
ZARZĄDZENIE NR 25/2009 
Starosty Szydłowieckiego 
z dnia 01 czerwca 2009 r. 

 
w sprawie: kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym, oraz 

procedury postępowania w trakcie kontroli zewnętrznej. 
 

Na podstawie art.35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1592 ze zm. ) zarządzam co następuje: 
 

§1 

1. Kontrola    wewnętrzna    w    Starostwie    Powiatowym    ma    na    celu 

w szczególności: 

a) badanie zgodności działań komórek organizacyjnych Starostwa z obowiązującymi 

przepisami prawa, 

b) badanie   i   ocenę   ich   działalności   związanej    z   realizacją przypisanych im 

zadań, 

c) ujawnianie    nieprawidłowości    oraz   wskazywanie    sposobów i środków 

umoŜliwiających ich eliminację, 

d) zbieranie   od  komórek  organizacyjnych  Starostwa  informacji słuŜących  

do podejmowania decyzji zmierzających do poprawy metod i stylu pracy oraz 

doskonalenia struktury organizacyjnej, 

e) ujawnianie nieprawidłowości i osób za nie odpowiedzialnych oraz przyczyn  

i okoliczności powstania nieprawidłowości, 

2. Dokonując     kontroli     stosuje     się    kryteria    legalności     działania, 

gospodarności,   celowości,   rzetelności   i   sprawności   organizacyjnej kontrolowanego 

podmiotu. 

§2 

Formami organizacyjnymi kontroli są: 

1) samokontrola  prawidłowości   wykonania  własnej   pracy,   do   której zobowiązani 

są wszyscy pracownicy Starostwa bez względu na rodzaj wykonywanej pracy  

i zajmowane stanowisko, zgodnie z przydzielonym zakresem obowiązków, 

2) kontrola funkcjonalna sprawowana w ramach nadzoru przez osoby zajmujące  

w Starostwie stanowiska kierownicze. 

  



 

§3 

  1. Komórki organizacyjne i stanowiska pracy w Starostwie zobowiązane są  do prowadzenia 

kontroli we wszystkich fazach działalności jednostki w formie kontroli: 

- wstępnej, 

- bieŜącej, 

- następczej. 

2. Kontrola    wstępna    wykonywana   jest    głównie   w   ramach obowiązków 

samokontroli i kontroli funkcjonalnej w codziennym działaniu i polega na zapobieganiu 

powstawania nieprawidłowości. Na dowód dokonania kontroli wstępnej upowaŜniona osoba 

składa na nim podpis wraz z datą. 

W przypadku ujawnienia nieprawidłowości przy wykonywaniu kontroli wstępnej osoba 

kontrolująca: 

a) zwraca   dokument   właściwemu  pracownikowi   lub komórce      organizacyjnej     

  w      celu      usunięcia nieprawidłowości w dokumencie lub operacji której dotyczy, 

b) odmawia   podpisu   dokumentów   nieprawidłowych, nierzetelnych     lub     sprzecznych     

z     przepisami i       zawiadamia      bezpośredniego      przełoŜonego o zaistniałym fakcie. 

3. Kontrola    bieŜąca   polega   na   stwierdzeniu   czy   czynności i   wszelkiego   rodzaju   

operacje   wykonywane   są  prawidłowo i zgodnie z ustaleniami. Kontroli podlega równieŜ 

rzeczywisty stan składników majątkowych, ich zabezpieczenia przed kradzieŜą , 

zniszczeniem,    poŜarem    i    innymi    szkodami.    Do    kontroli zobowiązani są w ramach 

samokontroli wszyscy pracownicy na stanowiskach  kierowniczych  lub  pracownicy  

zobowiązani   do czynności kontrolnych. 

4. Kontrola następcza polega na badaniu przedsięwzięć i operacji juŜ zrealizowanych. JeŜeli 

zostały ujawnione nieprawidłowości naleŜy podjąć czynności usuwające te nieprawidłowości 

w szczególności likwidując   ich   przyczyny   i    skutki.    Niezbędne   jest   takŜe 

zastosowanie sankcji wobec pracowników odpowiedzialnych za nieprawidłowości i straty. 

Kontrolę te sprawują przede wszystkim pracownicy na stanowiskach kierowniczych. 

§4 

1. W przypadku ujawnienia w czasie kontroli wewnętrznej naduŜyć lub czynów mających 

cechy przestępstwa osoba kontrolująca obowiązana jest   niezwłocznie   powiadomić   o   tym   

Starostę   oraz   zabezpieczyć dokumenty i przedmioty stanowiące dowód tego czynu, w tym 

równieŜ wszystkie dokumenty sfałszowane , fikcyjne itp. 



2. W kaŜdym przypadku czynu przestępczego osoba kontrolująca obowiązana jest do: 

a) przygotowania     przy     udziale     radcy     prawnego i   przedłoŜenia   Staroście   pisma   

zawiadamiającego o tym fakcie właściwy organ powołany do ścigania przestępstw, 

b) ustalenia jakie  warunki  i  okoliczności  umoŜliwiły przestępstwo lub sprzyjały jego 

popełnieniu, 

c) zbadanie czy przestępstwo wiąŜe się z zaniedbaniem obowiązków   kontroli   przez   osoby   

powołane   do wykonywania tych obowiązków, 

d) przedstawienia         Staroście         na         podstawie przeprowadzonych       czynności        

wyjaśniających wniosków    w    sprawie    przedsięwzięcia    środków organizacyjnych  

w celu zapobieŜenia powstawaniu  podobnych czynów w przyszłości. 

§5 

 Kontrolę wewnętrzną w Starostwie wykonują: 

1. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz i Skarbnik Powiatu, 

2. Kierownicy Wydziałów, 

3. Pracownicy Wydziału Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich wg 

posiadanego upowaŜnienia i zakresu kontroli. 

§6 

Do wyłącznej kompetencji Starosty w zakresie kontroli wewnętrznej naleŜy: 

1. Ustalenie zakresu obowiązków , uprawnień i odpowiedzialności dla Wicestarosty, 

Sekretarza i   Skarbnika oraz Kierowników bezpośrednio podległych komórek 

organizacyjnych, 

2. śądanie   od   osób   określonych   w   ust.   1   okresowych   sprawozdań  

z przeprowadzonych kontroli, 

3. Zlecanie i zatwierdzanie kontroli ( planowanych i doraźnych), 

4. Stosowanie sankcji za zaniedbanie obowiązków. 

§7 

1. Wicestarosta, Sekretarz i Skarbnik Powiatu zobowiązani są do wspomagania działań 

Starosty w ramach powierzonych im odcinków działania a w szczególności do: 

a) ustalenia zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności oraz sprawowanie 

kontroli dla podległych komórek organizacyjnych i zakresu czynności poszczególnych 

stanowisk, 

 b) analizy i realizacji zadań podległych komórek ( w tym funkcji kontroli), 

 c) bieŜącej kontroli realizacji zadań, 



  d) wyrywkowych kontroli okresowych, 

  e) podejmowania stosownych działań w przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości. 

2. Przedmiotowe i podmiotowe zakresy funkcji nadzorczo – kontrolnych Wicestarosty,  

Sekretarza i Skarbnika wynikają z zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym 

Starostwa Powiatowego. 

§8 

1. Obok zadań określonych w § 7 Skarbnik zobowiązany jest do: 

a) prowadzenia rachunkowości zgodnie z obowiązującymi zasadami finansowymi, 

b) naleŜytego    przechowywania    i    zabezpieczania    dokumentów 

finansowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych, 

c) nadzorowania prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki 

organizacyjne, 

d) prowadzenia     gospodarki     finansowej      Starostwa     zgodnie z obowiązującymi 

zasadami i między innymi: 

- zapewnienia pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów, 

- zapewnienia terminowości ściągania naleŜności, 

- prawidłowym    gospodarowaniu    środkami   pienięŜnymi zgromadzonymi na 

rachunkach bankowych i korzystaniu z kredytów bankowych, 

- dokonywania analizy gospodarki finansowej jednostki, 

- dokonywania w ramach kontroli wewnętrznej wstępnej, bieŜącej, następczej  

i kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków. 

3. Procedurę kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych , zasady wstępnej 

oceny celowości ponoszonych wydatków oraz sposób wykorzystania   wyników   w/w   

kontroli   i   oceny   określa   odrębne zarządzenie. 

§9 

1. Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych komórek organizacyjnych Starostwa 

obowiązane są w ramach powierzonych im odcinków działania do sprawowania funkcji 

kierowania, nadzoru i kontroli podległych im pracowników oraz wspomagania 

zwierzchników wyŜszego stopnia do usprawniania organizacji pracy i funkcjonowania 

kontroli wewnętrznej w swoich komórkach, a w szczególności do: 

  

a) ustalania zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla podległych 

pracowników z określeniem zadań kontrolnych załatwianych spraw, 



b) bieŜącego   nadzoru   nad   prawidłowością  wykonywania   przez podwładnych 

czynności słuŜbowych w tym równieŜ kontrolnych, 

       c) osobistej kontroli otrzymanych lub przekazywanych do załatwienia spraw lub    

dokumentów,           

       d) bieŜącej    kontroli    prawidłowości,    jakości    i    terminowości wykonywania przez 

podwładnych poleceń słuŜbowych. 

2. Zakres podmiotowej kontroli wewnętrznej sprawowanej przez poszczególne komórki 

organizacyjne wynika z regulaminu organizacyjnego Starostwa. 

§10 

Pracownicy Starostwa zobowiązani są do wykorzystania sygnałów i wniosków kontroli 

wewnętrznej i zewnętrznej oraz podjęcia działań dyscyplinujących. 

§11 

Do zadań Wydziału Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich w zakresie kontroli 

wewnętrznej naleŜy: 

1) opracowywanie rocznych planów kontroli, 

2) koordynacja prowadzonych kontroli wewnętrznych w Starostwie, 

3) przestrzeganie    w    Starostwie    przepisów    dyscypliny    pracy (stanowisko ds. Kadr), 

4) realizacja zadań kontrolnych zlecanych przez Starostę. 

§12 

1. Kontrole mogą być przeprowadzane jako problemowe, doraźne lub sprawdzające. 

 2. Kontrole problemowe winny być realizowane w oparciu o plan kontroli zatwierdzany 

przez Starostę. 

3. Kontrole doraźne przeprowadza się na polecenie Starosty, poza planem kontroli. 

4. Kontrole sprawdzające przeprowadza się w celu ustalenia rzetelności odpowiedzi na 

wystąpienia pokontrolne. 

5. W przypadku kontroli zagadnień wymagających specjalnych kwalifikacji Starosta moŜe 

zlecić kontrolę rzeczoznawcy spoza Starostwa. 

§13 

1. Kontrolujący przeprowadza kontrolę na podstawie pisemnego, imiennego upowaŜnienia 

Starosty określonego w poleceniu słuŜbowym, dotyczącym kontroli. 

  

2. Kontrolujący   przed   rozpoczęciem   pracy   winien   zgłosić   kontrolę kierownikowi 

wydziału lub osobie go zastępującej podając zakres i termin kontroli. 



3. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, kontrolujący powinien okazać 

upowaŜnienie do kontroli. 

4. W czasie kontroli kontrolujący moŜe Ŝądać od pracowników komórki kontrolowanej 

dokumentów dotyczących przedmiotu kontroli, ustnych lub pisemnych wyjaśnień oraz 

przyjmować składane z ich inicjatywy pisemne lub ustne oświadczenia, które dołącza do 

protokołu. Kierownik kontrolowanej komórki obowiązany jest zapewnić kontrolującym 

warunki i  środki  niezbędne  do  sprawnego przeprowadzenia kontroli  w tym umoŜliwi ć 

zabezpieczenie materiałów dowodowych. 

5. Kontrolujący ponoszą odpowiedzialność za rzetelne, obiektywne i zgodne  

z obowiązującymi przepisami badanie oraz przedstawienie wyników kontroli. 

6. W przypadku ujawnienia w toku kontroli naduŜycia lub innego czynu o cechach 

przestępstwa kontrolujący postępuje zgodnie z obowiązującym trybem określonym w § 4 

niniejszych zasad. 

§14 

Dla zapewnienia warunków sprawnego wykonywania czynności kontrolnych kierownik 

komórki kontrolowanej obowiązany jest: 

a) stworzyć       kontrolującemu       odpowiednie       warunki        do przeprowadzenia prac 

kontrolnych, 

b) zapewnić przedkładanie niezbędnej i kompletnej dokumentacji, 

c) zlecić sporządzenie fotokopii dokumentów, zestawień itp., 

d) zapewnić terminowe udzielanie wyjaśnień przez pracowników, 

e) likwidować bieŜące uchybienia stwierdzone podczas kontroli Jeśli to leŜy w jego gestii  

i moŜliwościach, 

f) informować w ustalonych terminach wskazane osoby o wykonaniu otrzymanych zaleceń 

pokontrolnych. 

§15 

1. Ustalenia kontroli ujmuje się w protokole. Ustalenia te powinny stanowić podstawę  

do oceny działalności kontrolowanej komórki, szczególnie powinny  wymieniać  konkretne  

nieprawidłowości   tj.   stan  faktyczny niezgodny z przepisami oraz wskazywać osoby 

odpowiedzialne za ich powstanie. 

2. Protokół kontroli powinien zawierać: 

a) nazwę kontrolowanej komórki organizacyjnej, 

b) imię i nazwisko oraz stanowisko słuŜbowe kontrolującego, a takŜe kontrolowanego, 



 c) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli, z wymieniem przerw w kontroli, 

d) określenie przedmiotu kontroli oraz okresu objętego kontrolą, 

e) ustalenie stanu faktycznego, 

f) wyszczególnienie załączników, 

g) dane o ilości sporządzonych egzemplarzy protokołu, 

h) pouczenie kontrolne o uprawnieniach wynikających z §  17 ust.2 i 3 niniejszego paragrafu, 

i)  podpisy członków zespołu kontrolnego i kierownika kontrolowanej komórki 

organizacyjnej, gdy ustalenia dotyczą spraw finansowych takŜe Skarbnika, 

 j)  informację    o    doręczeniu    jednego    egzemplarza    protokołu kierownikowi 

kontrolowanej komórki,. 

3. W protokole ujmuje się fakty kontrolne o negatywnej wymowie, które wymagają podjęcia 

określonych decyzji lub fakty pozytywne godne upowszechnienia oraz formułuje się wnioski. 

§16 

1. Kierownik  kontrolowanego   wydziału  ma  prawo  w  terminie   7   dni roboczych od 

chwili otrzymania protokołu z kontroli do: 

a) zgłoszenia zastrzeŜeń co do sposobu przeprowadzenia kontroli, 

b) złoŜenia pisemnych wyjaśnień do zawartych w protokole ustaleń oraz wniosków wraz 

 z ewentualnym zawnioskowaniem o zwołanie narady pokontrolnej. 

2. Nie złoŜenie pisemnych wyjaśnień lub zastrzeŜeń w terminie określonym w ust. 1 uznaje 

się za akceptację ustaleń i wniosków. 

3. W razie  stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości i uchybień kontrolujący   

przedkłada   projekt   zaleceń   pokontrolnych   Staroście, Wicestaroście,   Sekretarzowi,   

Skarbnikowi   Powiatu-   stosownie   do tematyki kontroli, do którego dołącza protokół  

z adnotacją o nie złoŜeniu wyjaśnień   przez   kontrolowanego   ,   a   w   przypadku   ich   

złoŜenia, ewentualne   uwagi   do   wyjaśnień   lub   na   wniosek  kontrolowanego 

organizuje naradę  pokontrolną.  Wystąpienie  pokontrolne winno  być konkretne, realne,  

ustalać terminy i osoby  odpowiedzialne za jego wykonanie oraz zobowiązywać do złoŜenia 

informacji o jego wykonaniu. 

4. W naradzie pokontrolnej udział biorą Starosta, Wicestarosta, Sekretarz, Kierownik  

Wydziału  Organizacji, Nadzoru  i   Spraw Obywatelskich, kierownik kontrolowanego 

wydziału oraz kontrolujący. Celem narady winno   być   przedyskutowanie   wyników   

kontroli   i   sformułowanie wystąpienia pokontrolnego. 

 5. Z narady sporządzany jest protokół, który podpisują uczestnicy narady. 



 6. Wyciągnięcie   konsekwencji   słuŜbowych   w   stosunku   do   winnych zaniedbań   

następuje   na   wniosek   Sekretarza   Powiatu,   w   oparciu o obowiązujące przepisy. 

§ 17 

1. Postępowanie kontrolne moŜe być przeprowadzone bez konieczności 

sporządzania protokołu kontroli w przypadku, gdy zachodzi potrzeba: 

a) przeprowadzenia szybkiego rozpoznania kontrolnego określonych 

spraw i przedstawienia informacji, 

      b) zbadania skarg i wniosków dotyczących jednostki, 

      c) przeprowadzenia kontroli sprawdzającej, 

      2.  Z przeprowadzonego w tym trybie postępowania kontrolnego sporządza się   notatkę   

słuŜbową.   Notatkę   słuŜbową   podpisuje   kontrolujący informując   kontrolowanego   

Kierownika   wydziału   o   dokonanych ustaleniach. 

      3. W przypadku gdy ustalenia kontrolne wskazują na potrzebę pociągnięcia określonych 

pracowników Starostwa do odpowiedzialności słuŜbowej, naleŜy zastosować tryb 

przeprowadzenia kontrolo określonych w § 4. 

§ 18 

1. Kontrolujący na podstawie wyników kontroli opracowuje projekt poleceń 

wniosków pokontrolnych. 

2. Polecenie pokontrolne wydaje Starosta. 

3. Polecenie pokontrolne przekazuje się kontrolowanej jednostce w terminie 

14 dni od daty podpisania lub otrzymania protokołu. 

4. Kierownik kontrolowanej komórki w terminie 30 dni od daty otrzymania 

dokumentu pokontrolnego powiadamia o wykonaniu bądź przyczynach ich niewykonania. 

§ 19 

Postanowienia niniejszych zasad dotyczą wszystkich pracowników i muszą być stosowane  

i przestrzegane na kaŜdym stanowisku. 

§ 20 

1. Kontrolę   zewnętrzną   Starostwa   wykonują  instytucje   na   podstawie 

odrębnych przepisów. 

2. Przeprowadzający  kontrolę   zewnętrzną w   Starostwie   wpisuje   dane 

o kontroli do ksiąŜki kontroli znajdującej się w Wydziale Organizacji, Nadzoru i Spraw 

Obywatelskich. 



3. Kierownik kontrolowanego wydziału winien sprawdzić upowaŜnienie  

do kontroli wystawione przez zlecającego kontrolę oraz dokonanie wpisu do ksiąŜki kontroli. 

  4. Protokół z kontroli zewnętrznej otrzymuje Starosta i po zapoznaniu się 

z   nim   przekazuje   do   Wydziału   Organizacji,   Nadzoru   i   Spraw Obywatelskich. 

5. W   przypadku,      gdyby   protokół   z   kontroli   zewnętrznej   otrzymał 

od kontrolującego Kierownik wydziału, naleŜy niezwłocznie przekazać protokół do Starosty. 

6. Wydział   Organizacji,   Nadzoru   i   Spraw   Obywatelskich  przekazuje 

protokół  do  kontrolowanych wydziałów.  Kierownik wydziału przed podpisaniem protokołu, 

moŜe wnieść do jego treści oraz co do ustaleń w nim zawartych umotywowane pisemne 

zastrzeŜenia lub wyjaśnienia. 

7. Wystąpienie pokontrolne zaadresowane do Starosty jest przekazywane  

do Wydziału Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelsk8ich w celu nadzoru nad   jego   

realizacją   i   przygotowaniem   informacji   o   wykonaniu wystąpienia. 

8. Wydział   Organizacji,   Nadzoru   i   Spraw   Obywatelskich   przekazuje 

wystąpienie do wydziałów i nadzoruje sposób realizacji wystąpień oraz terminowości 

udzielania informacji o ich wykonaniu. 

9. Wystąpienie pokontrolne zaadresowane do Kierownika wydziału naleŜy 

niezwłocznie przekazać do Wydziału Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich. 

10.Wykonanie nakazów oraz wystąpień Państwowej Inspekcji Pracy nadzoruje 

kierownik Wydziału Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich. 

§ 21 

Zarządzenie Nr 7/2001 z dnia 22 marca 2001 r. traci moc. 

§ 22 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu. 

§22 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 

 


