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Załącznik do zarządzenia Rektora nr 23 
z dnia 18 maja 2017 r. 

 

Procedury kontroli zarz ądczej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Kontrolę zarządczą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, zwaną dalej SGH, 

stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów  

i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.  

2. W szczególności celem kontroli zarządczej jest zapewnienie:  

1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;  

2) skuteczności i efektywności podejmowanych działań;  

3) wiarygodności sprawozdań;  

4) ochrony zasobów;  

5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;  

6) efektywności i skuteczności przepływu informacji;  

7) zarządzania ryzykiem; 

8) realizacja procesów zgodnie z przyjętymi zasadami. 

3. System kontroli zarządczej uwzględnia warunki prawne, organizacyjne, kadrowe  

i finansowe w jakich funkcjonuje SGH. 

4. Na dokumentację systemu kontroli zarządczej składają się: system elektronicznego 

zarządzania dokumentacją EZD i inne systemy informatyczne SGH, procedury 

wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, 

uprawnień i odpowiedzialności pracowników oraz inne dokumenty wewnętrzne.  

5. Dla celów kontroli zarządczej wykorzystywany jest system Workflow zapewniający 

wstępną, bieżącą i następczą kontrolę, w tym finansową. 

6. Jako narzędzie rachunkowości zarządczej wykorzystywany jest również 

Zintegrowany System Informatyczny klasy ERP – SIMPLE. 
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Standardy kontroli zarz ądczej 

Postanowienia szczegółowe 

§ 2 

Sposób funkcjonowania kontroli zarządczej w SGH określony został w pięciu 

obszarach standardów odpowiadającym poszczególnym elementom kontroli 

zarządczej: 

1) środowisko wewnętrzne; 

2) cele i zarządzanie ryzykiem; 

3) mechanizmy kontroli; 

4) informacja i komunikacja; 

5) monitorowanie i ocena. 

 

Środowisko Wewn ętrzne  

§ 3 

1. Struktura organizacyjna SGH ustalona w statucie Szkoły Głównej Handlowej  

w Warszawie, zwanym dalej statutem, i  w  Regulaminie organizacyjnym SGH, 

zwanym dalej Regulaminem organizacyjnym, jest okresowo weryfikowana 

i dostosowywana do zmieniających się warunków działania, celów i zadań. 

2. Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych jednostek 

organizacyjnych SGH jest określony w statucie oraz Regulaminie organizacyjnym  

i zarządzeniach wewnętrznych. 

3. Rektor, kanclerz i kierownicy jednostek organizacyjnych SGH oraz osoby przez nich 

upoważnione na bieżąco aktualizują zakresy zadań, obowiązków, uprawnień  

i odpowiedzialności poszczególnych pracowników. 

§ 4 

1. Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących SGH, z wyjątkiem 

spraw zastrzeżonych przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym, inne ustawy lub 

statut do kompetencji innych organów SGH lub kanclerza, w tym również decyzje 

dotyczące mienia i gospodarki SGH.  

2. Prorektorzy działają w granicach kompetencji udzielonych im przez Rektora, w tym 

dokonują w imieniu SGH czynności prawnych wynikających z ich uprawnień i za tę 

działalność ponoszą całkowitą odpowiedzialność. 

3. Kanclerz kieruje administracją i gospodarką Uczelni w zakresie określonym przez 

statut oraz Rektora, w tym dokonuje w imieniu SGH czynności prawnych 
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wynikających z posiadanych uprawnień i za tę działalność ponosi 

odpowiedzialność. 

4. Zgodnie z obowiązującymi w SGH zasadami prawo do podpisywania dokumentów 

dotyczących działań SGH mają: Rektor, prorektorzy, kanclerz oraz osoby do tego 

upełnomocnione. Dokumenty wywołujące skutki finansowe muszą być dodatkowo 

podpisane (zaakceptowane) przez kwestora w ramach dokonywanej przez niego 

wstępnej kontroli operacji gospodarczych i finansowych. 

5. Prawo do wydawania wewnętrznych aktów prawnych mają: Rektor oraz kanclerz  

w zakresie swojej działalności. Rejestr wewnętrznych aktów prawnych wydawanych 

przez Rektora i kanclerza prowadzi Dział Organizacji i Legislacji (DOiL). 

Wewnętrzne akty normatywne publikowane są na stronie internetowej SGH. 

6. Rektor i kanclerz mogą powoływać swoich pełnomocników, na czas nieokreślony   

lub na okres niezbędny do wykonania zleconych zadań. Poprzez pełnomocnictwa 

rozumie się także odpowiednio upoważnienia administracyjne, o których mowa  

w art. 268a k.p.a. Pełnomocnictw udziela się zgodnie z następującymi zasadami: 

1) pełnomocnictwo jest udzielane na piśmie, ze wskazaniem zadań do wykonania 

przez pełnomocnika, jego uprawnień oraz odpowiedzialności; 

2) pełnomocnictwo musi być zaopiniowane przez radcę prawnego SGH; 

3) rejestr pełnomocnictw udzielanych przez Rektora prowadzi DOiL; 

4) rejestr pełnomocnictw udzielanych przez kanclerza prowadzi DOiL; 

5) pełnomocnik potwierdza przyjęcie pełnomocnictwa na piśmie i zobowiązuje się 

do jego wykonywania zgodnie z obowiązującymi przepisami, kopię 

pełnomocnictwa i egzemplarz przyjęcia pełnomocnictwa przechowuje się  

w aktach pracowniczych; 

6) udzielając pełnomocnictwa, w razie potrzeby powierza się jednocześnie 

pełnomocnikowi obowiązki z zakresu gospodarki finansowej SGH w zakresie 

związanym z wykonywaniem udzielonego pełnomocnictwa; 

7) zasady udzielania pełnomocnictw procesowych regulują odrębne przepisy 

dotyczące postępowania przed sądami i innymi organami orzekającymi. 

7. Rektor może powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej 

pracownikom SGH. Pracownik, któremu powierzono obowiązki, o których mowa  

w zdaniu pierwszym, potwierdza ich przyjęcie na piśmie. Przepis ust. 6 stosuje się 

odpowiednio. 
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8. Rektor może powierzyć całościowo lub częściowo obowiązek koordynacji działań  

w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w SGH oraz nadzorowania systemu 

sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej wskazanym pracownikom 

SGH – na podstawie odrębnego aktu i zasad ujętych w statucie.  

9. Zakres zadań wynikający z powierzenia obejmować może:  

1) monitorowanie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w SGH  

i przynajmniej raz na kwartał przedstawianie informacji na ten temat Rektorowi; 

2) inicjowanie i koordynowanie systemu samooceny kontroli zarządczej przez 

kierowników jednostek organizacyjnych SGH; 

3) przygotowanie projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej do podpisu 

Rektora; 

4) inicjowanie i prowadzenie innych działań, w tym szkoleniowych, mających na 

celu usprawnianie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w SGH; 

5) inicjowanie i monitorowanie funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem  

w SGH oraz ocenę przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem oraz 

przedstawienie rekomendacji w tym zakresie. 

10. Rektor może powierzyć określone obowiązki w zakresie nadzorowania kontroli 

zarządczej w poszczególnych jednostkach organizacyjnych: dziekanom, 

kanclerzowi oraz kierownikom jednostek. Przyjęcie obowiązków przez te osoby 

powinno być potwierdzone na piśmie. 

11. Osoba, której powierzono obowiązki nadzorowania kontroli zarządczej w zakresie 

kierowanej przez niego jednostki organizacyjnej, składa, do końca stycznia 

każdego roku, do osoby lub zespołu, któremu powierzono całościowo lub 

częściowo obowiązek koordynacji działań w zakresie funkcjonowania kontroli 

zarządczej, oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w nadzorowanej jednostce 

za rok poprzedni, zgodnie z wytycznymi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

12. Na podstawie złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych 

oświadczeń osoba lub zespół, którym powierzono całościowo lub częściowo 

obowiązek koordynacji działań w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, 

przedstawia Rektorowi projekt oświadczenia o stanie kontroli zarządczej na SGH 

celem podpisania i, w przypadku takiego obowiązku, przekazania do właściwego 

ministra. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w SGH jest publikowane w BIP 

SGH. 
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§ 5 

1. Pracownicy SGH powinni charakteryzować się wysokim poziomem osobistej  

i zawodowej uczciwości, zapewniającym osiągnięcie przez SGH wyznaczonych 

celów. 

2. Wartości etyczne powinny być brane pod uwagę podczas przeprowadzanych  

w SGH wyborów organów kolegialnych i jednoosobowych, a także przy zatrudnianiu 

i awansowaniu pracowników. 

3. Pracownicy powinni być świadomi konsekwencji wynikających z nieetycznego 

zachowania lub działań niezgodnych z prawem. 

4. Przypadki nieetycznego zachowania powinny być poddawane analizie i stanowić 

podstawę do oceny pracownika. 

5. Władze SGH identyfikują przesłanki umożliwiające zachowania nieetyczne  

i podejmują działania zaradcze. 

6. Zasady etyczne określone są w Kodeksie Etycznym SGH. 

§ 6 

1. Kierownictwo SGH oraz jej pracownicy posiadają taki stopień wiedzy, umiejętności 

i doświadczenia, który pozwala im skutecznie i efektywnie wypełniać powierzone 

zadania i obowiązki. 

2. Pracownicy SGH uczestniczą w szkoleniach, dbają o ciągłe podnoszenie 

umiejętności i aktualizowanie koniecznego zakresu wiedzy. 

3. Proces zatrudniania i awansowania pracowników SGH jest prowadzony w sposób 

zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko. 

4. Pracownicy SGH podlegają okresowym ocenom zgodnie z zasadami przyjętymi  

w SGH. Sposób i tryb dokonywania oceny okresowej nauczycieli akademickich 

określają odrębne przepisy. 

5. Regulamin pracy SGH ustala organizację i porządek w miejscu pracy oraz związane 

z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. 

6. Dział Spraw Pracowniczych zapewnia zapoznanie się z treścią Regulaminu pracy 

SGH każdego nowo przyjętego pracownika, przed przystąpieniem przez niego do 

pracy. 
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Cele i zarz ądzanie ryzykiem 

§ 7 

Misja, cele i zadania SGH określone są w statucie oraz w Regulaminie 

organizacyjnym. 

§ 8 

Polityka zarządzania ryzykiem w SGH stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

Mechanizmy kontroli 

§ 9 

1. Mechanizmy kontroli w SGH zawarte są w formie pisemnej w  zarządzeniach, 

decyzjach i innych dokumentach wewnętrznych oraz w formie elektronicznej  

w systemach informatycznych wspierających systemy kontroli. 

2. SGH prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami prawa. 

3. Gospodarka finansowa SGH prowadzona jest na podstawie planu rzeczowo- 

finansowego uchwalanego przez Senat SGH. 

4. Szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki 

organizacyjne SGH określa Rektor. 

§ 10 

1. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Rektor powierza kwestorowi obowiązki  

i odpowiedzialność w zakresie: 

1) prowadzenia rachunkowości jednostki; 

2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi; 

3) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych  

i finansowych z planem rzeczowo–finansowym; 

4) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów 

dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. 

2. Rachunkowość SGH jest prowadzona zgodnie z obowiązującą w SGH Polityką 

rachunkowości. 

3. Wszystkie operacje finansowe i gospodarcze, a także inne zdarzenia, są rzetelnie 

dokumentowane, a dokumentacja ta jest dostępna dla upoważnionych osób. 

4. Zgodnie z ustawą o rachunkowości tworzone są elektroniczne kopie zapasowe 

ksiąg rachunkowych w celu ich ochrony przed nieupoważnioną zmianą lub 

zniszczeniem. 
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5. Źródłowe dokumenty księgowe przechowywane są w oryginalnej postaci  

i ustalonym porządku, w pomieszczeniach wydzielonych i niedostępnych dla osób 

nieupoważnionych, zgodnie z Polityką rachunkowości i Instrukcją obiegu 

dokumentów finansowo-księgowych. 

6. Kluczowe obowiązki dotyczące prowadzenia, zatwierdzania, rejestrowania  

i sprawdzania operacji finansowych, gospodarczych i innych zdarzeń są rozdzielone 

pomiędzy różne osoby. 

7. Dokumenty finansowo-księgowe są podpisywane pod względem merytorycznym 

przez osoby upoważnione. Następnie są podpisywane i zatwierdzane pod 

względem formalno-rachunkowych przez osoby upoważnione i wskazane  

w Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i zarządzeniach Rektora. 

Za równoważne z podpisem uznaje się zatwierdzenie w systemie Workflow. 

§ 11 

1. Rektor dokonuje czynności prawnych dotyczących praw i obowiązków majątkowych 

SGH, a w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora także prorektor, 

kanclerz oraz inne osoby. 

2. Dbanie o dobro SGH oraz racjonalne gospodarowanie i ochrona jej mienia należą 

do podstawowych obowiązków pracownika. 

3. Pracownik jest obowiązany niezwłocznie zgłosić bezpośredniemu przełożonemu 

fakt zagrożenia utraty mienia, kradzieży lub innych okoliczności mogących 

powodować powstanie szkody w mieniu SGH. 

4. Do obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej należy natychmiastowe 

zawiadomienie kanclerza o stwierdzonej kradzieży. 

5. Kanclerz i kierownicy jednostek organizacyjnych odpowiadają za prawidłowe 

wykorzystanie i zabezpieczenie mienia będącego w dyspozycji jednostki. 

§ 12 

1. Rektor przedstawia Senatowi SGH roczne sprawozdanie z wykonania planu 

rzeczowo-finansowego. 

2. Sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta. 

§ 13 

1. W ramach hierarchii organizacyjnej prowadzony jest nadzór, który ma za zadanie 

uzyskać wymagany stopień pewności, że SGH osiąga swoje cele i realizuje 

nałożone zadania. 
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2. Nadzór nad pracą i dyscypliną podległych pracowników należy do bezpośredniego 

przełożonego. 

§ 14 

1. W SGH funkcjonują mechanizmy służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych  

i systemów informatycznych. 

2. Funkcjonowanie mechanizmów kontroli systemów informatycznych takich jak: 

kontrola dostępu, kontrola oprogramowania systemowego, kontrola tworzenia  

i zmian w aplikacjach, nadawanie uprawnień, ciągłości działalności i kontroli 

aplikacji, zapewniona jest przez Centrum Technologii Informatycznej . 

§ 15 

Osoba lub zespół, którym powierzono całościowo lub częściowo obowiązek 

koordynacji działań w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, co najmniej raz  

w roku dokonuje przeglądu wewnętrznych procedur funkcjonowania poszczególnych 

obszarów działalności SGH i ich aktualizacje przedstawia do zatwierdzenia Rektorowi. 

 

Informacja i komunikacja 

§ 16 

1. Pracownicy SGH są informowani o celach i zadaniach SGH, a także o sposobie ich 

realizacji przez swoich bezpośrednich przełożonych, poprzez przedstawicieli  

w organach kolegialnych SGH oraz poprzez wewnętrzne akty prawne wydawane 

przez władze SGH. 

2. Wewnętrzne akty prawne są rozpowszechniane w formie elektronicznej i są 

dostępne w bazie wewnętrznych aktów prawnych umieszczonej na stronie 

internetowej SGH. 

3. Informacje o działalności SGH są dostępne na stronie internetowej SGH. 

 

Monitorowanie i ocena 

§ 17 

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych na bieżąco monitorują skuteczność 

poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej, co umożliwia bieżące 

rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów i przyczynia się do realizacji 

założonych celów i zadań. 

2. Przynajmniej raz w roku osoba lub zespół, którym powierzono całościowo lub 

częściowo obowiązek koordynacji działań w zakresie funkcjonowania kontroli 
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zarządczej, inicjują i koordynują system samooceny kontroli zarządczej przez 

kierowników jednostek organizacyjnych SGH. 

3. Audytor wewnętrzny prowadzi obiektywną i niezależną ocenę systemu kontroli 

zarządczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Działalność audytu wewnętrznego stanowi istotne wsparcie dla kierownika jednostki 

w realizowaniu zadań z zakresu oceny kontroli zarządczej. 

§ 18 

W SGH prowadzone są audyty i kontrole zewnętrzne przez uprawnione do tego 

jednostki. 

§ 19 

1. Uzyskanie przez Rektora zapewnienia o stanie kontroli zarządczej następuje na 

podstawie: 

1) samooceny w formie kwestionariuszy o stanie kontroli zarządczej 

przeprowadzanej w SGH przez kierowników poszczególnych jednostek 

organizacyjnych w terminie do 31 stycznia roku następnego do ocenianego; 

wzór kwestionariusza do samooceny kontroli zarządczej dla kierownika 

jednostki organizacyjnej stanowi załącznik nr 2a do Procedur kontroli 

zarządczej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie;  

2) oświadczeń cząstkowych o stanie kontroli zarządczej, przygotowywanych przez 

dziekanów kolegiów, kanclerza i jego zastępców, w tym kwestora w terminie do 

15 lutego roku następnego do ocenianego; wzór oświadczenia cząstkowego  

o stanie kontroli zarządczej stanowi załącznik nr 3a do Procedur kontroli 

zarządczej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; 

3) corocznej deklaracji kierowników jednostek organizacyjnych dotyczącej 

wykonywanej pracy związanej z zarządzaniem ryzykiem; wzór deklaracji 

dotyczącej wykonywanej pracy związanej z zarządzaniem ryzykiem, stanowi 

załącznik nr 4 do Procedur kontroli zarządczej w Szkole Głównej Handlowej  

w Warszawie; 

4) opinii audytora wewnętrznego przedstawianej Rektorowi, prorektorom  

i kanclerzowi w terminie do dnia 20 lutego roku następnego do ocenianego; 

5) wyników audytów wewnętrznych i zewnętrznych odnoszących się do stanu 

kontroli zarządczej w ocenianym roku. 

2. Osoby wskazane w ust. 1 pkt 1 mogą uzyskać cząstkowe oświadczenia o stanie 

kontroli zarządczej od pracowników jednostki organizacyjnej przez nich kierowanej. 



10 

 

Wzór kwestionariusza do samooceny kontroli zarządczej dla pracownika jednostki 

organizacyjnej stanowi załącznik nr 2b do Procedur kontroli zarządczej w Szkole 

Głównej Handlowej w Warszawie. 

3. Osoby wskazane w ust. 1 pkt 2 mogą uzyskać cząstkowe oświadczenia o stanie 

kontroli zarządczej od kierowników jednostek organizacyjnych im podległych. Wzór 

oświadczenia cząstkowego kierownika jednostki organizacyjnej stanowi załącznik 

nr 3b do Procedury kontroli zarządczej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

§ 20 

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do corocznego składania 

deklaracji dotyczącej wykonywanej pracy związanej z zarządzaniem ryzykiem,  

w terminie do 31 sierpnia w roku 2017, a począwszy od 2018 r. do 31 marca. 

 

 


