
Zarządzenie Nr 1/2015  

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy 

z dnia 8 stycznia 2015 r. 

 

w sprawie systemu kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy 

 

 Działając na podstawie art. art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.1) oraz art. 53, art. 69 ust. 1 pkt 3 

oraz art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 

885 z późn. zm.1) w celu zapewnienia funkcjonowania adekwatnego, skutecznego i efektywnego 

systemu kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy 

 

zarządzam, co następuje: 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

 

§ 1 

Zarządzenie określa zasady i tryb wykonywania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Dębicy: 

1) obowiązki Dyrektora oraz kierowników komórek organizacyjnych w zakresie kontroli zarządczej; 

2) szczegółowy tryb sporządzania dokumentów dotyczących kontroli zarządczej; 

3) wzory dokumentów, o których mowa w pkt 2. 

  

§ 2 

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o: 

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 

z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.); 

2) Urzędzie – rozumie się przez to Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy; 

3) Dyrektorze – rozumie się przez to Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy; 

4) komórce organizacyjnej – rozumie się przez to komórkę organizacyjną Urzędu, wymienioną 

w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy; 

5) kierowniku komórki organizacyjnej – rozumie się przez to kierowników komórek organizacyjnych 

Urzędu; 

6) planie działalności – rozumie się przez to plan działalności Urzędu na następny rok,  

7) sprawozdaniu z wykonania planu działalności – rozumie się przez to sprawozdanie z wykonania 

planu działalności Urzędu za rok poprzedni; 

 
1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2013 r. poz. 674, poz. 675, poz. 829, poz. 1291, poz. 1623, poz. 

1645 i poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 567, poz. 598, poz. 1146 i poz. 1877 
1 Zmiany do ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2013 r. poz. 938,  poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 

i poz. 1877 



8) ryzyku – rozumie się przez to możliwość wystąpienia zdarzenia, które będzie miało negatywny wpływ 

na realizację założonych celów i zadań; 

9) efektywności – rozumie się przez to relacje miedzy osiągniętymi wynikami a wykorzystanymi 

zasobami; 

10) jakości – rozumie się przez to stopień, w jakim zbiór nieodłącznych, nieodzownych właściwości 

spełnia wymagania, w tym zgodności działań z przyjętymi standardami, wytycznymi, procedurami; 

11) skuteczności – rozumie się przez to stopień, w jakim planowanie działania są realizowane, 

a planowane wyniki osiągnięte; 

12) pracowniku – rozumie się przez to pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie; 

 

§ 3 

Dyrektor i kierownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni są za doskonalenie systemu kontroli 

zarządczej w Urzędzie, który jest procesem ciągłym, realizowanym w ramach wniosków wynikających 

z bieżącego funkcjonowania komórek organizacyjnych w Urzędzie, jak również oceny funkcjonowania 

rozwiązań, określonych niniejszym zarządzeniem. 

 

§ 4 

1. Dyrektor organizuje kontrolę zarządczą w Urzędzie określając szczegółowe zasady i tryb kontroli 

zarządczej w oparciu o standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych oraz niniejsze 

zarządzenie. 

2. Dyrektor odpowiada za zapewnienie takich działań, aby cele i zadania Urzędu były realizowane 

zgodnie z prawem, efektywnie (tj. przy najlepszej możliwej relacji pomiędzy ponoszonymi 

nakładami i osiąganymi efektami), oszczędnie (tj. po jak najniższym możliwym koszcie 

zapewniającym odpowiednią jakość świadczonych usług) i terminowo, a w szczególności aby: 

- Urząd działał zgodnie z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi; 

- Urząd działał skutecznie i efektywnie; 

- sporządzane sprawozdania były wiarygodne; 

- zasoby Urzędu były chronione (zasoby materialne, pracownicy, informacje, zarówno w formie 

papierowej jak i elektronicznej); 

- w Urzędzie przestrzegano i promowano zasady etycznego postępowania; 

- w Urzędzie funkcjonował efektywny i skuteczny przepływ informacji; 

- w Urzędzie funkcjonował system zarządzania ryzykiem. 

3. Kierownicy komórek organizacyjnych realizują standardy kontroli zarządczej w kierowanych 

komórkach organizacyjnych. 

4. Zasady i tryb funkcjonowania kontroli zarządczej powinny uwzględniać w szczególności: 

1) sposób przygotowania propozycji celów i zadań do realizacji w kolejnym roku kalendarzowym; 

2) sposób monitorowania realizacji celów i zadań oraz osoby odpowiedzialne za ten proces; 

3) metody zarządzania ryzykiem, w tym sposób dokonywania oceny ryzyka i monitorowania 

obszarów krytycznych z punktu widzenia zapewnienia działalności Urzędu; 

4) sposób sprawowania nadzoru nad działaniami podejmowanymi w celu zmniejszenia ryzyk do 

poziomu akceptowanego; 



5) sposób przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, wynikających z Kodeksu 

etycznego dla pracowników Urzędu; 

6) sposób ochrony wszelkich zasobów wykorzystywanych przez Urząd niezależnie od tytułu 

prawnego, w związku z wykonywanymi zadaniami. 

 

§ 5 

1. Dyrektor nadzoruje funkcjonowanie kontroli zarządczej w Urzędzie. 

2. Kierownicy komórek organizacyjnych odpowiadają za funkcjonowanie kontroli zarządczej 

w komórkach organizacyjnych. 

 

Rozdział 2. 

Przestrzeganie wartości etycznych, kompetencje zawodowe, struktura organizacyjna, 

delegowanie uprawnień 

 

§ 6 

1.  Dyrektor, Zastępca Dyrektora oraz kierownicy komórek organizacyjnych odpowiadają za tworzenie 

kultury organizacyjnej, która będzie wspierała osiąganie przez Urząd zakładanych celów, promowała 

wysokie standardy pracy oraz etyczne postępowanie w kontaktach z innymi podmiotami jak 

i z własnymi pracownikami. 

2. Pracownicy poświadczają, w sposób przyjęty w Urzędzie, ze zapoznali się z obowiązującymi 

przepisami dotyczącymi etyki. 

3. W wypadku, gdy trakcie realizacji zadań wystąpi konflikt interesów, lub może dojść do konfliktu 

interesów, pracownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym bezpośredniego 

przełożonego. 

4. Zasada przestrzegania wartości etycznych przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy 

realizowana jest przez wprowadzenie Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy 

w sprawie Kodeksu etycznego pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy. 

 

§ 7 

1. Za właściwe ukształtowanie środowiska wewnętrznego odpowiada Dyrektor, Zastępca Dyrektora 

i kierownicy komórek organizacyjnych poprzez: 

1) przestrzeganie zasady, że wszyscy zatrudnieni pracownicy posiadają odpowiednią wiedzę, 

umiejętności, doświadczenie, predyspozycje i postawę etyczną, niezbędną na zajmowanym 

stanowisku; 

2) zapewnienie transparentnego procesu zatrudniania pracowników, który gwarantuje 

przestrzeganie wszystkich obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz szczególnych 

regulacji i procedur wewnętrznych, gwarantujących wybór najlepszego kandydata na 

stanowisko; 

3) stosowanie obowiązujących zasad wynagradzania, premiowania i nagradzania pracowników 

oraz ich awansowania; 



4) okresowe prowadzenie przez bezpośrednich przełożonych ocen pracowników, 

uwzględniających stopień spełniania wymagań określonych dla stanowiska w zakresie 

umiejętności i wiedzy; 

5) zapewnienie rozwoju zawodowego pracowników przez systematyczne przeprowadzanie 

szkoleń i umożliwienie doskonalenia zawodowego i podnoszenie kompetencji zawodowych. 

2. Zasada jak najlepszych kompetencji zawodowych realizowana jest poprzez: 

1) Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy; 

2) Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu oceny okresowej pracowników samorządowych zatrudnionych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Dębicy. 

 

§ 8 

1. Dyrektor odpowiada za sposób tworzenia struktury organizacyjnej oraz aktualizowania dokumentów 

dotyczących tej struktury, kierując się standardami kontroli zarządczej w jednostkach sektora 

finansów publicznych. 

2. Struktura organizacyjna Urzędu jest dostosowana do aktualnych celów i zadań.  

3. Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych oraz zakres 

podległości pracowników jest określony w formie pisemnej w sposób przejrzysty i spójny 

w Regulaminie organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy. 

4. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności jest określony dla każdego pracownika w Karcie 

opisu stanowiska w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy. 

 

§ 9 

Dyrektor korzystając z procesu delegowania uprawnień powinien kierować się następującymi zasadami: 

1) zakres, sposób i możliwość delegowania uprawnień poszczególnym kierownikom komórek 

organizacyjnych i pracownikom muszą być zgodne z przepisami prawa, odpowiednie do wagi 

podejmowanych decyzji, stopnia ich skomplikowania, częstotliwości podejmowania (decyzje 

strategiczne i decyzje o bieżącym charakterze), ryzyka z nimi związanego oraz zakresu 

ponoszonej odpowiedzialności; 

2) zakres delegowanych uprawnień dla kierownictwa i pracowników wynika z pełnomocnictw 

i upoważnień, które podlegają kontroli formalno-prawnej, są rejestrowane i aktualizowane; 

3) powierzenie uprawnień dokonywane jest w formie pisemnej, a ich przyjęcie dla swojej ważności 

wymaga potwierdzenia podpisem przez osobę przyjmującą. 

 

Rozdział 3. 

Misja, określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji, identyfikacja ryzyka, 

analiza ryzyka, reakcja na ryzyko 

 

§ 10 

1. Kontrola zarządcza w Urzędzie stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji 

celów i zadań określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 



rynku pracy (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.), w sposób zgodny z prawem, efektywny, 

oszczędny i terminowy. 

2. Misją Urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja 

zawodowa w Powiecie Dębickim. 

 

§ 11 

1. W Urzędzie opracowywany jest plan działalności obejmujący cele i zadania Urzędu. 

2. Określając cele należy zapewnić, aby były one adekwatne, wymierne, akceptowalne, osiągalne 

i określone w czasie. 

3. Cele powinny być mierzalne w kontekście skuteczności i jakości, a jeżeli to jest zasadne również 

z uwzględnieniem efektywności i oszczędności. 

4. Określając cele można posłużyć się zidentyfikowanymi obszarami działalności Urzędu 

wymienionymi w załączniku Nr 1 do Procedury zarządzania ryzykiem. 

 

§ 12 

1. Kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani są do opracowania propozycji celów, mierników i 

zadań do planu działalności Urzędu w zakresie kierowanych przez siebie komórek organizacyjnych 

i przekazania ich do Zespołu Prawno-Administracyjnego do 30 listopada każdego roku. 

2. Na podstawie propozycji, o których mowa w ust. 1, Zespół Prawno-Administracyjny sporządza 

projekt planu działalności Urzędu, a następnie przekazuje go do podpisu Dyrektora, w terminie do  

31 grudnia każdego roku. 

3. Podpisany plan działalności Urzędu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego 

Urzędu Pracy w Dębicy. 

 

§ 13 

1. Przy planowaniu celów należy wyróżnić dwie grupy celów: cele strategiczne i operacyjne. 

2. Cele strategiczne mają charakter stały i ogólny, dotyczą dłuższego horyzontu czasu. Są to 

najważniejsze cele Urzędu. 

3. Cele operacyjne powinny wynikać z celów strategicznych, mają bardziej dynamiczny charakter 

i dotyczą konkretnych działań, które będą realizowane. Są to cele poszczególnych komórek 

organizacyjnych, których realizacja jest konieczna do osiągnięcia celów strategicznych. 

 

§ 14 

Dyrektor i kierownicy komórek organizacyjnych formułując cel powinni zadbać, aby spełniał następujące 

kryteria: 

1) istotny – powinien obejmować najważniejsze obszary działalności jednostki oraz jednocześnie 

odzwierciedlać istotne potrzeby społeczno-gospodarcze zawarte m.in. w aktualnych 

dokumentach strategicznych i programowych, powinien być postrzegany jako istotny i stanowić 

ważny krok naprzód, a jednocześnie stanowić określoną wartość dla Urzędu; 

2) precyzyjny i konkretny – sformułowany jednoznacznie i nie pozostawiający miejsca na 

swobodną interpretację, cel powinien odnosić się bezpośrednio do zamierzonego wyniku 

realizacji celu, w opisie celu nie należy stosować skrótów bez ich rozwinięcia; 



3) mierzalny – sformułowany w taki sposób, by można było liczbowo/wartościowo wyrazić stopień 

jego realizacji lub przynajmniej umożliwić jednoznaczną sprawdzalność jego realizacji; 

4) osiągalny, realistyczny – cel powinien oscylować wokół spodziewanych pozytywnych wyników 

możliwych do wykonania; zbyt ambitny cel podważa wiarę w jego osiągnięcie i tym samym 

obniża motywację do jego realizacji; mało ambitny cel utrwala stan obecny w danym zakresie, 

nie zakładając rozwoju, postępu i może też demotywować, należy unikać celu na poziomie 

minimalny; 

5) określony w czasie – cel powinien mieć dokładnie określony horyzont czasowy, w jakim 

zamierzony jest do osiągnięcia, cele powinny być określane w co najmniej rocznej 

perspektywie. 

 

§ 15 

Dyrektor i kierownicy komórek organizacyjnych powinni określać mierniki do celów, które: 

1) umożliwią rzetelne i obiektywne określenie stopnia realizacji celu (mierniki nie powinny mieć 

wartości logicznych TAK/NIE, opisowych, bazujących na subiektywnej ocenie); 

2) są precyzyjnie określone; 

3) odnoszą się do rezultatu, jaki ma być osiągnięty; 

4) mierzą tylko to, na co Urząd ma wpływ (mierzą rezultat, na który jednostka ma wpływ, natomiast 

nie powinny poddawać się manipulacji); 

5) bazują na wiarygodnych i w miarę łatwo dostępnych informacjach. 

 

§ 16 

1. Kierownicy komórek organizacyjnych są zobowiązani do sporządzenia i przekazania do Zespołu 

Prawno-Administracyjnego w terminie do dnia 1 marca każdego roku, sprawozdania z wykonania 

planu działalności Urzędu za rok poprzedni. 

2. Zespół Prawno-Administracyjny na podstawie sprawozdań, o których mowa w ust. 1, przygotuje 

projekt sprawozdania z wykonania planu działalności Urzędu i przedłoży do podpisu Dyrektorowi 

w terminie do 31 marca każdego roku. 

3. Podpisane sprawozdanie z wykonania planu działalności Urzędu zamieszcza się w Biuletynie 

Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy. 

 

§ 17 

1. Zarządzanie ryzykiem to podejmowanie świadomego usystematyzowanego działania mającego na 

celu identyfikację ryzyk, ich analizę, ocenę, podejmowanie adekwatnych działań, kontrole w celu 

minimalizacji strat i maksymalizacji korzyści. 

2. Zarządzanie odbywa się na podstawie Procedury zarządzania ryzykiem, która stanowi załącznik nr 

5 do zarządzenia. 

 

 

 

 

 



Rozdział 4. 

Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej, nadzór, ciągłość działalności, ochrona 

zasobów, szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych 

oraz mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych 

 

§ 18 

1. Dyrektor i kierownicy komórek organizacyjnych odpowiadają za przygotowanie dokumentacji 

systemu kontroli zarządczej, obejmującej w szczególności: 

1) regulaminy, 

2) instrukcje, 

3) zasady działania, 

4) inne dokumenty wewnętrzne, właściwe do rodzaju zadań, realizowanych przez komórkę 

organizacyjną i Urząd, pozwalające na prześledzenie procesu decyzyjnego, zidentyfikowanie 

uczestników tego procesu, zidentyfikowanie punktów kontrolnych i prześledzenie obiegu 

dokumentów. 

2. Dokumentacja systemu kontroli zarządczej powinna być adekwatna, kompletna, spójna, aktualna 

i zgodna z przepisami prawa i dostępna dla wszystkich osób, dla których jest niezbędna. 

3. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych do przeglądu i aktualizacji dokumentacji 

systemu kontroli zarządczej. 

 

§ 19 

1. Nadzór jest istotnym mechanizmem kontroli zarządczej, który zakłada istnienie właściwego 

przywództwa kierownictwa i kontroli hierarchicznej na wszystkich etapach działalności. 

2. Nadzór nad wprowadzeniem i zapewnieniem funkcjonowania kontroli zarządczej sprawuje Dyrektor. 

3. Dyrektor, Zastępca Dyrektora i kierownicy komórek organizacyjnych zgodnie z podziałem 

kompetencji i zadań wskazanym w Regulaminie Organizacyjnym są zobowiązani nadzorować 

wykonywanie zadań w celu zapewnienia ich skutecznej, efektywnej, prawidłowej oraz oszczędnej 

realizacji. 

4. W ramach nadzoru wewnątrz Urzędu przełożenie: 

1) pisemnie przekazują pracownikom ich zakres obowiązków, odpowiedzialności oraz kompetencji; 

2) weryfikują dokumenty przedkładane przez podległych pracowników; 

3) udzielają pracownikom instruktażu i wyjaśnień; 

4) systematycznie dokonują przeglądu wyników i postępów pracy; 

5) wydają, w razie stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości w działaniu podległych pracowników 

wiążące polecenia mające na celu ich usunięcie i minimalizację ewentualnych negatywnych 

skutków; 

6) przez nadzór zapewniają, że pracownicy stosują się do procedur, zasad obowiązujących 

w jednostce oraz wytycznych przełożonych. 

5. Nadzór realizowany jest również poprzez prowadzenie kontroli wewnętrznej w komórkach 

organizacyjnych Urzędu przez pracownika zajmującego stanowisko ds. kontroli wewnętrznej. 

 

§ 20 



1. Ciągłość działalności Urzędu zapewniona jest poprzez: 

1) identyfikowanie „kluczowych” pracowników, którzy ze względu na swoją wiedzę, doświadczenie 

lub umiejętności są ważni dla zapewnienia prawidłowej działalności jednostki oraz których 

odejście poważnie zagrozi osiągnięciu celów Urzędu; 

2) odpowiednie planowanie urlopów pracowniczych; 

3) zapewnienie systemu zastępstw; 

4) zabezpieczenie danych w systemie informatycznym Urzędu; 

5) opracowanie planów awaryjnych w przypadku zaburzeń i przerw w działaniu sprzętu 

informatycznego, systemu, baz danych, aplikacji. 

2. Ciągłość działalności Urzędu musi być zapewniona także w przypadku wystąpienia okoliczności 

nieprzewidzianych, nadzwyczajnych lub kryzysowych. 

 

§ 21 

1. Urząd posiada odpowiednie zabezpieczenia, aby dostęp do zasobów materialnych, finansowych 

i informatycznych miały jedynie upoważnione osoby. Dostęp pracowników do siedziby 

i pomieszczeń poza godzinami pracy jest ograniczony i kontrolowany. Pomieszczenia o istotnym 

znaczeniu są odpowiednio chronione za pomocą zabezpieczeń technicznych, a dostęp do nich mają 

tylko uprawnieni pracownicy. 

2. Podstawowe mechanizmy ochrony zasobów Urzędu obejmują: 

1) nadzorowanie dostępu do budynku Urzędu i jego pomieszczeń, ze szczególnym 

uwzględnieniem pomieszczeń serwerowni i składnicy akt; 

2) zainstalowanie w budynku Urzędu alarmu oraz w wybranych pomieszczeniach zabezpieczonych 

dodatkowo drzwi i sejfów; 

3) ograniczenie dostępu do niektórych zasobów poprzez system upoważnień; 

4) zainstalowanie w pomieszczeniach Urzędu detektorów ognia, dymu i podwyższonej 

temperatury; 

5) przechowywanie archiwalnych dokumentów papierowych na regałach metalowych 

w pomieszczeniach składnicy akt, niektóre dodatkowo zabezpieczone poprzez umieszczenie 

w teczkach bezkwasowych; 

6) codzienne sporządzanie kopii baz danych na serwerze przeznaczonym do kopii zapasowych. 

 

§ 22 

 

1. Dyrektor oraz kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani są do opracowania szczegółowych 

mechanizmów operacji finansowych i gospodarczych, a także mechanizmów zapewniających 

bezpieczeństwo elektronicznych baz danych i systemów informatycznych. 

2. Dyrektor może powierzyć pracownikom, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, 

odpowiedzialność za zapewnienie ochrony i właściwego wykorzystania zasobów. Przyjęcie 

odpowiedzialności staje się skuteczne z chwilą pisemnego potwierdzenia tego faktu przez osobę 

przyjmującą. 

3. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych w Urzędzie 

określone są m.in. w Zarządzeniu Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy w sprawie 



ustalenia procedur kontroli finansowej oraz wprowadzenia Zakładowej Instrukcji Obiegu i Kontroli 

Dokumentów i Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy w sprawie 

wprowadzenia Polityki rachunkowości. 

4. Szczegółowe mechanizmy służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych i systemów 

informatycznych określone zostały w Zarządzeniu Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy 

w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa. 

 

Rozdział 5. 

Bieżąca komunikacja oraz komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna 

 

§ 23 

1. Dyrektor i kierownicy komórek organizacyjnych w ramach bieżącej komunikacji zobowiązani są do 

zapewnienia pracownikom Urzędu stałego dostępu do informacji niezbędnych do wykonywania 

obowiązków służbowych. Informacje powinny być rzetelne oraz przekazywane w odpowiednim 

czasie i formie (narady kierownictwa, spotkania grup roboczych, korespondencja wewnętrzna – 

SOD).  

2. W Urzędzie zapewniono efektywne mechanizmy przekazywania informacji w obrębie struktury 

organizacyjnej: 

1) sieć komputerowa; 

2) poczta elektroniczna; 

3) sieć telefoniczna; 

4) przepływ dokumentów opisany w Instrukcji kancelaryjnej; 

5) wewnętrzny program System Obiegu Dokumentów (SOD); 

6) prowadzenie indywidualnych rozmów z pracownikami; 

7) organizowanie narad i szkoleń stosownie do potrzeb. 

3. Urząd w wyraźny sposób komunikuje podmiotom zewnętrznym, jakie mają uprawnienia i obowiązki 

w zakresie, w którym prowadzi działalność oraz jaki jest dla nich sposób komunikacji. W Urzędzie 

funkcjonują następujące mechanizmy przekazywania ważnych informacji z podmiotami 

zewnętrznymi: 

1) Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy; 

2) Biuletyn Informacji Publicznej; 

3) poczta elektroniczna; 

4) korespondencja zewnętrzna odbywająca się zgodnie z trybem i zasadami podpisywania pism 

i obiegu dokumentów określonymi w Instrukcji kancelaryjnej oraz w Regulaminie 

Organizacyjnym; 

5) system dekretowania korespondencji przychodzącej. 

 

 

 

 

Rozdział 5. 



Monitorowanie systemu kontroli zarządczej, samoocena, uzyskanie zapewnienia o stanie 

kontroli zarządczej 

 

§ 24 

1. Dyrektor, Zastępca Dyrektora oraz kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani są do 

bieżącego monitorowania i oceny systemu kontroli zarządczej zgodnie z zakresem zadań 

i kompetencji określonych w Regulaminie organizacyjnym Urzędu, co zapewni uznanie systemu 

kontroli zarządczej za system skuteczny i efektywny a w razie ujawnienia słabości lub problemów – 

zastosowanie środków mających na celu rozwiązanie problemu i usprawnienie kontroli zarządczej. 

2. Monitorowanie systemu kontroli zarządczej, ma na celu rozwiązywanie zidentyfikowanych 

problemów. 

 

§ 25 

1. Samoocena kontroli zarządczej to proces, w którym dokonywana jest ocena funkcjonowania kontroli 

zarządczej w Urzędzie. 

2. Dyrektor, Zastępca Dyrektora oraz kierownicy komórek organizacyjnych zobowiązani są do 

corocznego przeprowadzania samooceny do 31 marca każdego roku na podstawie Arkusza 

samooceny kontroli zarządczej kierowników komórek organizacyjnych stanowiącym załącznik nr 3 

do zarządzenia. 

3. W celu doskonalenia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie w procesie samooceny kontroli 

zarządczej uczestniczą wszyscy pracownicy Urzędu, którzy corocznie do 31 marca każdego roku 

dokonują samooceny na podstawie Arkusza samooceny kontroli zarządczej pracowników 

stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia.  

4. Wyniki samooceny pozwolą identyfikować mocne strony sytemu kontroli zarządczej i te, dla których 

konieczna lub możliwa jest poprawa, doskonalenie lub rozwój. 

5. Za koordynację samooceny w Urzędzie (przygotowanie, przeprowadzenie oraz opracowanie jej 

wyników) odpowiada Zespół Prawno-Administracyjny, który do 30 kwietnia każdego roku 

przedkłada Dyrektorowi analizę samooceny kontroli zarządczej kierowników komórek 

organizacyjnych i pracowników. 

 

§ 26 

Dyrektor uzyskuje zapewnienie o stanie kontroli zarządczej w oparciu o: 

1) Bieżącą informację o sposobie zorganizowania i funkcjonowania kontroli zarządczej 

przekazywana przez kierowników komórek organizacyjnych; 

2) Sprawozdanie z realizacji planu działalności w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy 

sporządzone przez Zespół Prawno-Administracyjny na podstawie sprawozdań kierowników 

komórek organizacyjnych; 

3) Analizę samooceny kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy sporządzoną 

przez Zespół Prawno-Administracyjny; 

4) Protokoły kontroli przeprowadzonych przez Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej 

oraz sprawozdanie z wykonania planu kontroli; 

5) Wyniki kontroli przeprowadzonych w Urzędzie przez organy kontroli zewnętrznej. 



 

Rozdział 6. 

Postanowienia końcowe 

 

§ 27 

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Urzędu za rok 2014 sporządzany jest na podstawie 

przepisów dotychczasowych. 

 

§ 28 

Traci moc: 

1)  Zarządzenie Nr 22/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie 

organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej oraz zarządzenia zmieniające: 

2) Zarządzenie Nr 23/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie zasad i trybu wyznaczania 

celów, zadań, określania mierników ich realizacji oraz monitorowania ich osiągnięć oraz zarządzenia 

zmieniające; 

3) Zarządzenie Nr 24/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie 

ustalania i zarządzania ryzykiem oraz zarządzenia zmieniające. 

 

§ 29 

Zobowiązuje się Zespół Prawno-Administracyjny do zapoznania pracowników Urzędu z treścią 

niniejszego zarządzenia. 

 

§ 30 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 1/2015 

z dnia 8 stycznia 2015 r. 

 

propozycja 

Plan działalności  

w …………………………………… 

Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy 

 

Część A: Najważniejsze cele do realizacji w roku …………... 

(w tej części planu należy wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych celów przyjętych przez ministra/kierownika jednostki do realizacji w zakresie 

jego właściwości) 

 

Lp Cel 

Mierniki określające stopień realizacji 

celu 

Najważniejsze zadania 

służące realizacji celu 

Odniesienie do 

dokumentu o 

charakterze 

strategicznym 

Nazwa 

Planowana 

wartość do 

osiągnięcia 

na koniec 

roku, 

którego 

dotyczy plan  

1 2 3 4 5 6 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 



Część B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku ……. 

(w tej części planu należy wymienić cele zadań w budżecie państwa w układzie zadaniowym, w ramach części budżetowych, których 

dysponentem jest minister, wskazanych jako priorytetowe na potrzeby opracowania projektu ustawy budżetowej na rok, którego dotyczy plan, 

wraz z przypisanymi im miernikami oraz podzadaniami służącymi realizacji tych celów. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w 

części A) 

 

Lp Cel 

Mierniki określające stopień 

realizacji celu 

Podzadania budżetowe służące 

realizacji celu 

Nazwa 

Planowana wartość 

do osiągnięcia na 

koniec roku, którego 

dotyczy plan 

1 2 3 4 5 

1    

1. 

2. 

….. 

2     

3     

 

 

Część C: Inne cele przyjęte do realizacji w roku ………………….. 

(w tej części planu należy wskazać cele przyjęte do realizacji, które nie zostały wymienione w części A lub B) 

 

Lp Cel 

Mierniki określające stopień realizacji celu 

Najważniejsze zadania 

służące do realizacji celu 

Nazwa 

Planowana wartość do 

osiągnięcia na koniec 

roku, którego dotyczy 

plan 

1 2 3 4 5 

1     

 

 

       ……………………………………………………… 

          (podpis kierownika komórki organizacyjnej) 

 

 



Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 1/2015 

z dnia 8 stycznia 2015 r. 

 

Sprawozdanie z wykonania planu działalności 

w Zespole Prawno-Administracyjnym 

za …………………….. rok 

 

Część A: Realizacja najważniejszych celów w roku ……………………... 

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie) 

 

Lp Cel 

Mierniki określające stopień realizacji celu 

Najważniejsze 

zadania 

służące 

realizacji celu 

/planowane/ 

Najważniejsze 

zadania służące 

realizacji celu 

/podjęte/ 
Nazwa 

Planowana 

wartość do 

osiągnięcia 

na koniec 

roku, 

którego 

dotyczy 

sprawozda

nie 

Osiągnięta 

wartość do 

osiągnięcia 

na koniec 

roku, 

którego 

dotyczy 

sprawozda

nie 

1 2 3 4  5 6 

       

       

       

 

 

 

 



Część B: Realizacja celów  priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji 

w roku …………………….. 

 

Lp Cel 

Mierniki określające stopień realizacji celu Planowane 

podzadania 

budżetowe 

służące 

realizacji celu 

/planowane/ 

Planowane 

podzadania 

budżetowe 

służące 

realizacji celu 

/podjęte/ 
Nazwa 

Planowana wartość 

do osiągnięcia na 

koniec roku, 

którego dotyczy 

sprawozdanie 

Osiągnięta 

wartość na koniec 

roku, którego 

dotyczy 

sprawozdanie  

1 2 3 4 5 6 7 

1      

1. 

2. 

….. 

2       

 

Część C: Realizacja innych celów w roku  …………. 

Lp Cel 

Mierniki określające stopień realizacji celu 

Najważniejsz

e zadania 

służące 

realizacji celu 

/planowane/ 

Najważniejsze 

zadania 

służące 

realizacji celu 

/podjęte/ Nazwa 

Planowana 

wartość do 

osiągnięcia na 

koniec roku, 

którego 

dotyczy 

sprawozdanie 

Osiągnięta 

wartość na 

koniec roku, 

którego 

dotyczy 

sprawozdanie  

1 2 3 4 5 6 7 

1      1. 

2       

 

Część D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok ……………………. 

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic planowanych i 

osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowanie zadań służących realizacji celów) 

……………… 

       ……………………………………. 

(podpis kierownika komórki organizacyjnej





 
Załącznik Nr 3 

do Zarządzenia Nr 1/2015 

z dnia 8 stycznia 2015 r. 

 

Ankieta do samooceny kontroli zarządczej – ………………………. - za ……………… r. 

Lp. 

 

 PYTANIE 

 

 TAK 

 

 NIE 

 

 Trudno to 

ocenić 

 

 a) Odniesienie do regulacji: 

procedur, zasad, przyjętych 

rozwiązań lub wskazanie innych 

dowodów potwierdzających 

odpowiedź TAK 

albo 

b) uzasadnienie odpowiedzi NIE; 

inne UWAGI 

1  Czy pracownicy są informowani o zasadach etycznego postępowania?      

2 

 

 Czy Pani/Pan wie jak należy się zachować, w przypadku gdy będzie Pani/Pan 

świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych obowiązujących w Urzędzie? 

  

 

  

 

  

 

  

3  Czy bierze Pan/Pani udział w szkoleniach w wystarczającym stopniu, aby 

skutecznie realizować powierzone zadania? 

       

4 

 

 Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zostały pisemnie ustalone wymagania w 

zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia konieczne do wykonywania zadań 

na poszczególnych stanowiskach pracy (np. zakresy obowiązków, opisy stanowisk 

pracy)? 

  

 

  

 

  

 

  



5  Czy dokonuje Pani/Pan okresowej oceny pracy pracowników z Pani/Pana komórki 

organizacyjnej? 

      

6 

 

 Czy pracownicy zostali zapoznani z kryteriami, za pomocą których dokonuje 

Pani/Pan oceny wykonywania przez nich zadań? - należy odpowiedzieć tylko w 

przypadku, gdy odpowiedź na pytanie nr 5 brzmi TAK 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

7 

 

 Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej mają zapewniony w 

wystarczającym stopniu dostęp do szkoleń niezbędnych na zajmowanych przez 

nich stanowiskach pracy? 

  

 

  

 

  

 

  

8 

 

 Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej posiadają wiedzę i 

umiejętności konieczne do skutecznego realizowania przez nich zadań? 

  

 

  

 

  

 

  

 

9 

 

 Czy istniejące w Urzędzie procedury zatrudniania prowadzą do zatrudniania osób, 

które posiadają pożądane na danym stanowisku pracy wiedzę i umiejętności? 

  

 

  

 

  

 

  

10 

 

 Czy struktura organizacyjna Pani/Pana komórki organizacyjnej jest dostosowana 

do aktualnych jej celów i zadań? 

  

 

  

 

  

 

 

11 

 

 Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zatrudniona jest odpowiednia liczba 

pracowników, w odniesieniu do celów i zadań komórki? 

  

 

  

 

  

 

  

 

12 

 

 Czy przekazanie zadań i obowiązków pracownikom w Pani/Pana komórce 

organizacyjnej następuje zawsze w drodze pisemnej? 

  

 

  

 

  

 

  

13 

 

 Czy został określony ogólny cel istnienia Urzędu np. w postaci misji (poza 

statutem lub ustawą powołującą jednostkę)? 

  

 

  

 

  

 

 



14 

 

 Czy w Urzędzie zostały określone cele do osiągnięcia lub zadania do realizacji w 

bieżącym roku w innej formie niż regulamin organizacyjny czy statut (np. jako plan 

pracy, plan działalności itp.)? 

  

 

  

 

  

 

  

 

15 

 

 Czy cele i zadania Urzędu na bieżący rok mają określone mierniki, wskaźniki bądź 

inne kryteria, za pomocą których można sprawdzić czy cele i zadania zostały 

zrealizowane? - należy odpowiedzieć tylko w przypadku, gdy odpowiedź na pytanie 

nr 14 brzmi TAK 

  

 

  

 

  

 

  

 

16  Czy na bieżąco monitoruje Pani/Pan stan zaawansowania realizacji powierzonych 

pracownikom zadań? 

        

17 

 

 Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej w udokumentowany sposób identyfikuje 

się zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań komórki 

organizacyjnej (np. poprzez sporządzanie rejestru ryzyka lub innego dokumentu 

zawierającego zidentyfikowane zagrożenia/ryzyka)? (jeśli TAK - proszę przejść do 

następnych pytań, jeśli NIE proszę przejść do pytania nr 21) 

  

 

  

 

  

 

 

18 

 

 Czy w przypadku każdego ryzyka został określony poziom ryzyka, jaki można 

zaakceptować? 

  

 

  

 

  

 

  

19 

 

 Czy wśród zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk wskazuje się zagrożenia/ryzyka 

istotne, które w znaczący sposób mogą przeszkodzić w realizacji celów i zadań 

Pani/Pana komórki organizacyjnej? 

  

 

  

 

  

 

  

20 

 

 Czy w stosunku do każdego istotnego ryzyka został określony sposób radzenia 

sobie z tym ryzykiem (tzw. reakcja na ryzyko)? 

  

 

  

 

  

 

  

21 

 

 Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej mają bieżący dostęp do 

procedur/instrukcji obowiązujących w Urzędzie  

  

 

  

 

  

 

  

22 

 

 Czy w Urzędzie zostały zapewnione mechanizmy (procedury) służące utrzymaniu 

ciągłości działalności na wypadek awarii (np. pożaru, powodzi, poważnej awarii)? 

(jeśli TAK - proszę przejść do następnego pytania, jeśli NIE proszę przejść do 

pytania nr 24) 

  

 

  

 

   



 

 

…………………………………………………….. 

23 

 

 Czy pracownicy Pani/Pana komórki organizacyjnej zostali zapoznani z 

mechanizmami (procedurami) służącymi utrzymaniu działalności na wypadek 

awarii? 

  

 

  

 

  

 

  

24 

 

 Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej są ustalone zasady zastępstw 

zapewniających sprawną pracę komórki w przypadku nieobecności 

poszczególnych pracowników? 

  

 

  

 

  

 

  

25  Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji wewnątrz Pani/Pana 

komórki organizacyjnej? 

        

26  Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy 

poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w Urzędzie? 

       

27 

 

 Czy Pani/Pana komórka organizacyjna utrzymuje efektywne kontakty z 

podmiotami zewnętrznymi, które mają wpływ na realizację jej zadań (np. z innymi 

urzędami, dostawcami, klientami)? 

  

 

  

 

  

 

  

 

28 

 

 Czy pracownicy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zostali poinformowani o 

zasadach obowiązujących w Urzędzie w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi 

(np. wnioskodawcami, dostawcami, oferentami)? 

  

 

  

 

  

 

  

 

29 

 

 Czy zachęca Pani/Pan pracowników do sygnalizowania problemów i zagrożeń w 

realizacji powierzonych im zadań? 

 

  

 

  

 

  

 

  

30 

 

 Czy praca kontroli wewnętrznej przyczynia się, Pani/Pana zdaniem, do lepszego 

funkcjonowania Urzędu? 

 

  

 

  

 

  

 

  

 



Podpis kierownika komórki organizacyjnej 

Załącznik Nr 4 

do Zarządzenia Nr 1/2015 

z dnia 8 stycznia 2015 r. 

 

Ankieta do samooceny kontroli zarządczej – pracownicy jednostki 

 

L.p. PYTANIE Odpowiedź Uzasadnienie 

 

TAK 

 

NIE 

 

Trudno to 

ocenić 

a) odpowiedzi TAK z odniesieniem do 

regulacji. procedur, zasad, przyjętych 

rozwiązań lub wskazanie innych 

dowodów potwierdzających  

b) odpowiedzi NIE; 

c) inne UWAGI 

1.  Czy Pani/Pan wie jakie zachowania pracowników uznawane są 

w PUP w Dębicy za nieetyczne? 

    

2.  Czy Pani/Pan wie jak należy się zachować w przypadku, gdy będzie 

Pani/Pan świadkiem poważnych naruszeń zasad etycznych 

obowiązujących w PUP w Dębicy? 

    

3.  Czy Pani/Pana zdaniem osoby na stanowiskach kierowniczych 

przestrzegają i promują własną postawą i decyzjami etyczne 

postępowanie? 

    



4.  Czy bierze Pani/Pan udział w szkoleniach w wystarczającym 

stopniu, aby skutecznie realizować powierzone zadania? 

    

5.  Czy szkolenia, w których Pan/Pani uczestniczył/a były przydatne na 

zajmowanym stanowisku? 

    

6.  Czy jest Pani/Pan informowany przez bezpośredniego przełożonego 

o wynikach okresowej oceny Pani/Pana pracy? 

    

7.  Czy istnieje dokument, w którym zostały ustalone wymagania w 

zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia konieczne do 

wykonywania zadań na Pani/Pana stanowisku pracy (np. zakres 

obowiązków, opis stanowiska pracy)? 

    

8.  Czy posiada Pani/Pan aktualny zakres obowiązków określony na 

piśmie lub inny dokument o takim charakterze? 

    

9.  Czy są Pani/Panu znane kryteria, za pomocą których oceniane jest 

wykonywanie Pani/Pana zadań? 

    

10.  Czy bezpośredni przełożeni w wystarczającym stopniu monitorują 

na bieżąco stan zaawansowania powierzonych pracownikom 

zadań? 

    

11.  Czy zna Pani/Pan najważniejsze cele PUP w Dębicy?                   

12.  Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zostały określone cele do 

osiągnięcia lub zadania do realizacji w bieżącym roku w innej formie 

niż regulamin organizacyjny (np. jako plan pracy, plan działalności 

itp.)? 

    

13.  Czy cele i zadania Pani/Pana komórki organizacyjnej na bieżący rok 

mają określone mierniki, wskaźniki bądź inne kryteria, za pomocą 

których można sprawdzić czy cele i zadania zostały zrealizowane? – 

    



należy odpowiedzieć tylko w przypadku, gdy odpowiedź na pytanie 

nr 12 brzmi TAK 

14.  Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej  w udokumentowany 

sposób identyfikuje się zagrożenia/ryzyka, które mogą przeszkodzić 

w realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej (np. poprzez 

sporządzanie rejestru ryzyka lub innego dokumentu zawierającego 

zidentyfikowane zagrożenia/ryzyka)?   

    

15.  Czy wśród zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk wskazuje się 

zagrożenia/ryzyka istotne, które w znaczący sposób mogą 

przeszkodzić w realizacji celów i zadań komórki organizacyjnej? 

    

16.  Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej podejmuje się 

wystarczające działania mające na celu ograniczenie 

zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk, w szczególności tych istotnych? 

    

17.  Czy posiada Pani/Pan bieżący dostęp do procedur/instrukcji 

obowiązujących w PUP w Dębicy? 

    

18.  Czy istniejące procedury w wystarczającym stopniu opisują zadania 

realizowane przez Panią/Pana? 

    

19.  Czy obowiązujące Panią/Pana procedury/instrukcje są aktualne, tzn. 

zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami 

wewnętrznymi (np. regulaminem organizacyjnym, innymi 

procedurami)? 

    

20.  Czy nadzór ze strony przełożonych zapewnia skuteczną realizację 

zadań? 

    

21.  Czy wie Pani/Pan jak postępować w przypadku wystąpienia sytuacji 

nadzwyczajnej np. pożaru, powodzi, poważnej awarii? 

    



22.  Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej są ustalone zasady 

zastępstw na Pani/Pana stanowisku pracy? 

    

23.  Czy dokumenty/materiały/zasoby informatyczne, z których korzysta 

Pani/Pan w swojej pracy są Pani/Pana zdaniem odpowiednio 

chronione przed utratą lub zniszczeniem? 

    

24.  Czy ma Pani/Pan dostęp do wszystkich informacji i danych 

niezbędnych do realizacji powierzonych Pani/Panu zadań? 

    

25.  Czy postawa osób na stanowiskach kierowniczych w Pani/Pana 

komórce organizacyjnej zachęca pracowników do sygnalizowania 

problemów i zagrożeń w realizacji zadań komórki organizacyjnej?  

    

26.  Czy w przypadku wystąpienia trudności w realizacji zadań zwraca 

się Pani/Pan w pierwszej kolejności do bezpośredniego 

przełożonego z prośbą o pomoc?  

    

27.  Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji 

wewnątrz Pani/Pana komórki organizacyjnej? 

    

28.  Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji 

pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w PUP w 

Dębicy? 

    

29.  Czy zna Pani/Pan zasady kontaktów pracowników PUP w Dębicy z 

podmiotami zewnętrznymi (np. wnioskodawcami, dostawcami, 

oferentami) oraz swoje uprawnienia i obowiązki w tym zakresie? 

    

30.  Czy Pani/Pana komórka organizacyjna utrzymuje efektywne 

kontakty z podmiotami zewnętrznymi, które mają wpływ na 

realizację jej zadań (np. z innymi urzędami, klientami)? 

    



31.  Czy przełożeni na co dzień zwracają wystarczającą uwagę na 

przestrzeganie przez pracowników obowiązujących w PUP w 

Dębicy zasad, procedur, instrukcji itp.? 

    

           



 


