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ROZDZIAŁ I 

 

1.OKREŚLENIE OBSZARU AUDYTU 

Struktura organizacyjna. 

2.DATA SPORZĄDZENIA 

29 maja 2020 r. 

3. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI AUDYTOWANEJ 

Urząd Miejski Trzemeszna 
 

4. AUDYTOR WEWNĘTRZNY 

 

Tomasz Gorczycki- Smyk 

5. CEL PRZEPROWADZENIA ZADANIA AUDYTOWEGO 

 

Podstawowym celem audytu jest dostarczenie kierownikowi jednostki samorządu 

terytorialnego – Burmistrzowi Trzemeszna niezależnej informacji, racjonalnego 

zapewnienia i opinii w zakresie wykorzystania zasobów pracowników Urzędu 

Miejskiego Trzemeszna. 

 

6. ZAKRES PRZEDMIOTOWY ZADANIA AUDYTOWEGO 

 

W zakresie przedmiotowym audyt objął: 
 
 

1. Określenia zakresów czynności pracowników oraz opisy stanowisk pracy. 

2. Realizację kontroli zarządczej w zakresie struktury organizacyjnej oraz 

kompetencji zawodowych. 

3. Uwzględnienia specyfiki stanowisk pracy. 

4. Aktualności i efektywności zakresów czynności na poszczególnych 

stanowiskach. 

 

7. TERMINY, W KTÓRYCH PRZEPROWADZONO AUDYT 

Kwiecień, maj 2020 r. 
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ROZDZIAŁ II 

 

1. PODJĘTE DZIAŁANIA I ZASTOSOWANE TECHNIKI PRZEPROWADZENIA 

ZADANIA 

 

Podczas przeprowadzania zadania audytowego wykorzystano następujące techniki 

i dokumenty robocze audytu: 

 

testy przeglądowe - identyfikacja zasad funkcjonowania badanego systemu i jego 

podsystemów oraz potwierdzenie istnienia (lub nie) kontroli, poprzez użycie niżej 

wymienionych technik: 

 zapoznanie się z dokumentami służbowymi, 

 uzyskanie wyjaśnień i informacji od kierownictwa i pracowników 

audytowanej jednostki w oparciu o rozmowy, wywiady z pracownikami 

i dostarczone dokumenty. 

 

testy zgodności - analiza wszystkich zidentyfikowanych procedur w celu oceny 

stopnia i zakresu ich stosowania, poprzez użycie niżej wymienionych technik: 

 porównanie określonych zbiorów. 

 sprawdzanie rzetelności informacji oraz jej porównanie z informacją 

zewnętrzną. 

 

 

2. KRYTERIA OCENY STANU FAKTYCZNEGO ORAZ KLASYFIKACJA 

WYNIKÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW. 

 

1. Regulacje wewnętrzne obowiązujące w jednostce.   

2. Ustawa o pracownikach samorządowych. 

3. Ustawa o finansach publicznych. 

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie 

wynagradzania pracownikach samorządowych. 
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1. USTALENIE STANU FAKTYCZNEGO ORAZ JEGO OCENA W ZAKRESIE 

WYZNACZONYCH KRYTERIÓW. 

 

Stosowane działania porównawcze jednostek należy wykonywać z pewną 

ostrożnością. W Gminie i Mieście Witkowo funkcjonuje Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych (Technikum Logistyczne, Technikum informatyczne, Szkoła 

Branżowa I stopnia, Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum 

Ekonomiczne), który jest prowadzony przez Powiat Gnieźnieński zgodnie zresztą 

z ustawowymi zadaniami. Jak wynika z informacji uzyskanych od Burmistrza Miasta i 

Gminy Witkowo Gmina nie partycypuje w kosztach funkcjonowania tych jednostek 

oświatowych. Przyjęte w Gminie Trzemeszno rozwiązanie wynikające z zawartego w 

2015 r. porozumienia zakłada powierzenie realizacji zadania publicznego Gminie 

Trzemeszno, którą zgodnie z § 6 ust. 6 obciążają wszelkie obowiązki związane 

z rozliczeniem subwencji. Obecne wydatki związane z bieżącym funkcjonowanie 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie w wysokości 

przekraczającej wysokość subwencji są pokrywane z budżetu Gminy Trzemeszno. 

Przy wydatkach wynikających ze sprawozdania RB 28 s w wysokości 4371896 zł oraz 

wysokości subwencji na poziomie 2532073 zł.   

Dowody: 

Sprawozdanie RB 28 s 

Informacja z referatu obsługi jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Trzemeszno. 

Porozumienie z dnia 21 sierpnia 2015 r. 

W Gminie Trzemeszno przyjęte też zostały inne niż w Gminie Witkowo 

rozwiązania dotyczące obsługi organizacyjno-księgowej szkół. Do 26 czerwca 2013 r. 

2014 r. obsługa jednostek oświatowych była realizowana przez Zespół Obsługi Szkół 

w Trzemesznie. 

Dowód: Uchwała Nr XLVIII/371/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 

czerwca 2013 roku w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół w Trzemesznie. 

Zgodnie z uzasadnieniem do przedmiotowej uchwały:  

„W związku z ustaleniami w sprawie restrukturyzacji trzemeszeńskiej oświaty 

zmierzającymi do racjonalizacji kosztów jej funkcjonowania Rada Miejska w 
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Trzemesznie podjęła uchwałę dotyczącą zmniejszenia liczby jednostek oświatowych. W 

tej sytuacji w Gminie Trzemeszno pozostaną docelowo do obsługi 4 szkoły oraz 2 

przedszkola. W świetle powyższego utrzymywanie odrębnej jednostki spełniającej 

funkcje ekonomiczno-administracyjne nie znajduje uzasadnienia. Urząd Miasta i 

Gminy Trzemeszno wraz z jednostkami organizacyjnymi przejmie zadania Zespołu 

Obsługi Szkół w zakresie zgodnym z art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, tworząc 

wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną prowadzonych szkół i 

placówek oświatowych”. 

  W Urzędzie Miejskim Trzemeszna wyodrębniony jest Referat Obsługi 

Jednostek Organizacyjnych, do którego zadań należy m.in. realizacja zadań określona 

uprzednio dla Zespołu Obsługi Szkół. Z informacji uzyskanych od Burmistrza Miasta i 

Gminy Witkowo wynika, że realizacja funkcji księgowych w placówkach 

oświatowych w Gminie Witkowo odbywa się bezpośrednio w szkołach (na same 

usługi księgowe przewidziane jest ok. 5,5 etatu). Również w inny sposób 

zorganizowana jest w jednostkach samorządu terytorialnego realizacja zadań z zakresu 

gospodarki komunalnej. W Gminie Witkowo funkcjonuje Zakład Gospodarki 

Komunalnej zatrudniający 47 osób. W przypadku Gminy Trzemeszno zadania te w 

części są realizowane przez spółkę prawa kapitałowego (spółkę z o.o.) wspólnie z 

prywatnym udziałowcem. Jednak cześć działalności dotycząca m.in. administrowania 

gminnym zasobem komunalnym została również przekazana do Urzędu Miejskiego 

Trzemeszna w struktury Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości (3 

stanowiska). 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie zatrudnia 47 pracowników 

przypisanych do 3 działów: 

Wydział Wodociągów i Kanalizacji 

- ujęcie wraz ze stacją uzdatniania wody w Witkowie; 

- ujęcie wraz ze stacją uzdatniania wody w Gorzykowie; 

- oczyszczalnia ścieków w Małachowie Wierzbiczany; 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

- zaplecze sprzętowo - magazynowe w Witkowie; 

- składowisko odpadów w Chłądowie; 
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- punkt selektywnej zbiórki odpadów w Małachowie Wierzbiczany; 

Administracja 

- księgowość; 

- kasa; 

- zaplecze biurowe. 

Z informacji uzyskanej od Sekretarz Miasta i Gminy Witkowo wynika, że do wydziału 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przydzielonych jest 19 pracowników. 

Z bilansu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie na 2018 r. wynika, 

że na wynagrodzenia wydatkowana została kwota (dane- grudzień 2018) -2.669.590 

zł.   

Dowód: 

Rachunek zysków i strat (porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.  

Odnosząc się z kolei do realizacji zadań w zakresie Rozdziału Oświaty i 

Wychowania wskazać wypada na fakt, iż ostatecznie Urząd Miejski Trzemeszna 

obsługuje księgowo i organizacyjne 8 jednostek (tu dodatkowo Środowiskowy Dom 

Samopomocy), podczas gdy Urząd Miasta i Gminy Witkowo obsługuje 4 jednostki 

oświatowe. 

Zachodzi więc pomiędzy porównywanymi jednostkami wyraźna różnica 

w zakresach realizowanych zadań oraz w sposobach ich realizacji (różnice w 

przydzieleniu poszczególnym jednostkom organizacyjnym Gminy zadań), co 

niewątpliwie przekłada się na strukturę zatrudnienia. Nadto uwzględnić należy 

również specyfiki funkcjonowania jednostek oraz specyfiki poszczególnych stanowisk 

pracy. Oczywiście porównywanie może stanowić wartość dodaną dla jednostki. 

Dlatego pomimo powyżej wskazanych różnic, które de facto są w tym miejscu mniej 

istotne zasadne jest skupinie się na wykształceniu czy nawet bardziej wykorzystaniu 

odpowiednich mechanizmów zarządczych związanych bezpośrednio z 

funkcjonowaniem jednostki.  

 

 

Rekomenduje się przeprowadzenie w ramach poszczególnych Referatów Urzędu 

Miejskiego Trzemeszna samooceny według określonej listy pytań. W tym celu 
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rekomenduje się wykorzystanie przez kierowników referatów arkuszy samooceny 

kontroli zarządczej wskazanych w ramach kontroli zarządczej. Generalnie chodzi też o 

wykorzystanie przedmiotowych arkuszy do podjęcia decyzji, co do poprawy obszarów 

funkcjonowania jednostki, w których określono braki, niedociągnięcia itp.  

Ustalono, że w audytowanej jednostce nie ma opisów stanowisk pracy.  

Przedmiotem analiz wewnątrzreferatowych powinny być następujące kwestie: 

określenie procentowego udziału poszczególnych czynności danego pracownika w 

ogólnym zakresie czynności, odzwierciedlenie czynności z Regulaminu 

Organizacyjnego przypisanego do danego Referatu w zakresach czynności, 

aktualności weryfikacji zakresów czynności pracowników, posiadania odpowiedniego 

zasobu kadry przez poszczególne referaty Urzędu tj. np. proporcjonalnego 

do wyznaczonych zadań, posiadanie przez pracowników odpowiednich kompetencji 

do wykonywania czynności na zajmowanych stanowiskach, czy w opinii kierowników 

referatów zakresy czynności (w ramach referatu) pracowników nie dublują się 

w sensie ich ujęcia w zakresach czynności jak i w faktycznym realizowaniu tych 

zakresów, czy nie występuje dublowanie czynności przez pracowników różnych 

referatów Urzędu , czy obecne zorganizowanie poszczególnych referatów Urzędu 

uwzględniające zakres zadań jest efektywne, czy występują obszary zbędnie 

obciążające pracowników, zgłaszanie  zapotrzebowania na dodatkowe stanowiska 

pracy, opinii kierowników co do równomiernego obciążenia stanowisk pracy, kwestie 

badania efektywności pracy na stanowiskach pracy. 

Uznano, że dla potrzeb niniejszego zadania zgodnie z założeniem praktycznym 

obiektywnej oceny pracy na stanowiskach w Urzędzie Miejskim Trzemeszna  

 i ewentualnego zwiększenia efektywności pracy na tych stanowiskach pomocne będą 

metody pozwalające na ocenę poszczególnych stanowisk. 

Dlatego rekomenduje się po aktualizacji zakresów czynności poszczególnych 

pracowników porównanie ich z zakresami zadań przydzielonych dla poszczególnych 

wydziałów w regulaminie organizacyjnym audytowanej jednostki. Celem tych działań 

będzie potwierdzenie faktu czy zakresy zadań poszczególnych pracowników danego 

referatu są odzwierciedlone w zakresach czynności. 
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Zasadne jest usystematyzowanie zakresów czynności według kryteriów przyjętych 

w regulaminie organizacyjnym a jeżeli w tym ostatnim systematyka miałaby ulec 

zmianie zsynchronizowanie tych zakresów (chodzi o zachowanie systematyki podziału 

zadań z Regulaminu Organizacyjnego). 

Istnieje wiele możliwości opisywania stanowisk pracy. W jednostce zostały 

przyjęte zarządzeniem Burmistrza wzory opisów stanowisk pracy. Wybór w tym 

zakresie należy do pracodawcy (kierownika j.s.t.).  Proponowana wersja umożliwia w 

przyszłości wykorzystanie takich opisów do procedur konkursowych, ustalania 

wynagrodzeń, analiz realizacji zadań. Działania te de facto zależne będą od woli 

wykorzystania przez pracodawcę. Pomocniczo przy opisach stanowisk pracy można 

posługiwać się różnymi kryteriami. Przykład kryteriów wskazany jest poniżej.  

 

Dla zachowania jednorodności metodologicznej przyjąć można następujące kryteria 

opisu stanowisk. 

 

I.   KOMPETENCJE 

1. Kryterium szczegółowe: wykształcenie 

  Poziomy 

A ŚREDNIE: Szkoła średnia 

B 
ŚREDNIE PROFILOWE: Szkoła średnia o wymaganym profilu 

C WYŻSZE: Szkoła wyższa (studia licencjackie, inżynierskie lub 

magisterskie) bez wymaganego profilu 

D 
WYŻSZE PROFILOWE: Szkoła wyższa o wymaganym profilu 

LUB: 

Szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe kierunkowe 

E PRZYGOTOWANIE NAUKOWE: Szkoła wyższa oraz tytuł naukowy 

dr, dr hab., prof. w kierunku zgodnym z wymaganym stanowiskiem pracy. 

Wymagana jest wiedza systemowa oraz ugruntowana znajomość zagadnień 

teoretycznych 

LUB: 

Szkoła wyższa oraz specjalistyczne uprawnienia niezbędne (z punktu 

widzenia formalnoprawnego) do wykonywania pracy na danym stanowisku 

pracy 

PUNKTY DODATKOWE: Wymóg posługiwania się językami obcymi na danym 

stanowisku pracy 

  Poziomy 



 10 

A Umiejętność komunikacji w jednym języku obcym 

B 
Bardzo dobra znajomość jednego języka obcego 

LUB 

Umiejętność komunikacji w co najmniej dwóch językach obcych 

C 
Bardzo dobra znajomość co najmniej dwóch języków obcych 

2. Kryterium szczegółowe: doświadczenie zawodowe 

  Poziomy 

A 
KRÓTKIE PRZESZKOLENIE: Brak doświadczenia zawodowego;        

do prawidłowego wykonywania obowiązków wystarczy przeprowadzenie 

krótkiego (do 0,5 roku) przeszkolenia stanowiskowego 

B NIEWIELKIE W ADMINISTRACJI: 

Doświadczenie zawodowe 0,5-1,5 roku w administracji lub w pracy 

biurowej 

C ADMINISTRACYJNE: 

Doświadczenie zawodowe 1,5-3 lat w administracji 

Lub 

do 1 roku doświadczenia w danym obszarze 

D 
DOŚWIADCZENIE W OBSZARZE: 

Doświadczenie zawodowe 1-3 lata w danym obszarze 

Lub 

powyżej 4 lat w administracji 

E ZNACZĄCE DOŚWIADCZENIE W OBSZARZE LUB 

ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI: 

Doświadczenie zawodowe 3-5 lat w obszarze 

  Lub 

co najmniej 1 rok doświadczenia w zarządzaniu projektami 

(w przypadku gdy wiązało się ono z koordynacją zadań wykonywanych 

przez różnych pracowników) 

F 
DUŻE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 

Doświadczenie zawodowe powyżej 5 lat w obszarze 

Lub 

co najmniej 1 rok doświadczenia w kierowaniu zespołem 

3. Kryterium szczegółowe: umiejętności interpersonalne 

  

Poziomy - każdy następny poziom jest rozszerzeniem poprzedniego, tzn. 

zawiera cechy wymienione w punkcie poprzednim 
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A PODSTAWOWE: Wymagana jest grzeczność i uprzejmość 

B ŁATWOŚĆ KOMUNIKACJI: Konieczny jest otwarty stosunek              

do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, 

precyzyjny i zwięzły 

LUB 

Umiejętność pracy w zespole: Współpraca (nie rywalizacja) z innymi 

pracownikami, dzielenie się wiedzą oraz informacjami. Zgłaszanie 

konstruktywnych wniosków usprawniających pracę zespołu. Pracownik 

zajmujący dane stanowisko pracy powinien dostrzegać różnice zdań, 

omawiać problemy i starać się łagodzić konflikty 

C UMIEJĘTNOŚĆ ARGUMENTOWANIA: Konieczna jest asertywność 

oraz umiejętność przekonywania. Może być wymagana umiejętność 

konsultacji kwestii drażliwych. 

Dotyczy również umiejętności kierowania zespołem (w tym: 

rozwiązywania konfliktów w zespole, motywowania pracowników) 

 

 

D 

UMIEJĘTNOŚĆ NEGOCJACJI: Niezbędne umiejętności negocjacji 

do prawidłowego wykonywania pracy na danym stanowisku pracy 

II.  CHARAKTER STANOWISKA PRACY 

1. Kryterium szczegółowe: rola stanowiska pracy w organizacji 

(samodzielność stanowiska pracy/inicjatywa, stopień specjalizacji) 

  Poziomy 

Wskazówka: stanowiska pracy kierujące pracą zespołu powinny być 

wartościowane nie niżej niż na poziomie D 

A STANOWISKO NADZOROWANE: Realizacja zadań w oparciu o jasne 

wskazówki. Z wszelkimi problemami zwraca się do przełożonego lub osoby 

nadzorującej pracę. 

Podejmuje częściowo decyzje w zakresie własnego stanowiska pracy. 

Częściowo samodzielnie dobiera środki pracy i wybiera sposób 

zrealizowania lub wykonania określonego zadania/procesu. Pracownik jest 

na bieżąco kontrolowany przez przełożonego lub pracownika o większym 

doświadczeniu 

B ASYSTENT: Realizacja zadań w oparciu o jasne wskazówki. W przypadku 

pojawienia się skomplikowanych kwestii zwraca się do przełożonego. 

Samodzielna realizacja podstawowych zadań na danym stanowisku pracy. 

Podejmuje decyzje jedynie w zakresie własnego stanowiska pracy. Jest 

okresowo kontrolowany przez przełożonego 

C SPECJALISTA: Samodzielna realizacja zadań. Do przełożonego zwraca 

się o pomoc wyłącznie w sytuacjach bezprecedensowych. 
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Podejmuje decyzje w zakresie pracy na własnym stanowisku pracy oraz 

może podejmować decyzje w ramach współpracującego z nim zespołu. 

Otrzymuje polecenia i informacje co do celu pracy, ale samodzielnie 

dobiera środki pracy i wybiera sposób realizacji zadania                             

lub przeprowadzenia określonego procesu. Posiada samodzielność               

w ramach pracy na swoim stanowisku pracy 

D EKSPERT: Pracownik sam proponuje przełożonym rozwiązania sytuacji 

bezprecedensowych (nietypowych, niestandardowych problemów). 

Najczęściej jest stanowiskiem pracy wyspecjalizowanym w jednej, głównej 

dziedzinie i stanowi źródło wiedzy fachowej dla pozostałych członków 

zespołu. Praca na tym stanowisku pracy wymaga samodzielnego 

rozwiązywania problemów i tworzenia nowych koncepcji realizacji pracy 

lub realizacji zadań. 

Może pełnić nadzór merytoryczny nad realizowanymi działaniami 

E DOŚWIADCZONY EKSPERT: Pracownik samodzielnie ustala plan         

i priorytety. Do jego obowiązków należy doradzanie/pomoc                         

w rozwiązywaniu problemów innym pracownikom. Projektowanie                

i doskonalenie procedur/systemów oraz samodzielne rozwiązywanie bardzo 

złożonych i odpowiedzialnych problemów. Może koordynować złożone 

przedsięwzięcia. Wymagana jest pełna wiedza z zakresu specjalizacji oraz 

dobra znajomość pokrewnych dziedzin. 

Może pełnić nadzór merytoryczny nad realizowanymi działaniami 

2. Kryterium szczegółowe: złożoność zadań i kreatywność 

  Poziomy 

A RUTYNA: Powtarzalne bądź rutynowe obowiązki wymagające stosowania 

prostych, nieskomplikowanych procedur (często 1 procedura) związanych   

z realizowaniem jednego zadania lub kilku zadań. W trakcie realizowanych 

zadań pojawiają się znane i dobrze zdefiniowane problemy. Sposób ich 

rozwiązania wynika z procedury. Wszystkie informacje dotyczące 

problemu, jak i jego rozwiązania, są dostępne 

B PRACA W RAMACH PROCEDUR: Przepisy jasno określają tryb 

działania. Zadania wymagają wyboru odpowiedniej procedury (trybu 

działania), jednak kryteria wyboru są jasno określone. Obowiązki                

w niewielkim stopniu wymagają stosowania własnego osądu czy twórczego 

myślenia 

C KREATYWNOŚĆ W RAMACH PROCEDUR: Zadania na danym 

stanowisku pracy wymagają wyboru jednej z kilku dostępnych 

procedur/rozwiązań, a wybór najlepszej (najlepszego) jest uzależniony       

od oceny pracownika. Istnieje konieczność dostosowania działań               

do zmieniających się warunków 

D KREATYWNOŚĆ - POPRAWIANIE PROCEDUR/ZASAD: 
Stanowisko pracy wymaga podejmowania samodzielnych decyzji                 

o sposobie realizacji zadań w oparciu o jasno sprecyzowany cel. Zadania 

wiążą się z przedstawianiem propozycji modyfikacji istniejących 

procedur/zasad/przepisów oraz oceny korzyści i ryzyka proponowanych 

zmian. Zadania wymagają współpracy (np. opiniowanie) przy tworzeniu 
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nowych procedur, zasad, rozwiązań, określania sposobów ich realizacji oraz 

planowania ich wdrożenia 

E KREATYWNOŚĆ - TWORZENIE NOWYCH ZASAD DZIAŁANIA: 
Stanowisko pracy wymaga tworzenia nowych rozwiązań/polityki w danym 

obszarze działalności państwa lub wytyczania nowych zasad działania 

3. Kryterium szczegółowe: horyzont czasowy planowania 

  Poziomy 

A REAKTYWNY: Planowanie działań, jeśli występuje, odbywa się na ogół 

w horyzoncie czasowym do 1 miesiąca. Działanie reaktywne - w miarę 

zaistniałej potrzeby (na ogół decyzje o charakterze bieżącym) 

B KRÓTKOOKRESOWY: Planowanie działań następuje w horyzoncie 

czasowym od 1 miesiąca do kwartału 

C ŚREDNIOOKRESOWY: Planowanie działań następuje na ogół                

w horyzoncie czasowym do 1 roku 

D DŁUGOOKRESOWY: Planowanie działań może następować                   

w horyzoncie czasowym przekraczającym 1 rok 

4. Kryterium szczegółowe: warunki pracy 

Lp. Nazwa czynnika 

A Wysiłek fizyczny 

B Praca w terenie 

C Praca w szczególnie trudnych warunkach 

D Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) 

E Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe 

F Zagrożenie naciskami grup przestępczych 

G Zagrożenie korupcją 

H Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. 

obywatele, przedsiębiorstwa itd.) lub z przeprowadzaniem kontroli              

w innych urzędach 

I Stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz (jeżeli nie wybrano 

czynnika H) 

Uwaga:     Nie można wybrać więcej niż czterech czynników. W przypadku 

występowania większej liczby czynników należy wybrać cztery najważniejsze          

dla danego stanowiska pracy. 

III.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Kryterium szczegółowe: odpowiedzialność za realizację zadań przez 

współpracowników lub podległy personel 

  Poziomy 

A BRAK: Brak odpowiedzialności za pracowników/brak czasowej lub 

permanentnej koordynacji zadań lub pracowników 

B KOORDYNACJA ZADAŃ: Wykonywane zadania powodują czasową lub 

permanentną koordynację prac realizowanych przez inne osoby w celu 

osiągnięcia założonego celu. Nie występuje formalne zwierzchnictwo nad 
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tymi osobami (np. pracują one w innych komórkach organizacyjnych 

urzędu) - na stanowisku pracy nie rozdziela się zadań na konkretnych 

pracowników 

C KOORDYNACJA PRACOWNIKÓW: Czasowo lub permanentnie 

koordynuje prace innych pracowników. Koordynacja polega głównie  

na rozdzielaniu zadań i monitorowaniu stopnia ich wykonania. Nie 

występuje pełna podległość służbowa. Na tym stanowisku pracy nie są 

wykonywane wszystkie kompetencje władcze wobec stanowisk pracy (np. 

nie ma prawa dokonywania oceny okresowej, planowania szkoleń itp.) 

D KIEROWANIE: Kierowanie (pełna odpowiedzialność za podległych 

pracowników, w tym ich ocena) pracownikami wykonującymi zadania 

administracyjne lub rutynowe zadania w danym obszarze 

E KIEROWANIE EKSPERTAMI: Kierowanie (pełna odpowiedzialność za 

podległych pracowników, w tym ich ocena) pracownikami wykonującymi 

skomplikowane, eksperckie czynności (specjaliści lub eksperci stanowią nie 

mniej niż 50 % członków zespołu) 

F KIEROWANIE ZESPOŁEM INTERDYSCYPLINARNYM: 
Kierowanie (pełna odpowiedzialność za podległych pracowników, w tym 

ich ocena) pracownikami wykonującymi bardzo skomplikowane, 

interdyscyplinarne zadania (z wielu dziedzin), wymagające znacznej wiedzy 

i doświadczenia 

Liczba podległych lub koordynowanych pracowników 

W Bezpośrednio kieruje lub koordynuje pracę maksymalnie 4 pracowników 

X Bezpośrednio kieruje lub koordynuje pracę 5 do 9 pracowników 

Y Bezpośrednio kieruje lub koordynuje pracę co najmniej 10 pracowników 

Z Bezpośrednio podlegają osoby kierujące pracą innych pracowników 

2. Kryterium szczegółowe: wpływ stanowiska pracy na decyzje 

  Poziomy 

A WEWNĄTRZ ORGANIZACJI: Wpływ na zapewnienie sprawnego 

funkcjonowania urzędu jako organizacji 

B INNE URZĘDY: Wpływ na decyzje jednostkowe dotyczące innych 

urzędów 

C KLIENCI ADMINISTRACJI: Wpływ na decyzje mające na celu 

wydanie jednostkowych decyzji o małej skali oddziaływania (pojedyncze 

podmioty, niewielkie skutki np. ekonomiczne/finansowe) 

D DECYZJE DUŻEJ WAGI: Wpływ na proces skutkujący wydaniem 

decyzji o dużej skali, wpływających na podmioty zewnętrzne (indywidualne 

decyzje dotyczące pojedynczych podmiotów instytucjonalnych niosące 

znaczne skutki ekonomiczne, grup podmiotów instytucjonalnych lub wielu 

obywateli) 

E POLITYKA PAŃSTWA/ROZWIĄZANIA GENERALNE: Wpływ      

na proces skutkujący powstaniem rozwiązań o zasięgu generalnym (np. 

polityka państwa w określonym zakresie) 

Typ wpływu stanowiska pracy na decyzje 

  Poziomy 
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W WSPIERAJĄCY: Wykonuje proste prace polegające np. na zbieraniu 

informacji, dokonywaniu mało skomplikowanej analizy informacji. Zadania 

stanowią bazę do podejmowania decyzji przez innych. Wpływ wspierający 

to także uczestnictwo w przygotowaniu decyzji, które mają charakter czysto 

formalny, rutynowy i nie pozwalają na uznaniowość, nie wymagają 

dokonywania skomplikowanych analiz. 

X DORADCZY - WSPÓŁODPOWIEDZIALNY: Stanowisko pracy           

w sposób istotny wpływa na przygotowanie decyzji. Wpływ doradczy 

charakteryzuje się dostarczaniem wysoko wyspecjalizowanej pomocy 

doradczej, opiniodawczej w danej dziedzinie. 

Y ZASADNICZY: Stanowisko pracy odpowiada za cały proces służący 

przygotowaniu decyzji lub odpowiada za kluczową jego część, czasami 

koordynując prace innych zaangażowanych osób. To stanowisko pracy 

może nie koordynować pracy innych, ale samodzielnie odpowiadać            

za przygotowanie całości decyzji. Wpływ zasadniczy wiąże się                     

z odpowiedzialnością faktyczną, a nie jedynie formalną (bardziej liczy się 

to, że pracownik odpowiada za cały proces przygotowania decyzji, a mniej 

posiadanie formalnych uprawnień do złożenia podpisu). 

  OSTATECZNY/GLOBALNY: 

Stanowisko pracy nadzoruje: 

- jeden lub kilka procesów przygotowywania decyzji, 

- kluczową część procesu lub kilku procesów przygotowywania decyzji. 

Z Zazwyczaj jest to stanowisko pracy kierujące pracą innych pracowników. 

Przygotowywana decyzja wymaga jego akceptacji 

  LUB: 

 

  

Praca polega na wyłącznej, formalnej odpowiedzialności za większy obszar 

działalności urzędu (zarówno statutowej, jak i zapewnienie funkcjonowania 

jako organizacji). Odpowiedzialność i autonomia danego stanowiska pracy 

wynika z przepisów prawa. 

PUNKTY DODATKOWE: Formalne upoważnienia dla danego stanowiska pracy 

  Poziomy 

N BRAK: Stanowisko pracy nie posiada formalnych upoważnień                   

do wydawania decyzji w imieniu urzędu/organu, podpisywania                    

w ich imieniu dokumentów ani dysponowania środkami publicznymi. 

T POSIADA: Stanowisko pracy posiada formalne upoważnienia                   

do wydawania decyzji w imieniu urzędu/organu lub podpisywania               

w ich imieniu dokumentów. 

LUB 

Stanowisko pracy posiada formalne upoważnienia do dysponowania 

środkami publicznymi. 

 

Przy metodologicznym określaniu stanowisk pracy można stosować różne metody. 

W literaturze przedmiotu wskazuje się na oceny punktowe i porównania parami. 

Pomijając kwestie szczegółowe raczej zawsze przyjmuje się, że:  
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 wartościowaniu podlega stanowisko pracy, a nie osoba na nim zatrudniona, 

 w każdym kryterium szczegółowym ustala się jeden poziom, który według 

oceny najbardziej odpowiada zakresowi wartościowanego stanowiska, 

 każdemu poziomowi kryteriów szczegółowych i punktów dodatkowych, 

określonych zgodnie z metodą, odpowiada wartość punktowa. 

 

 

4.Wskazanie słabości kontroli zarządczej oraz analizę ich przyczyn. 

 

Niniejsze zadanie audytowe noszące znamiona audytu efektywnościowego zmierza 

do wskazania narzędzi oraz procedur umożliwiających w miarę obiektywny opis 

stanowiska pracy. 

Ocena pracy, jej wartościowanie jest tematem licznych rozważań w sektorze 

prywatnym, w którym cały obszar dotyczący sfery personalnej jest poddany 

nieustannemu procesowi udoskonalenia. 

Bardzo rzadko w służbie samorządowej przeprowadza się jakiekolwiek działania 

zmierzające do wartościowania stanowisk pracy, efektywnego zarządzania 

personelem, zatrudniania z uwzględnieniem zapotrzebowania na specjalistyczną 

wiedzę. Analiza poszczególnych stanowisk pracy ma pomóc w określeniu posiadania 

przez osoby je wykonujące odpowiednich kompetencji. Dlatego przede wszystkim 

rekomenduje się wprowadzenie opisów stanowisk pracy w Urzędzie. Weryfikacja 

tychże opisów, co jakiś czas (np. przy okazji oceny pracowniczej) w znaczący sposób 

przyczyniłaby się do podniesienia poziomu zarządzania zasobami ludzkimi, nadania 

temu zarządzaniu bardziej profesjonalnego charakteru i być może zrozumieniu 

zasadności analiz dotyczących zarządzania zasobami ludzkim w jednostce. 

Można również w tym miejscu przywołać akcentowany sens wartościowania 

stanowisk pracy w służbie cywilnej, gdzie wyraźnie wskazuje się,  

że „przeprowadzenie wartościowania dostarczy wiedzy na temat rzeczywistej wartości 

pracy wykonywanej na poszczególnych stanowiskach pracy w urzędach.”  

Proponowane w ramach niniejszego zadania audytowego podejście do stanowisk 

pracy przyczyni się również do realizacji zasady zawartej w art. 78 § 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, który stanowi, że wysokość wynagrodzenia 
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za pracę powinna odpowiadać m.in. rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom 

wymaganym przy jej wykonywaniu. 

Zapewnienie jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę powinno zostać 

zagwarantowane w skali danej jednostki, ze środków, którymi dysponuje 

reprezentujący pracodawcę. 

W odniesieniu do obowiązku wskazania przez audytora w sprawozdaniu  

z wykonania zadania audytowego słabości kontroli zarządczej w zakresie objętym 

audytem wskazać należy na występujące w obszarze objętym audytem słabości 

kontroli zarządczej oraz analizę jej przyczyn. 

Otóż w tym miejscu wskazać należy na mające zastosowanie  

do przedmiotowego obszaru standardy tj. standard dotyczący kompetencji 

zawodowych oraz struktury organizacyjnej. W odniesieniu do pierwszego wskazuje 

się, że „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. Należy 

zapewnić rozwój kompetencji zawodowych pracowników jednostki i osób 

zarządzających”. 

W opinii audytora zasadne jest przy analizie poszczególnych stanowisk pracy 

również określenie jednolitych zasad ustalania opisów stanowisk pracy. W procesie 

tym powinien oczywiście uczestniczyć pracownik realizujący dane czynności 

przypisane do danego stanowiska. W dalszej kolejności opis stanowiska 

rekomendowany przez kierownika Referatu powinien być przedmiotem uzgodnień 

kierownika j.s.t. z kierownikiem referatu Urzędu. Rekomenduje się uwzględnienie 

(uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania) w ostatnim procesie następujących 

zagadnień: 

Czy Pani/Pana zdaniem istnieje sprawny przepływ informacji pomiędzy 

poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w [jednostce]? 

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

komórki organizacyjnej? 
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Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej są ustalone zasady zastępstw 

zapewniających sprawną pracę komórki w przypadku nieobecności poszczególnych 

pracowników? 

Czy w Pani/Pana komórce organizacyjnej zatrudniona jest odpowiednia liczba 

pracowników, w tym osób zarządzających, w odniesieniu do celów i zadań komórki? 

Czy struktura organizacyjna Pani/Pana komórki organizacyjnej jest okresowo 

analizowana i w miarę potrzeb aktualizowana? 

Czy struktura organizacyjna Pani/Pana komórki organizacyjnej jest dostosowana 

do aktualnych jej celów i zadań? 

 

 

5. Skutki lub ryzyka wynikające ze wskazanych słabości kontroli zarządczej. 

 

Ostatecznie nie wypracowanie mechanizmów opisów stanowisk pracy oraz ich 

ewentualnego wartościowania mogą przyczynić się do następujących ryzyk: 

 braku rozwoju pracowników, 

 braku motywacji do pracy, 

 braku narzędzi zarządczych umożliwiających stymulowanie wzrostu 

profesjonalizmu pracowników urzędu, 

 odejściem z pracy profesjonalistów, wartościowych pracowników, 

 niewykorzystaniem przez jednostkę optymalnych możliwości w zakresie jej 

funkcjonowania. 

 

6. Zalecenia w sprawie wyeliminowania słabości kontroli zarządczej. 
 

W literaturze przedmiotu najczęściej występującą definicją wartościowania 

stanowisk pracy jest definicja Michaela Armstronga, która mówi, że wartościowanie 

stanowisk pracy to systematyczny proces ustalania relatywnej wartości 

poszczególnych stanowisk pracy w obrębie organizacji. 

W tym miejscu sprawozdania należy wskazać, że wprowadzenie obowiązku 

opisywania stanowisk pracy jest jednym z elementów wdrażania nowoczesnych 

narzędzi zarządzania. Opisy i wartościowanie stanowisk pracy są nie tylko 
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narzędziami pozwalającymi na bardziej racjonalne ustalanie wynagrodzeń, ale mogą 

także służyć innym celom w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, takim jak: 

- rekrutacja (określenie, jakie kompetencje powinna posiadać osoba, zajmująca dane 

stanowisko, 

- trening i rozwój (planowanie ścieżki kariery), 

- ocena osiągnięć (kryteria oceny pracownika), 

- projektowanie stanowisk pracy i rozwój organizacji. 

Opisy stanowisk pracy w ramach Urzędu mogą być wykorzystane przy: 

1. określeniu właściwej hierarchii stanowisk pracy, (dzięki przeprowadzeniu 

wartościowania może nastąpić weryfikacja obecnie istniejącej struktury),  

2. ustalaniu wysokości wynagrodzenia zasadniczego, 

3. usprawnieniu organizacji pracy, 

4. prowadzeniu racjonalnej i efektywnej polityki kadrowej, 

5. ujednolicaniu nazw stanowisk. 

Przyjęte kryteria wartościowania stanowisk pracy, ich zestopniowanie  

na poziomy oraz zaproponowane wagi, są wynikiem przyjęcia powszechnie 

używanego w zarządzaniu modelu: wejście – proces – wyjście, którego 

odzwierciedleniem są trzy kryteria syntetyczne: kompetencje, charakter stanowiska 

pracy oraz odpowiedzialność. 

 

7.Opinia audytora wewnętrznego w sprawie adekwatności, skuteczności 

i efektywności kontroli zarządczej w obszarze ryzyka objętym zadaniem 

zapewniającym. 
 

Wypełniając obowiązek audytora w zakresie opinii co do adekwatności, 

skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w obszarze ryzyka objętym zadaniem 

zapewniającym należy w tym miejscu niewątpliwie odnieść się do standardów kontroli 

zarządczej mających związek z zakresem zadania audytowego.  Tak więc należy 

 w tym miejscu odnieść się do standardów kompetencji zawodowych i struktury 

organizacyjnej. 

Na podstawie przeprowadzonych czynności audytorskich stwierdzić należy, iż 

w niniejszym zakresie kontrola zarządcza aby była  adekwatna, skuteczna i efektywna 

konieczne jest wprowadzenie zaleceń jak w sprawozdaniu.  
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Wiedza osób piastujących kierownicze stanowiska pozwala na monitorowanie 

procesów zarządzania kadrami w tym gwarantuje, że osoby zarządzające i pracownicy 

posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające skutecznie i efektywnie wypełniać 

powierzone zadania. Natomiast dla pełnego oddania standardów zaleca się 

wprowadzenie rekomendacji jak poniżej. 

W jednostce istnieją (zostały wprowadzone) odpowiednie mechanizmy w 

ramach systemu kontroli zarządczej. W opinii audytora wystarczy ich odpowiednie 

wykorzystanie.  

Por. np. § 13 ust. 3 Zarządzenia Nr 76/2011 Burmistrza Miasta i Gminy 

Trzemeszno z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia systemu kontroli 

zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Trzemesznie wskazujący 

na przygotowywanie opisów stanowisk pracy. Logicznym następstwem dokonani 

opisu stanowiska pracy w opinii audytora winna być aktualizacja zakresu czynności 

danego pracownika i sugestia kierownika referatu, co do proponowanych zmian.   

W dalszej kolejności rekomenduje się na podstawie § 5 pkt. 3 Zarządzenia nr 

271/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 28 stycznia 2013 r. w 

sprawie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w 

analizę przekazanych przez kierowników referatów Urzędu planów pracy na dany 

rok. 

Dowód: 

Wzór planu pracy. 

Na podstawie Zarządzenia Nr 79/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno 

z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie zarządzania ryzykiem rekomenduje się analizę  

przekazanych raportów identyfikacji, analizy i reakcji na ryzyko.   

Dowód: Wzór raportu identyfikacji, analizy i reakcji na ryzyko. 

Na podstawie Zarządzenia nr 184/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno 

z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie polityki zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i 

Gminy w Trzemesznie oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy 

Trzemeszno rekomenduje się analizę rejestru zidentyfikowanych ryzyk 

przygotowanych przez kierowników poszczególnych referatów.  Dowód: Rejestr 

zidentyfikowanych ryzyk. 
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Na podstawie Zarządzenie Nr 272//2013 Burmistrza Miasta i Gminy 

Trzemeszno z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zasad przeprowadzania kontroli 

zarządczej w jednostkach podległych i nadzorowanych Miasta i Gminy Trzemeszno 

rekomenduje się analizę przekazanych przez kierowników referatów Urzędu  

oświadczeń o stanie kontroli zarządczej.  

Dowód: Wzór oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. 

Na podstawie Zarządzenia Nr 271/2013 Burmistrza Miasta i Gminy 

Trzemeszno z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie funkcjonowania systemu kontroli 

zarządczej w Urzędzie  Miasta i Gminy w Trzemesznie oraz art.  art. 69 ust. 1 pkt 3 w 

związku z art. 68 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych i Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów  z dnia 16 grudnia 2009 r. w 

sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych 

rekomenduje się analizę ankiet samooceny kontroli zarządczej (ankiety pracowników i 

ankiety kierownictwa).   

Jeszcze w odniesieniu do ostatniego wskazanego standardu mającego 

zastosowanie w obszarze audytu warto wskazać na wynikające z art. 68 ustawy 

o finansach publicznych oraz Komunikat  nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 

2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli 

zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych szczególnie należałby zwrócić 

uwagę na zagadnienia dotyczące kompetencji zawodowych, struktury organizacyjnej i 

delegowania uprawnień. 

W ramach kontroli zarządczej (oczywiście należy tu jednoznacznie wskazać, 

że ostateczne decyzja będzie należała do kierownika j.s.t.) kierownik audytowanej 

jednostki otrzymuje informacje od kierowników poszczególnych referatów urzędu (z 

kolei kierownicy referatów od wszystkich pracowników referatu) w zakresie 

kompetencji zawodowych na następujące pytania: czy dokonując naboru osób do 

pracy w UG wybiera się kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach, czy ustalono 

jasne i czytelne procedury naboru pracowników, czy opracowano plan doskonalenia 

zawodowego pracowników, czy jednostka dba o rozwój zawodowy pracowników,  czy 

dokonano opisu stanowisk i wskazania wykonywanych zadań, czy przeprowadza się 
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okresowe oceny pracowników, czy określono procedury wewnętrzne do 

przeprowadzania okresowych ocen pracowników. 

W odniesieniu do struktury organizacyjnej: czy struktura organizacyjna 

dostosowana jest do aktualnych celów i potrzeb jednostki, czy zakresy zadań, 

uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych określono 

w pisemnym dokumencie, czy dokonuje się okresowych ocen struktury organizacyjnej 

jednostki, czy dla każdego pracownika określono zakres obowiązków, uprawnień i 

odpowiedzialności, czy dokonuje się bieżącej weryfikacji zakresów i ich aktualizacji? 

W odniesieniu do delegowania uprawnień: czy Burmistrz delegował 

uprawnienia na niższe szczeble kierownicze, czy delegowanie uprawnień nastąpiło 

w formie pisemnej, czy pracownicy potwierdzili podpisem przyjęcie delegowanych 

uprawnień, czy dokonuje się bieżącej kontroli realizacji zadań wynikających 

z delegowanych uprawnień? 

Tak więc w audytowanej jednostce są wdrożone odpowiednie procedury 

dotyczące standardów kontroli zarządczej gwarantujące swoisty dialog pomiędzy 

kierownikiem jednostki i kierownikami poszczególnych referatów Urzędu i 

pracownikami. W związku z powyższym w tym miejscu sprawozdania rekomenduje 

się wykorzystanie tych narządzi do ceny zasadności ewentualnych zmian w 

funkcjonowania jednostki jeżeli tak potrzeba wyniknie przy procedowaniu. Ten  

bowiem etap należy już do czynności stricte zarządczych pozostających w 

kompetencji kierownika jednostki oraz kierowników poszczególnych referatów 

Urzędu.  

 

8. Rekomendacje 
 

W związku z powyższym rekomenduje się: 

- wdrożenie  opisów stanowisk pracy,  

- zaangażowanie w proces opisu stanowisk pracy kierowników poszczególnych 

referatów, 

- aktualizację zakresów czynności, 

- wykorzystanie wdrożonych w jednostce narzędzi zarządczych w tym w 

szczególności: 
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- analizę planu pracy (cykl roczny) referatów Urzędu, 

- analizę dokonanych opisów stanowisk pracy (ostateczne uzgodnienie 

kierownika j.s.t. z kierownikiem referatu i podpisanie), 

- analizę raportów identyfikacji, analizy i reakcji na ryzyko- celem ustalenia 

sposobu postępowania z  ryzykiem.  

- analizę rejestru zidentyfikowanych ryzyk i oświadczeń o stanie kontroli 

zarządczej – omówienie z kierownictwem Urzędu i ostateczne ustalenie 

wspólnych działań.  

Powyżej wymienione narzędzia stanowić mogą podstawę do wprowadzania 

ewentualnych zmian. 

 

 

Rozdział III 
 

1.Wykaz adresatów sprawozdania. 

Burmistrz Trzemeszna 

2. Liczba egzemplarzy sprawozdania. 

Jeden egzemplarz 


