niepedagogicznych wynika z art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.). Natomiast w przypadku
nauczycieli zasady dokonywania oceny pracy nauczycieli wynikają przede wszystkim z art. 6a Karty Nauczyciela i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy
nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1066 z późn. zm.).
W mojej ocenie nie należy wprowadzać regulaminu oceny pracy nauczycieli,
bowiem jest to powielanie zapisów ustawy i rozporządzenia. Opis dokonywania
oceny pracy może być wprowadzony w przedszkolu, nie jako prawo wewnętrzne w
formie regulaminu ale jako informator, czy opracowanie.
Zapewnieniu realizacji wskazanego kryterium ma służyć także m.in. obowiązek
uczestniczenia przez pracowników samorządowych (w tym pracowników administracji przedszkoli) w różnych formach podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych. Warto podkreślić, że w zapisie art. 29 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych ustawodawca nałożył na pracodawców obowiązek ujęcia w planach
finansowych środków finansowych na podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych. W odniesieniu do nauczycieli organ prowadzący jest zobowiązany do zabezpieczenia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w
wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie
osobowe nauczycieli (art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna jednostki powinna być dostosowana do aktualnych celów i
zadań. Zakresy zadań, uprawnień i odpowiedzialności jednostek, poszczególnych
komórek organizacyjnych jednostki oraz zakres podległości pracowników powinny
być określone w formie pisemnej w sposób przejrzysty i spójny. Aktualne zakresy
obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności powinny być określone dla każdego
pracownika.
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Przykładowe działania:
– opracowanie aktualnych zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników;
– dostosowanie godzin pracy i organizacji przedszkola do potrzeb rodziców.
Delegowanie uprawnień
Zakres delegowanych uprawnień powinien być odpowiedni do wagi podejmowanych decyzji, stopnia ich skomplikowania i ryzyka z nimi związanego. Należy precyzyjnie określić zakres uprawnień delegowanych poszczególnym osobom zarządzającym lub pracownikom. Zaleca się delegowanie uprawnień do podejmowania
decyzji, zwłaszcza tych o charakterze bieżącym. Przyjęcie delegowanych uprawnień powinno być potwierdzone podpisem.
Przykładowe działania:
– pisemne wydawanie upoważnień na czynności bieżące, np. upoważnienie
do odbioru przesyłki poleconej, powierzenie obowiązków w zakresie rachunkowości głównemu księgowemu;
– delegowanie uprawnień na czas nieobecności dyrektora placówki.
Cele i zarządzanie ryzykiem
Wprowadzenie elementu zarządzania ryzykiem jest nowym i bardzo istotnym aspektem w kierowaniu jednostką. Na co dzień bowiem dyrektor przedszkola
podejmuje decyzje, które w mniejszym bądź większym stopniu narażone są na ryzyko i mogą z różnym natężeniem wpływać na funkcjonowanie jednostki. Ryzykiem jest możliwość wystąpienia określonego zjawiska, które może mieć (najczęściej negatywny) wpływ na realizowane zadania bądź osiągane cele. Z kolei zarządzanie ryzykiem ma na celu zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów i
realizacji zadań i powinno być dokumentowane. Na cele i zarządzanie ryzykiem
składają się:
• misja;
• określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji;
• identyfikacja ryzyka;
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• analiza ryzyka;
• reakcja na ryzyko.
Ponieważ problematyka zarządzania ryzykiem jest nowością w tzw. sferze budżetowej, opracowując procedury zarządzania ryzykiem w przedszkolu można posiłkować się np. wydanym przez Ministerstwo Finansów podręcznikiem wdrażania
systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce „Zarządzanie
ryzykiem w sektorze publicznym”.
Misja
Należy rozważyć możliwość wskazania celu istnienia jednostki w postaci krótkiego
i syntetycznego opisu misji, podstaw funkcjonowania, systemu finansowania, realizowania zadań, itd.
Przykładowe działania:
– opisanie misji w statucie przedszkola.
Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena realizacji
Cele i zadania powinny zostać określone jasno i w co najmniej rocznej perspektywie. Ich wykonanie należy monitorować za pomocą wyznaczonych mierników. Zaleca się przeprowadzenie oceny realizacji celów i zadań uwzględniając
kryterium oszczędności, efektywności i skuteczności. Należy zadbać o to, aby
określając cele i zadania wskazać także jednostki, komórki organizacyjne lub osoby odpowiedzialne bezpośrednio za ich wykonanie oraz zasoby przeznaczone do
ich realizacji.
Przykładowe działania:
– stworzenie planu nadzoru pedagogicznego na każdy rok szkolny;
– opracowywanie projektu planu finansowego jednostki.
Identyfikacja ryzyka
Nie rzadziej niż raz w roku należy dokonać identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań. Dyrektor powinien w sposób ciągły podejmować działania
służące określeniu ryzyka, po to, aby móc podjąć działania mające na celu zabezpieczenie jednostki przed jego niekorzystnymi skutkami. W przypadku istotnej
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zmiany warunków, w których funkcjonuje jednostka, należy dokonać ponownej
identyfikacji ryzyka. Dyrektor powinien wskazać zespół osób, które będą dokonywały bieżącej identyfikacji ryzyka, np. siebie samego, wicedyrektora, głównego
księgowego. Warto dodać, że dyrektor jako kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za prawidłowe dysponowanie środkami pieniężnymi. Na nim również
spoczywa więc identyfikacja ryzyka w obszarze finansowym – jako kierowniku
jednostki sektora finansów publicznych.
Przykładowe działania:
– udokumentowanie procesu identyfikacji ryzyka;
– sporządzenie listy zagrożeń.
Analiza ryzyka
Dyrektor przedszkola powinien umieć określić prawdopodobieństwo wystąpienia określonego ryzyka, określając jego skalę (np. rzadkie, prawdopodobne,
średnie, częste). Należy zastanowić się, czy ryzyko – gdy wystąpi, ma wpływ na
pracę jednostki i w jakim stopniu. Należy określić akceptowany poziom ryzyka.
Przykładowe działania:
– oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia każdego rodzaju ryzyka;
– oszacowanie potencjalnych strat przy wystąpieniu ryzyka;
– opracowanie mapy ryzyka.
Reakcja na ryzyko
W stosunku do każdego istotnego ryzyka powinno się określić rodzaj reakcji
(tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie). Nie ma jednolitych rozwiązań dotyczących zarządzania ryzykiem w przedszkolu Na dyrektorze szkoły ciąży
więc obowiązek prowadzenia rejestru zidentyfikowanych ryzyk, który w szczególności powinien zawierać takie informacje, jak: zadanie, obszar ryzyka, prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka, przyczyna ryzyka, skutki ryzyka, mechanizmy
reagowania na ryzyko i ich uzasadnienie.
Przykładowe działania:
– prowadzenie rejestru ryzyk;
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– określenie rodzaju reakcji na każde ryzyko;
– opracowanie planu reakcji na poszczególne ryzyko.
Mechanizmy kontroli
Kolejną grupę standardów stanowią mechanizmy kontroli. Wymienione w
tej grupie standardy nie tworzą zamkniętego katalogu, ponieważ system kontroli
zarządczej powinien być elastyczny i dostosowany do specyficznych potrzeb
przedszkola. Mechanizmy kontroli powinny stanowić odpowiedź na konkretne
ryzyko. Koszty wdrożenia i stosowania mechanizmów kontroli nie powinny być
wyższe aniżeli uzyskane dzięki nim korzyści. Mechanizmy kontroli obejmują:
• dokumentowanie systemu kontroli zarządczej;
• nadzór;
• ciągłość działalności;
• ochronę zasobów;
• szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych;
• mechanizmy służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych.
Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej
Procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres
obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników i inne dokumenty wewnętrzne stanowią dokumentację systemu kontroli zarządczej. Dokumentacja powinna być spójna i dostępna dla wszystkich, osób, dla których jest niezbędna.
Przykładowe działania:
– opracowanie dokumentacji kontroli zarządczej;
– upowszechnienie wybranych dokumentów z obszaru kontroli zarządczej.
Nadzór
Należy prowadzić nadzór nad wykonaniem zadań w celu ich oszczędnej, efektywnej i skutecznej realizacji.
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Przykładowe działania:
– sporządzenie planu kontroli wewnętrznej;
– autoryzowanie operacji gospodarczych i finansowych;
– monitorowanie realizacji podstawy programowej.
Ciągłość działalności
Należy zapewnić istnienie mechanizmów służących utrzymaniu ciągłości
działalności jednostki sektora finansów publicznych, wykorzystując m.in. wyniki
analizy ryzyka.
Przykładowe działania:
– prowadzenie księgi zastępstw;
– przygotowanie planów reakcji na wypadek nieobecności pracowników.
Ochrona zasobów
Należy zadbać, aby dostęp do zasobów jednostki miały wyłącznie osoby
upoważnione. Osobom zarządzającym i pracownikom należy powierzyć odpowiedzialność za zapewnienie ochrony i właściwe wykorzystanie zasobów jednostki.
Upoważnienie do dostępu powinno być udzielone tym pracownikom, którym jest
to konieczne.
Przykładowe działania:
– wprowadzenie instrukcji wydawania kluczy;
– przekazanie pracownikom odpowiedzialności za powierzone mienie placówki;
– opracowanie system ochrony przeciwpożarowej;
– zasady przeprowadzania inwentaryzacji;
– określenie zasad dostępu do dokumentacji.
Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych
Chodzi tutaj przede wszystkim o przestrzeganie zasad określonych w ustawie z
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152,
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poz. 1223 z późn. zm.). Powinny istnieć przynajmniej następujące mechanizmy
kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych:
• rzetelne i pełne dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych i gospodarczych;
• opracowanie instrukcji inwentaryzacyjnej;
• weryfikacja operacji finansowych i gospodarczych przed realizacją i po niej;
• opracowanie zasad klasyfikowania wydatków strukturalnych;
• wdrożenie polityki rachunkowości.

Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych
Należy określić mechanizmy służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych.
Przykładowe działania:
– prowadzenie polityki bezpieczeństwa informatycznego;
– wprowadzenie i przestrzeganie procedury wykonywania backupów;
– ograniczenie osobom nieupoważnionym dostępu do zasobów informatycznych przedszkola.
Informacja i komunikacja
Osoby zarządzające oraz pracownicy powinni mieć zapewniony dostęp do
informacji niezbędnych do wykonywania przez nich obowiązków. System komunikacji powinien umożliwiać przepływ potrzebnych informacji wewnątrz jednostki.
Efektywny system komunikacji powinien zapewnić nie tylko przepływ informacji,
lecz także ich właściwe zrozumienie przez odbiorców. Poniższe standardy mają
wiele cech wspólnych, tak więc proponowane działania dotyczyć będą wszystkich
z nich.
Bieżąca informacja
Osobom zarządzającym i pracownikom należy zapewnić, w odpowiedniej
formie i czasie, właściwe oraz rzetelne informacje potrzebne do realizacji zadań.
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Komunikacja wewnętrzna
Należy zapewnić efektywne mechanizmy przekazywania ważnych informacji w obrębie struktury organizacyjnej przedszkola, czyli przepływ informacji wewnątrz jednostki, np. instrukcja obiegu i kontroli dokumentów. W standardzie tym
mieści się również np. książka zarządzeń dyrektora, tablica ogłoszeń.
Komunikacja zewnętrzna
Należy zapewnić efektywny system wymiany ważnych informacji z podmiotami zewnętrznymi mającymi wpływ na osiąganie celów i realizację zadań.
Przykładowe działania:
– instrukcja kancelaryjna;
– prowadzenie rejestru zarządzeń dyrektora;
– prowadzenie tablicy ogłoszeń.
Monitorowanie i ocena
Żeby system kontroli funkcjonujący w przedszkolu mógł być skuteczny,
wszystkie jego elementy muszą być nieustannie monitorowane, oceniane i doskonalone. System ten obejmuje następujące elementy:
• monitorowanie systemu kontroli zarządczej;
• samoocena;
• audyt wewnętrzny;
• uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej.
Monitorowanie systemu kontroli zarządczej
Należy monitorować skuteczność poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej, co umożliwi bieżące rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów.
Przykładowe działania:
– wykorzystywanie wyników monitorowania do poprawy jakości mechanizmów kontrolnych.
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Samoocena
Zaleca się przeprowadzenie co najmniej raz w roku samooceny systemu kontroli zarządczej przez osoby zarządzające i pracowników jednostki. Samoocena
powinna być ujęta w ramy procesu odrębnego od bieżącej działalności i udokumentowana.
Przykładowe działania:
– opracowanie arkusza samooceny;
– wprowadzenie procedury samooceny.
Audyt wewnętrzny
W przypadkach i na warunkach określonych w ustawie audytor wewnętrzny
prowadzi obiektywną i niezależną ocenę kontroli zarządczej. Zgodnie z art. 274
ust. 2 u.o.f.p. audyt wewnętrzny prowadzi się w państwowych jednostkach budżetowych, jeżeli kwota ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej dochodów lub kwota wydatków przekroczyła wysokość 40 000 tys. zł, co w praktyce
zwalnia większość placówek oświatowych z tego obowiązku.
Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej
Źródłem uzyskania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej przez kierownika jednostki powinny być w szczególności wyniki: monitorowania, samooceny
oraz przeprowadzonych audytów i kontroli. Zaleca się coroczne potwierdzenie
uzyskania powyższego zapewnienia w formie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok.
Przykładowe działania:
– wydanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w przedszkolu.
Procedury kontroli zarządczej w przedszkolu
Dokumenty funkcjonujące w przedszkolu, takie jak regulaminy i instrukcje,
np. dotyczące dotychczasowej kontroli finansowej mogą stanowić doskonałą bazę
wyjściową do przygotowania dokumentacji kontroli zarządczej. Dokumentacja
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wynikająca ze standardów kontroli zarządczej, a znajdująca się w przedszkolu obejmuje:
• politykę rachunkowości;
• zasady kontroli finansowej oraz obiegu dokumentów finansowo-księgowych;
• instrukcję kasową;
• instrukcję inwentaryzacyjną;
• zarządzenie dyrektora w sprawie okresowych ocen pracowników samorządowych;
• zarządzenie dyrektora w sprawie wydawania i rejestracji upoważnień;
• regulamin pracy przedszkola;
• regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze;
• regulamin służby przygotowawczej;
• regulamin wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia nauczycieli;
• politykę bezpieczeństwa informatycznego;
• instrukcję kancelaryjną.
Oczywiście, są to podstawowe regulacje, tzw. instrumenty kontroli zarządczej, które mogą być uzupełniane o dodatkowe dokumenty w zależności od specyfiki danego przedszkola, np. o kodeks etyki pracowników. Należy je uaktualnić lub
rozszerzyć o elementy niezbędne do wdrożenia kontroli zarządczej w przedszkolu,
czyli eliminacji i zapobiegania występowania nieprawidłowości we wszystkich
obszarach działalności przedszkola. Do regulacji nowych, które należy wprowadzić w życie, należy zaliczyć:
• regulamin kontroli zarządczej;
• zarządzenie dyrektora w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów jednostki,
określenia mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia;
• zarządzenie dyrektora w sprawie instrukcji rejestrowania dokumentów kontroli zarządczej.
Tutaj również są to tylko propozycje uregulowania kontroli zarządczej w tego
typu formach aktów prawa wewnętrznego. Przepisy u.o.f.p. nie narzucają żadnych
szczególnych regulacji dotyczących kształtu kontroli zarządczej w przedszkolu
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(jednego dokumentu np. regulaminu kontroli zarządczej, czy wielu regulaminów,
instrukcji czy procedur). Nazwa regulamin kontroli zarządczej również nie jest
jedyną nazwą dokumentu regulującego kształt i zasady kontroli w przedszkolu.
Dopuszczalne jest stworzenie np. procedury kontroli zarządczej, czy innego dokumentu to określającego.
Budując system kontroli zarządczej w przedszkolu, dyrektor może posiłkować
się standardami kontroli, o których była mowa wcześniej, i stworzyć pięć grup
kontroli: środowiska wewnętrznego, celów i zarządzania ryzykiem, mechanizmów
kontroli, informacji i komunikacji oraz monitorowania i oceny. Należy zwrócić
szczególną uwagę na zarządzanie ryzykiem w przedszkolu, bowiem jest to zagadnienie zupełnie nowe. Ma ono za zadanie wyeliminować lub ograniczyć zdarzenia,
które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają realizację zadań i celów. Skuteczne zarządzanie ryzykiem w przedszkolu wymaga cyklicznego prowadzenia poniższych
czynności:
• precyzyjnego zdefiniowania celów i zadań w konkretnej perspektywie czasowej;
• ustalenia potencjalnych zdarzeń, które mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację celów i zadań;
• opracowania tzw. punktowej oceny ryzyk (np. 1 jako niewielkie ryzyko, a
np. 5 jako duże);
• określenia akceptowalnych poziomów istotności ryzyk;
• określenia sposobów przeciwdziałających lub ograniczających ryzyka;
• prowadzenia rejestru ryzyka oraz rejestru odstępstw od norm;
• monitorowania i oceniania na bieżąco realizację celów i zadań.
Nie ma jednolitych rozwiązań dotyczących zarządzania ryzykiem w przedszkolu. Istotne jest, aby konsekwentnie stosować jednolitą metodę szacowania wszystkich ryzyk w danym przedszkolu. Należy bezwzględnie przestrzegać regulaminów,
instrukcji i innych aktów prawa wewnętrznego funkcjonujących w przedszkolu.
Wtedy możliwe będzie osiągniecie końcowego efektu, minimalizacja lub całkowita
eliminacja występowania ryzyka.
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Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej
Jest to piąty standard kontroli. Aby system kontroli funkcjonujący w przedszkolu mógł być skuteczny, wszystkie jego elementy muszą być nieustannie monitorowane, oceniane i doskonalone. Sposobem oceny funkcjonowania kontroli zarządczej może być: samoocena pracowników przedszkola, audyt wewnętrzny
lub

wyniki

kontroli

instytucji

zewnętrznych.

Minister

Finansów

w Komunikacie Nr 3 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów
publicznych zaleca, aby pracownicy przynajmniej raz w roku dokonywali samooceny

funkcjonowania

systemu

kontroli

zarządczej

w swojej jednostce organizacyjnej. Komunikat zawiera przykładowy wzór kwestionariusza samooceny.
Dyrektor przedszkola może wyznaczyć osobę lub zespół odpowiedzialny za
dokonanie audytu wewnętrznego (przygotowanie, przeprowadzenie oraz opracowanie jej wyników). Na podstawie wyników monitorowania, samooceny oraz
przeprowadzonych audytów i kontroli może być wypełnione tzw. oświadczenie o
stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok. Mimo że nie ma formalnego obowiązku sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, to zgodnie ze stanowiskiem MF, nie ma przeszkód do tego, aby oświadczenia takie były sporządzane na
zasadzie dobrowolnej. Zatem od decyzji organu prowadzącego zależy, czy dyrektor
zostanie zobowiązany do sporządzania i składania raz w roku takiego oświadczenia. Dopiero na podstawie wskazanych wyników kontroli dyrektor przedszkola
może w pełni ocenić jakość funkcjonowania kontroli zarządczej, wprowadzić niezbędne modyfikacje, tak aby w kolejnych latach kontrola zarządcza spełniała swoją
rolę.
***
Pierwszym i podstawowym obowiązkiem każdego dyrektora przedszkola
jest wdrożenie całego zestawu działań w każdym ze wspomnianych wyżej standardów. Do prawidłowego funkcjonowania w przedszkolu systemu kontroli zarządczej niezbędne jest określenie jego zasad przez dyrektora jednostki w formie zarzą17

dzenia. Stworzenie adekwatnego systemu kontroli zarządczej powinno się rozpocząć od inwentaryzacji dokumentacji przedszkolnej, w tym od usystematyzowania
już funkcjonujących w placówce procedur i identyfikacji, które z zawartych w nich
działań stanowią elementy kontroli zarządczej, a następnie poddania ich krytycznej
ocenie pod kątem skuteczności oraz zasadności i zgodności z aktualnym prawem.
Dyrektor powinien wziąć pod uwagę wielkość przedszkola, jego strukturę,
liczbę pracowników, typowe oraz często występujące w jednostce problemy i nieprawidłowości, występujące ryzyka, sposób ich eliminacji lub marginalizacji. Konieczne jest zaangażowanie w tworzenie systemu kontroli zarządczej pracowników, zwłaszcza osób zajmujących stanowiska kierownicze, w tym także radę pedagogiczną. Zamieszczone wzory i przykłady niezbędnych mechanizmów kontroli
zarządczej będą niezwykle pomocne w tworzeniu dokumentacji przedszkolnej.

Najważniejsze zasady rządzące kontrolą zarządczą w przedszkolu:
• kontrola zarządcza to nowoczesny system zarządzania przedszkolem, w taki sposób, by ta
osiągnęła cele i zadania w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy;
• kontrola zarządcza to zarządzanie przez cele;
• jednym z istotniejszych elementów kontroli zarządczej jest wyznaczanie celów i zadań,
monitorowanie stopnia ich osiągania, dokonywanie analizy zagrożeń (ryzyk) w procesie
realizacji zadań oraz planowanie działań mających na celu obniżanie prawdopodobieństwa i skutków tych ryzyk do akceptowalnego poziomu;
• dyrektor jest obowiązany stworzyć system kontroli zarządczej, rozumiany jako zestaw
rozwiązań organizacyjnych i prawnych, wyposażony w narzędzia kierowania (mechanizmy kontroli zarządczej);

•

kontroli zarządczej nie można utożsamiać z dotychczasową kontrolą wewnętrzną, prowadzoną w zakresie zdarzeń gospodarczych i operacji finansowych.
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WZORY DOKUMENTÓW wchodzących do KONTROLI ZARZĄDCZEJ:
• Zarządzenie dyrektora w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli zarządczej.
• Regulamin kontroli zarządczej.
• Regulamin kontroli wewnętrznej.
• Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia kodeksu etyki pracowników.
• Kodeks etyki pracowników.
• Instrukcja inwentaryzacyjna.
• Zarządzenie dyrektora w sprawie okresowych ocen pracowników samorządowych.
• Zarządzenie dyrektora w sprawie wydawania i rejestracji upoważnień.
• Zarządzenie dyrektora w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów jednostki,
określenia mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia.
• Regulamin pracy przedszkola.
• Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
• Arkusz samooceny.
• Regulamin służby przygotowawczej.
• Regulamin wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
• Instrukcja kancelaryjna.
• Instrukcja kasowa.
• Instrukcja magazynowa.
• Polityka bezpieczeństwa informatycznego.
Do pobrania ze strony www.blizejprzedszkola.pl/kontrolazarzadcza

Autorem artykułu jest Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, project manager projektów
oświatowych realizowanych z UE, właściciel serwisu www.eduprawnik.pl.
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