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Na  podstawie  §  7  ust.  2  Zasad  dokonywania  samooceny  funkcjonowania  systemu  kontroli
zarządczej  w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Starym Sączu wprowadzam następujący  program
naprawczy do stwierdzonych na podstawie przeprowadzonej kontroli zarządczej słabości. 

Nieznajomość celów lub zadań do osiągnięcia w bieżącym roku. 
Roczne plany działania sporządzane są w terminie do dnia 28 lutego. Pracownicy są informowani o 
opracowanych planach poprzez pocztę elektroniczną. Ponadto plany dostępne są na stronie 
internetowej Ośrodka pod linkiem http://starysacz.naszops.pl/dokumenty-osrodka/kontrola-
zarzadcza/roczne-plany-pracy.

Brak identyfikacji zagrożeń/ryzyk w komórkach organizacyjnych
W procesie identyfikacji ryzyka uczestniczą wybrani przez Kierownika pracownicy Ośrodka, w tym
Zastępca Kierownika, Główny Księgowy, Kierownik Sekcji, osoby prowadzące zespoły i komórki.
Identyfikacja  ryzyka  odbywa  się  poprze  wypełnienie  ankiety  zgodnie  z  załącznikiem  nr  1  do
PROCEDURY  ZARZĄDZANIA RYZYKIEM  DLA DZIAŁALNOŚCI  OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W STARYM SĄCZU. Dla zidentyfikowanego ryzyka Kierownik prowadzi rejestr
ryzyka zgodnie z załącznikiem nr 2 do ww. procedury, na podstawie ankiet wypełnionych przez
pracowników  jednostki.  Każdy  pracownik  ma  prawo  i  obowiązek  zgłaszania  bezpośredniemu
przełożonemu  ryzyka  zidentyfikowanych  podczas  wykonywania  swoich  obowiązków  i
przydzielonych zadań. Rejestr ryzyka znajduje się do wglądu w teczce "Kontrola Zarządcza".
Informacje  te  są  przekazywane  pracownikom  podczas  spotkań  pracowniczych,  poprzez  pocztę
elektroniczną,  ponadto  dostępne  są  na  stronie  internetowej  Ośrodka  pod  linkiem
http://starysacz.naszops.pl/dokumenty-osrodka/kontrola-zarzadcza.

Brak wskazania istotnych zagrożeń/ryzyk 
Dla zidentyfikowanych zagrożeń/ryzyk rok rocznie przypisuje się poziom istotności wyliczony na
podstawie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia oraz skali oddziaływania (skutku). Rejestr
ryzyka znajduje się do wglądu w teczce "Kontrola Zarządcza". Mechanizm ten został opisany w §5
PROCEDURY  ZARZĄDZANIA RYZYKIEM  DLA DZIAŁALNOŚCI  OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ  W  STARYM  SĄCZU.  Procedura  dostępna  jest  pod  linkiem
http://starysacz.naszops.pl/dokumenty-osrodka/kontrola-zarzadcza.  Proszę  o  zapoznanie  się  z  jej
treścią. 

Brak sprawnego przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami 
organizacyjnymi. 
W tej kwestii proszę o pomysły usprawniające komunikację. Wewnętrzna komunikacja odbywa się
w  oparciu  o  spotkania  pracownicze,  pocztę  elektroniczną,  system  elektronicznego  obiegu
dokumentów EZD. 

Brak przekazywania zadań i obowiązków pracownikom w drodze pisemnej.
Według  ugruntowanej  opinii  prawniczej,  pracownik  ma  obowiązek  stosowania  się  do  poleceń
przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub z treścią
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umowy o pracę (art. 100 § 1 Kodeksu pracy). Polecenie służbowe nie musi być sformułowane na
piśmie. 

Brak  mechanizmu  (procedury)  służącego  utrzymaniu  ciągłości  działalności  na  wypadek
awarii  (pożar,  powódź).  Brak  wiedzy  dotyczącej  mechanizmów  (procedur)  służących
utrzymaniu działalności. 
W razie  wystąpienia  zagrażającego  życiu  i  zdrowiu  należy  postępować  według  opracowanych
instrukcji  bezpieczeństwa.  Informacje  te  są  przekazywane  pracownikom  podczas  spotkań
pracowniczych, poprzez pocztę elektroniczną, ponadto dostępne są na stronie internetowej Ośrodka
pod linkiem http://starysacz.naszops.pl/dokumenty-osrodka/wewnetrzne-instrukcje-bezpieczenstwa.
Proszę o zapoznanie się z treścią instrukcji. 

Stary Sącz, 11 kwietnia 2022 r. 
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