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Kierownik jednostki oraz pracownicy, wykonując powierzone im zadania i obowiązki, kierują się osobistą i
zawodową uczciwością.
Kierownik jednostki poprzez przykład i codzienne decyzje wspiera i promuje przyjęte w jednostce wartości
etyczne oraz osobistą i zawodową uczciwość pracowników. Pracownicy rozumieją, jakie zachowanie i
postępowanie jest uważane w jednostce za etyczne. Kierownik jednostki oraz pracownicy są pozytywnie
nastawieni do kontroli finansowej i wspierają jej funkcjonowanie.
Kierownik jednostki oraz pracownicy posiadają taki poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia, który pozwala
im skutecznie i efektywnie wypełniać powierzone zadania i obowiązki, a także rozumieć znaczenie systemu
kontroli finansowej.
Proces zatrudnienia prowadzony jest w taki sposób, który zapewnia wybór najlepszego kandydata na dane
stanowisko pracy. Kierownik jednostki zapewnia rozwijanie kompetencji zawodowych przez pracowników
jednostki.
Każdemu pracownikowi został przedstawiony na piśmie zakres jego obowiązków, uprawnień i
odpowiedzialności.
Zakres uprawnień powierzonych poszczególnym pracownikom jest precyzyjnie określony oraz odpowiedni do
wagi podejmowanych decyzji i ryzyka z nimi związanego. Przyjęcie uprawnień jest potwierdzone podpisem
pracownika.
Określono cele i zadania szkoły .
W jednostce sporządza się roczny plan pracy jednostki określający poszczególne cele i zadania jednostki, ,
komórki organizacyjne odpowiedzialne za ich realizację.
Kierownik jednostki oraz wyznaczeni pracownicy prowadzą bieżącą ocenę (monitoring) realizacji zadań.
Systematycznie, nie rzadziej niż raz w roku, dokonuje się identyfikacji zewnętrznego i wewnętrznego ryzyka
związanego z poszczególnymi celami i zadaniami jednostki, dotyczącego zarówno działalności całej jednostki, jak
i realizowanych przez jednostkę konkretnych programów, projektów czy zadań.
Zidentyfikowane ryzyka poddawane są analizie mającej na celu określenie możliwych skutków i
prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka. Kierownik jednostki lub upoważnieni pracownicy określają
akceptowany poziom ryzyka.
Określony został rodzaj reakcji w stosunku do każdego istotnego ryzyka.
Kierownik jednostki lub upoważnieni pracownicy określają działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia
danego ryzyka do akceptowanego poziomu.
System kontroli finansowej jednostki, w szczególności procedury, instrukcje, wytyczne kierownictwa, zakresy
obowiązków, jest dokumentowany, a dokumentacja ta jest łatwo dostępna dla wszystkich pracowników, którym
te informacje są niezbędne.
Wszystkie operacje finansowe i gospodarcze, a także inne znaczące zdarzenia, są rzetelnie dokumentowane, a
dokumentacja ta jest łatwo dostępna dla upoważnionych osób.
Dokumentacja jest pełna oraz umożliwia prześledzenie każdej operacji finansowej, gospodarczej lub zdarzenia
od samego początku, w trakcie ich trwania i po zakończeniu.
Operacje finansowe i gospodarcze i inne znaczące zdarzenia są bezzwłocznie rejestrowane i prawidłowo
klasyfikowane.
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Kierownik jednostki lub upoważnieni przez niego pracownicy zatwierdzają wszelkie operacje finansowe i
gospodarcze przed ich realizacją. Poszczególne czynności związane z realizacją operacji finansowych lub
gospodarczych są wykonywane wyłącznie przez pracowników do tego upoważnionych.
Kluczowe obowiązki dotyczące zatwierdzania (autoryzacji), realizacji i rejestrowania (księgowania) operacji
finansowych, gospodarczych i innych zdarzeń są rozdzielone pomiędzy różnych pracowników, z uwzględnieniem
obowiązków i odpowiedzialności głównego księgowego jednostki określonych w przepisach prawa.
Operacje finansowe, gospodarcze i inne istotne zdarzenia są weryfikowane przed i po realizacji,
Prowadzony jest właściwy nadzór w ramach hierarchii służbowej, którego celem jest upewnienie się, że zadania
jednostki są właściwie realizowane.
Wszystkie przypadki, w których ze względu na nadzwyczajne okoliczności odstąpiono od procedur, instrukcji lub
wytycznych, są uzasadniane, dokumentowane i zatwierdzane przez kierownika jednostki lub upoważnionego
pracownika.
Dostęp do zasobów finansowych, materialnych i informacyjnych jednostki mają wyłącznie upoważnione osoby.
Zostali wyznaczeni pracownicy odpowiedzialni za zapewnienie ochrony i właściwego wykorzystania zasobów
jednostki.
W jednostce funkcjonują mechanizmy kontroli, które ograniczają lub wykrywają nieuprawniony dostęp do
zasobów informatycznych (np. sprzętu, systemu, aplikacji, danych) mające na celu ich ochronę przed
nieautoryzowanymi zmianami, utratą lub ujawnieniem.
Wdrożono mechanizmy kontroli, które ograniczają i monitorują dostęp do oprogramowania systemowego.
Kluczowe obowiązki dotyczące funkcjonowania systemów informatycznych zostały rozdzielone pomiędzy różne
osoby, tak aby uniemożliwić nieuprawniony dostęp do zasobów lub danych.
Wdrożono mechanizmy, które w przypadku wystąpienia niespodziewanych zdarzeń zapewniają, że
najważniejsze operacje są prowadzone bez przeszkód lub zostaną wznowione oraz, że najważniejsze dane są
właściwie chronione.
Kierownik jednostki oraz pracownicy otrzymują właściwe i rzetelne informacje potrzebne do wypełniania
obowiązków, w szczególności wynikających z przyjętego systemu kontroli finansowej.
System komunikacji wewnętrznej gwarantuje, że każdy pracownik rozumie cele systemu kontroli finansowej,
sposób jego funkcjonowania, a także swoją rolę i odpowiedzialność w tym systemie.
W jednostce funkcjonuje efektywny system komunikacji z podmiotami zewnętrznymi, które mogą mieć znaczący
wpływ na osiąganie celów jednostki, a także inną jej działalność dotyczącą w szczególności wydatkowania lub
gromadzenia środków publicznych.
Kierownik jednostki monitoruje skuteczność systemu kontroli finansowej i jego poszczególnych elementów.
Zidentyfikowane problemy są na bieżąco rozwiązywane.
Do bieżącej oceny funkcjonowania kontroli finansowej zobowiązane są także inne osoby pełniące funkcje
kierownicze.
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