
Zarządzenie nr 45 /2012
Wójta Gminy Wierzbinek
z dnia 31 grudnia 2012 roku

w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie 
Gminy w Wierzbinku, jednostkach organizacyjnych Gminy Wierzbinek, zasad 
jej koordynacji oraz w sprawie określenia procedur zarządzania ryzykiem w 
Urzędzie Gminy w Wierzbinku.

Na podstawie art. 69 ust. 1, pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 ro finansach publicznych 
( Dz. U z 2009 roku nr 157, poz 1240 z późn. zm )oraz Standardów kontroli 
zarządczej dla sektora finansów publicznych stanowiących załącznik do Komunikatu 
Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku ( Dz. Urz. Min . Fin. Nr 15, 
poz 84 ) oraz Komunikatu Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r w sprawie 
szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania 
i zarządzania ryzykiem, zarządzam, co następuje :

§ 1
Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli 
zarządczej, wprowadza się :

1. Regulamin kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Wierzbinku i w 
pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Wierzbinek oraz zasady jej 
koordynacji stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Regulamin zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Wierzbinku 
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Określenia celów i zadań Urzędu Gminy Wierzbinek na rok 2013 ze 
wskazaniem mierników realizacji celów stanowiące załącznik nr 3 do 
niniejszego zarządzenia.

§ 2
Traci moc Zarządzenie Nr 61/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r w sprawie określenia 
sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Wierzbinku i 
jednostkach organizacyjnych gminy oraz zasad jej koordynacji oraz Zarządzenie Nr 
45 /2011 z dnia 30 grudnia 2011 r w sprawie Polityki Zarządzania Ryzykiem.

§ 3
Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu 
Gminy do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia.

§ 4
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr  45/2012
Wójta Gminy Wierzbinek
z dnia 31 grudnia 2012 r.

Regulamin zarządzania ryzykiem
w Urzędzie Gminy w Wierzbinku.

§ 1
Ustala się regulamin zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Wierzbinku na 
poszczególnych poziomach zarządzania, mające na celu poprawę wszystkich 
obszarów zarządzania oraz ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków 
zdarzeń.

§ 2

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o :
1. ryzyku- możliwość ( prawdopodobieństwo ) zaistnienia niepożądanego 

zdarzenia, które będzie miało wpływ na realizację założonych celów i zadań.
2. czynniki ryzyka- okoliczności, stan prawny stan faktyczny, które mogą 

wywołać ryzyko,
3. obszar ryzyka- to obszar, w którym istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia 

niekorzystnego zjawiska,
4. analizie ryzyka- należy przez to rozumieć proces, którego elementami są 

identyfikacja i ocena ryzyka,
5. zarządzaniu ryzykiem- należy przez to rozumieć system metod i działań 

zmierzających do obniżenia ryzyka do poziomu  akceptowalnego obejmujące 
identyfikowanie i ocenę ryzyka oraz reagowanie na nie,

6. rejestr ryzyka- zestawienie w formie papierowej wszystkich 
zidentyfikowanych ryzyk,

§ 3

Zarządzanie ryzykiem jest jednym z elementów kontroli zarządczej obejmującej ogół 
działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z 
prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

§ 4

Procedura zarządzania ryzykiem ma na celu zidentyfikowanie ryzyka oraz 
maksymalne ograniczenie jego negatywnego oddziaływania, co powinno przyczynić 
się do bardziej efektywnego i racjonalnego osiągania wyznaczonych celów.



§ 5

Celem zarządzania ryzykiem w odniesieniu do głównych celów i zadań urzędu 
Gminy Wierzbinek jest :
a) efektywne zarządzanie Urzędem poprzez utworzenie właściwego ładu 
organizacyjnego,
b) efektywne wykorzystanie zasobów finansowych i ludzkich,

c) zapewnienie ochrony mienia urzędu,
d) zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej,

e) dostosowanie do obowiązujących wymogów prawnych,
f) ograniczenie nieetycznych zachowań,
g) poprawa jakości świadczenia usług

§ 6

1. Powołany zespół w Urzędzie identyfikuje ryzyko związane z wykonywanym 
zadaniami, a także dokonuje analizy ryzyka i określa prawdopodobieństwo 
jego wystąpienia.

2. Osoby,o których mowa w ust. 2 przekazują w formie papierowej 
koordynatorowi w terminie do 15 lutego każdego roku z zastrzeżeniem ust.4

3. Analizy ryzyka za dany rok należy dokonać w terminie do końca lipca.
4. Na podstawie przedłożonych analiz ryzyka od poszczególnych pracowników 

koordynator sporządza analizę ryzyka dla Urzędu Gminy, a następnie wyniki 
przedstawia Wójtowi Gminy Wierzbinek w terminie do 30 marca każdego roku 
na kartach analizy ryzyka wg załącznika

§ 7
1. Rejestr ryzyka obejmuje :

a) opis celu strategicznego,
b) zadania służące realizacji celu,
c) mierniki określające stopień realizacji celu,
d) wpływ ryzyka na realizację zadań,
e) propozycje działań zaradczych

§ 8

Każdy pracownik ma prawo zgłaszać czynniki ryzyka do kierownictwa Urzędu.

§ 9

Dokumentowanie analizy ryzyka przez pracowników urzędu należy zapisywać na 
kartach stanowiących załącznik do regulaminu.


