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ZARZĄDZENIE NR 369/22 

PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia 15 czerwca 2022 r. 
 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 214/22 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 9 maja 2022 r.  

w sprawie powołania Pełnomocnika ds. systemów zarządzania w Urzędzie Miasta Mysłowice.  

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

W Zarządzeniu Nr 214/22 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie powołania 

Pełnomocnika ds. systemów zarządzania w Urzędzie Miasta Mysłowice, § 2 otrzymuje nowe 

brzmienie:  

„W ramach pełnionej funkcji do zadań Pełnomocnika ds. systemów zarządzania należy: 

1. nadzór nad utrzymywaniem i doskonaleniem systemów zarządzania zgodnie z zasadami 

określonymi we właściwych normach, 

2. koordynowanie systemu kontroli zarządczej w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

3. nadzór i aktualizacja dokumentacji wdrożonych systemów zarządzania, 

4. monitorowanie skuteczności systemów zarządzania (monitorowanie stanu realizacji celów, analiza 

pomiarów stopnia realizacji celu), 

5. organizacja i przeprowadzanie audytów wewnętrznych, 

6. nadzór nad realizacją działań korygujących, zapobiegawczych i doskonalących, 

7. współpraca z komórkami organizacyjnymi (doradztwo merytoryczne, szkolenia) w zakresie 

standaryzacji procesów, określania celów i identyfikacji ryzyk, 

8. współpraca z komórkami organizacyjnymi (doradztwo merytoryczne) w zakresie opracowania 

i standaryzacji dokumentacji zarządczej, 

9. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz w zakresie związanym z problematyką systemów 

zarządzania, 

10. koordynacja zadań wynikających z realizacji projektów benchmarkingowych realizowanych 

w jednostce, 

11. nadzór oraz realizacja zadań wynikających Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa 

Unii”.  

 

§ 2. 

W pozostałym zakresie Zarządzenie Nr 214/22 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 9 maja 2022 r. 

pozostaje bez zmian. 

 

§ 3. 

1. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. systemów zarządzania. 

2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału 

Organizacyjnego, Kadr i Płac oraz Sekretarzowi Miasta.   
 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.  

PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE 

(-) Dariusz WÓJTOWICZ  

           
Otrzymują: 

1. Wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Miasta 

2. OR aa. 


