
Zarządzenie nr 11 / 2010 
Dyrektora Naczelnego 

Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu 
z dnia 8 lipca 2010 r. 

w sprawie ustalenia systemu kontroli zarządczej. 

Na podstawie art. 69 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. 

U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zmianami) oraz Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dn. 16 

grudnia 2009 r. w sprawie Standarów Kontroli Zarządczej dla sektora finansów publicznych 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Postanowienia ogólne 

Teatr im. Wilama Horzycy prowadzi gospodarkę finansową oraz jej kontrolę na podstawie: 

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) 

2) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 

1223, z późn. zmianami) 

3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 

113, poz. 758 ze zmianami) 

4) zarządzeń Dyrektora oraz innych aktów wewnętrznych. 

§2 . 

Procedury kontroli wewnętrznej zostały opracowane na podstawie standardów kontroli 

zarządczej dla sektora finansów publicznych zawartych w Komunikacie Nr 23 Ministra 

Finansów z dn. 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora 

finasów publicznych - (Dz. U. MF Nr 15 poz. 84) 

§3 . 

1) Kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji 

celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny, terminowy; 

2) Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności: 

a) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi; 

b) skuteczności i efektywności działania; 

c) wiarygodności sprawozdań; 

d) ochrony zasobów; 

e) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania; 



f) efektywności i skuteczności przepływu informacji; 

g) zarządzania ryzykiem. 

§4 . 

1) Teatr im Wilama Horzycy prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych 

dla instytucji kultury. 

2) Jednostka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu 

działalności ustalonego na podstawie zadań wymienionych w statucie, zgodnie z 

przepisami wymienionymi w paragrafie 1. 

§5. 

1) Kontrola zarządcza wykonywana jes t z uwzględnieniem przestrzegania podstawowych zasad 

prowadzenia gospodarki f inansowej , na podstawie następujących kryteriów: 

a) legalności, czyli zgodności z prawem - w ramach którego pracownicy są 

zobowiązani do zapewnienia zgodności wszelkich działań z obowiązującymi w danym 

czasie przepisami prawa, 

b) rzetelności, czyli zgodność dokumentacji ze stanem faktycznym, która wymaga, 

by pracownicy wykonywali obowiązki sumiemiie i terminowo, z należytą starannością 

sprawnością organizacyjną. Dokumentując określone działania zgodnie 

z rzeczywistością, z uwzględnieniem towarzyszących im okoliczności, 

c) celowości, w ramach którego pracownicy badają, czy działalność jednostki jest 

zgodna z celami i zadaniami wskazanymi w statucie jednostki i z przyjętymi planami, 

d) gospodarności, efekty wności i oszczędności, w ramach których pracownicy 

optymalizują metody i sposoby oszczędnego i efektywnego wydatkowania oraz 

gospodarowania majątkiem jednostki, a ponadto stosują działania zapobiegające 

wystąpieniu szkód lub powodujące ich ograniczanie; 

e) przejrzystości, według którego dochody i wydatki publiczne mają być 

klasyfikowane, sprawozdania finansowe sporządzane, a zasady rachunkowości 

stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w formie zorganizowanego ładu 

dokumentacyjnego, a dokumenty (dowody księgowe) będące podstawą zapisu 

w księgach rachunkowych są opisane w sposób umożliwiający identyfikację 

zrealizowanego zadania; 

f) terminowości - terminowe regulowanie należności. W teatrze funkcjonuje system 

planowania zadań „harmonogram zajęć/plan zajęć" będący systemem planowania zadań, 

by pracownicy mieli niezbędny czas na dokładne, bezawaryjne, bezpieczne wykonanie 



zadań, a kierownicy mogli monitorować każdy etap postępu prac; 

g) jawności - w ramach którego jednostka prowadzi BIP - Biuletyn Informacji 

Publicznej w formie strony internetowej i udostępnia materiały zgodnie z ustawą 

o dostępie do informacji publicznej. 

§6 . 

Zakres kontroli zarządczej obejmuje wszystkie zarządzenia gospodarcze dotyczące 

gospodarki finansowej związanej z działalnościąjednostki, a w szczególności: 

a) przychodów, 

b) kosztów, 

c) zaciągania zobowiązań, 

d) zarządzania środkami publicznymi. 

§7 . 

Zasady sprawowania kontroli zarządczej. 

1. Kontrola zarządcza sprawowana jest poprzez: 

- kontrolę wstępną, 

- kontrolę bieżącą, i 

- kontrolę następną. 

2. Kontrola wstępna ma na celu zapobieżenie powstawaniu zjawisk odbiegających 

od przyjętych procedur. Przeprowadzana jest przed rozpoczęciem danego procesu, zanim 

zostaną wdrożone konkretne działania wywołujące skutki finansowe lub majątkowe. 

Ma na celu przeciwdziałanie podejmowaniu decyzji nieprawidłowych i niekorzystnych 

i powinna zabezpieczać przed wystąpieniem zjawisk marnotrawstwa, niegospodarności lub 

nadużyć. 

3. Kontrola bieżąca przeprowadzana jest na każdym etapie danego procesu w celu 

wyeliminowania przed zakończeniem każdego etapu tych zjawisk, które mogą 

negatywnie wpłynąć na jego wynik końcowy. Kontrola bieżąca polega m.in. na: 

a) sprawdzeniu operacji gospodarczej lub finansowej określonej w dokumencie księgowym 

(faktura VAT, rachunek lub inny dokument rozliczeniowy) pod względem zgodności 

z prawem, gospodarności i pod względem formalno-rachunkowym, 

b) sprawdzeniu, czy wydatek mieści się w planie finansowym, 

c) opisaniu dokumentu księgowego. 

Złożenie podpisu na fakturze VAT, rachunku lub innym dokumencie rozliczeniowym 

oznacza, że pracownik dokonał kontroli bieżącej operacji przedstawionej w dokumencie 

księgowym. 



4. Kontrola bieżąca sprawowana jest przez Głównego Księgowego i polega w 

szczególności na: 

a) wykonaniu dyspozycji środkami pieniężnymi, 

b) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych w zakresie dokonywanych wydatków. 

Złożenie podpisu na dokumencie księgowym przez Głównego Księgowego, obok podpisu 

pracownika właściwego rzeczowo, oznacza, że: 

a) nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwego rzeczowo pracownika oceny 

prawidłowości operacji objętej dokumentem księgowym i jej zgodności z prawem, 

b) nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności 

i prawidłowości dokumentów, 

c) zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym, a jednostka 

ma środki finansowe na ich pokrycie. 

W razie ujawnienia nieprawidłowości Główny Księgowy zwraca dokument właściwemu 

pracownikowi, a w razie nieusunięcia nieprawidłowości odmawia jego podpisania. 

5. Kontrola następna przeprowadzana jest po zakończeniu danego procesu. 

Polega na analizowaniu i badaniu uzyskanych efektów działania oraz porównaniu ich 

z założonymi celami. Obejmuje również sprawdzanie, czy dany proces przebiegał zgodnie 

z założeniami i w ustalonej kolejności, a także czy został objęty kontrolą wstępną i bieżącą 

oraz czy była ona skuteczna. Kontrola ta powinna dostarczać także informacji o tym, co, 

w jakim zakresie i na którym etapie działań należy zmienić, aby osiągnąć założone cele. 

6. W ramach spójnego systemu kontroli zarządczej w teatrze działania związane z kontrolą 

wstępną, bieżącą i następczą obowiązują wszystkich kierowników i pracowników 

zajmujących samodzielne stanowiska w zakresie zadań realizowanych przez ich działy. 

Zakresy kontroli zostały zapisane w instrukcji kontroli wewnętrznej i aktach powierzenia 

obowiązków i odpowiedzialności (zakresy obowiązków, zadań, uprawnień i 

odpowiedzialności). 

7. Ustalono system zastępstw w przypadku nieobecności pracownika. 

§8 . 

Środowisko wewnętrzne. 

Środowisko wewnętrzne obejmuje takie elementy, jak: uczciwość i inne wartości etyczne, 

kompetencje zawodowe (poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenie) kierownictwa i 

pracowników, nadanie jakości usług odpowiedniej rangi, struktura organizacyjna, zakres 

zadań, uprawnień i odpowiedzialności oraz sposób powierzania i delegowanie uprawnień na 

stanowiskach pracowniczych 



§9. 

Zarządzanie ryzykiem 

Zarządzanie ryzykiem polega na określaniu celów i zadań i ich hierarchii, monitorowaniu 

realizacji zadań oraz ocenie ich realizacji, identyfikacji zadań wrażliwych, identyfikacji i 

analizie ryzyka, reakcji na ryzyko i działaniach zaradczych. Ryzyko związane z realizacją 

zadań jest na bieżąco identyfikowane i monitorowane celem ciągłej poprawy procesów 

zarządzania. Jasne określenie misji może pomóc w ustaleniu hierarchii i zadań, co ma 

kluczowe znaczenie w zarządzaniu ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem ma na celu zwiększenie 

prawdopodobieństwa osiągnięcia celów i realizacji zadań. 

§ 1 0 . 
Mechanizmy kontroli. 

Mechanizmy kontroli obejmują sposób dokumentowania kontroli zarządczej: procedury 

wewnętrzne, zarządzenia, regulaminy, instrukcje, akty powierzenia obowiązków i 

odpowiedzialności (zakresy obowiązków, zadań, uprawnień i odpowiedzialności) i inne 

dokumenty. Teatr wykazuje się starannością, by dokumentacja kontroli zarządczej była 

spójna, dostępna dla wszystkich osób, dla których jest niezbędna. 

1. Nadzór kierowniczy - w teatrze prowadzi się nadzór kierowniczy (funkcjonalny) nad 

wykonaniem zadań w celu ich oszczędnej, efektywnej, terminowej i zgodnej z prawem 

realizacji. Nadzór kierowniczy obejmuje w szczególności jasne komunikowanie 

obowiązków, zadań, uprawnień i odpowiedzialności każdemu z pracowników (jasny i 

zrozumiały dla każdego pracowników zakres obowiązków) oraz ocenę pracy i 

zatwierdzenie jej wyników w celu uzyskania zapewnienia, że praca przebiega zgodnie z 

zamierzeniami. Przez zatwierdzenie wyników pracy w dziale artystycznym rozumiemy 

przyjęcie przez dyrekcję teatru m.in. ról aktorskich, reżyserii, scenografii, kostiumów i 

muzyki. Przez zatwierdzenie wyników pracy w pozostałych działach rozumiemy 

przyjęcie wykonanych zadań przez kierowników (nie wymaga formy pisemnej). Ocena i 

zatwierdzenie wyników pracy następuje w momentach wnioskowania przez 

kierowników i zatwierdzeniu przez dyrektora nagrody rocznej oraz nagród 

indywidualnych. 

2. Ciągłość działalności - dyrekcja teatru poprzez jasno, precyzyjnie zdefiniowane akty 

prawa wewnętrznego zapewnia istnienie mechanizmów służących utrzymaniu 

ciągłości działalności teatru wykorzystując m.in. wyniki analizy i doskonaląc system 



prawny obowiązujący w teatrze. Jasne i precyzyjnie sformułowane procedury 

wewnętrzne, zarządzenia, regulaminy, instrukcje muszą gwarantować możliwość 

przejęcia zarządzania na wszystkich szczeblach kierowniczych bez konieczności 

budowania nowego systemu prawa wewnętrznego. Nowy kierownik po zapoznaniu się 

z obowiązującym systemem kontroli zarządczej może kontynuować pełnienie funkcji 

poprzednika bez konieczności budowania nowego systemu prawnego. 

3. Zabezpieczenie kodów dostępu - wszelkie kody dostępu, zapasowe klucze, hasła 

komputerowe powinny być zabezpieczone, by nagłe przerwanie pracy przez 

pracownika dysponującego hasłami, nie naraziło teatru na kłopoty organizacyjne i 

koszty związane z niemożliwością korzystania z zasobów (intelektualnych, 

materialnych itp.). 

4. Ochrona zasobów - osobom zarządzającym i pracownikom powierza się 

odpowiedzialność za zapewnienie ochrony i właściwe wykorzystanie zasobów 

jednostki (dbałość o bezpieczeństwo zasobów i aby dostęp do zasobów jednostki 

miały tylko upoważnione osoby). 

5. Mechanizmy kontroli zarządczej dotyczące operacji finansowych i 

gospodarczych są sformułowane w taki sposób, by zapewnić istnienie przynajmniej 

następujących mechanizmów kontroli zarządczej dotyczące operacji finansowych i 

gospodarczych: 

a) rzetelne i pełne dokumentowanie operacji finansowych 

i gospodarczych, 

zatwierdzenie (autoryzację) operacji finansowych przez 

dyrektora teatru lub osoby przez niego upoważnione, 

b) poprzez podział pomiędzy pracowników kluczowych 

obowiązków, 

c) weryfikacja operacji finansowych i gospodarczych 

przed, w trakcie i po realizacji. 

§11. 

Mechanizmy kontroli systemów informatycznych. 

1) Standardy dotyczące mechanizmów kontroli systemów informatycznych to: 

a) kontrola dostępu, 

b) kontrola oprogramowania systemowego, 



c) kontrola tworzenia i zamian w aplikacjach, 

d) podział obowiązków, 

e) ciągłość działalności, 

f) kontrole aplikacyjne. 

2) Podstawową dokumentacją w powyższym zakresie jest dokumentacja techniczna i 

instrukcje obsługi oprogramowania stosowanego w jednostce. 

3) „Opis systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów wraz z 

charakterystyką i programowymi zasadami ochrony danych, a ponadto określenie 

wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji" stanowi załącznik nr 6 

do zarządzenia w sprawie dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości. 

4) Realizacje standardu: kontrola dostępu oraz kontrola oprogramowaniajsystemowego 

ustala „opis systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów 

księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę 

dokonywanych w nich zapisów" stanowiących załącznik nr 7 do zarządzenia w 

sprawie dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości. 

5) W ramach podziału_obowiązków dotyczących funkcjonowania systemów 

informatycznych ustalono administratora oraz osoby odpowiedzialne za stosowanie 

poszczególnych programów. 

6) W celu zapewnienia ciągłości pracy oprogramowania wykonywane są kopie 

oprogramowania oraz baz danych. 

7) Oprogramowanie stanowiące własność jednostki spełnia standardy kontroli_tworzenia 

i zmian w aplikacjach oraz kontroli aplikacyjnej. 

§12. 

Informacja i komunikacja. 

Informacja i komunikacja niezbędna do wykonywania zadań przez pracowników i osoby 

zarządzające powinna być zapewniona w sposób umożliwiający przepływ potrzebnych 

informacji wewnątrz teatru zarówno w kierunku poziomym jak i pionowym. Efektywny 

system komunikacji zapewnia przepływ informacji, a także właściwe ich zrozumienie przez 

odbiorcę stąd ważna jest forma komunikatu i czas w jakim komunikat jest wysłany i 

odebrany. Mechanizm komunikacji musi zapewnić skuteczne przekazanie najważniejszych 

informacji bezpośrednio do dyrektora teatru. 



Komunikacja zewnętrzna jako efektywny system wymiany ważnych informacji z 

podmiotami zewnętrznymi ma decydujący wpływ na zarządzanie reputacją teatru, dzięki 

czemu umożliwia osiąganie celów i realizację zadań. 

§13. 

Monitorowanie i ocena 

System kontroli zarządczej w teatrze podlega bieżącemu monitorowaniu i ocenie, co 

umożliwia bieżące rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów. Dyrektor teatru jest 

odpowiedzialny za ocenę funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w teatrze. Do bieżącej 

oceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w teatrze zostały zobowiązane także inne 

osoby pełniące funkcje kierownicze i pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska w 

ramach kontroli funkcjonalnej. 

1. Ocena systemu kontroli zarządczej może odbywać się także poprzez odrębne oceny 

dokonywane przez pracowników jednostki (samoocena systemu kontroli zarządczej). 

Samoocena powinna być ujęta w ramy procesu odrębnego od bieżącej działalności 

i udokumentowana. 

2. W przypadku stwierdzenia, że w systemie kontroli zarządczej istnieją potencjalne 

niedoskonałości, mechanizmy kontrolne funkcjonujące w obszarach, w których wykryto 

nieprawidłowości, podlegają ponownej ocenie i w razie potrzeby odpowiedniej 

modyfikacji. 

3. Wyniki kontroli i oceny służą do: 

a) ustalenia, czy nie nastąpiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz innych 

aktów prawnych i procedur wynikających z przepisów wewnętrznych w zakresie 

gromadzenia środków, realizacji wydatków i gospodarowania mieniem; 

b) wszczęcia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w przypadku wystąpienia 

nieprawidłowości; 

c) podjęcia działań w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz zapobiegania 

powstawaniu ich w przyszłości; 

d) doprowadzenia do zgodności postępowania z ogólnie obowiązującymi przepisami 

prawa, prawa lokalnego, wewnętrznymi instrukcjami i regulaminami. 

4. Źródłem uzyskania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej przez dyrektora teatru 

powinny być w szczególności wyniki: monitorowania, samooceny oraz 

przeprowadzonych kontroli. 

§14. 



Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Toruń, dnia 08.07.20lOr. 


