
                                                                              Załącznik nr 3 do Procedura samooceny  
oraz sporządzania oświadczenia o s tanie kontroli zarządczej   

w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu   

 
 
 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 
 
 

Dyrektora Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu  

…….................................................................................................................................... 
                                                                              (wpisać  funkcję i nazwę jednostki)     

 

za rok 2020 

..................................................... 
(rok, za  który składane jest oświadczenie)  

 
Dział I 1) 

 
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej 

kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób 

zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:  

-   zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,  

-   skuteczności i efektywności działania, 

-   wiarygodności sprawozdań, 

-   ochrony zasobów, 

-   przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,  

-   efektywności i skuteczności przepływu informacji, 

-   zarządzania ryzykiem, 

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych  

 

Jednostka Organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 

..................................................................................................................................................... 
                                                                     (nazwa jednostki sektora finansów publicznych) 

Część A2) 
    w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. 
 

Część B3) 
    w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.  
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które 

zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II 

oświadczenia. 

 

Część C4) 
    nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.  
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które 
zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II 
oświadczenia. 

 



Część D 
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania 

niniejszego oświadczenia pochodzących z:5) 

X monitoringu realizacji celów i zadań; 
X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli     

zarządczej dla sektora finansów publicznych6), 
X procesu zarządzania ryzykiem, 
X kontroli wewnętrznych, 
X  kontroli zewnętrznych, 
−  innych źródeł informacji:  zebrania z kierownikami Wydziałów i Filii . 

   
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na 
treść niniejszego oświadczenia. 
 

 
 
Wrocław 15.02.2021 
........................................................                                  ............................................................. 

(miejscowość, data)                                                                                                     (podpis  kierownika jednostki) 
    

 
____ 

      *   Niepotrzebne skreślić. 

 

 
Dział II7) 
1.   Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym. 
Ograniczenia w funkcjonowaniu kontroli zarządczej związane były z trwającą pandemią   

wprowadzeniem systemu pracy zdalnej, ograniczeniem przemieszczania się, co skutkowało 

ograniczeniem działań kontrolnych. 

 

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. i s totną s łabość kontroli 

zarządczej, i stotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych a lbo działu administracji 

rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, n iewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z 

podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami 

prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, 

przestrzegania i  promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i  skuteczności przepływu informacji lub 

zarządzania ryzykiem. 

 

2.   Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej. 

− systematyczna weryfikacja obowiązujących  w jednostce przepisów wewnętrznych; 

− usprawnienie komunikacji wewnętrznej, przepływu komunikacji miedzy Wydziałami i Filiami; 

− podnoszenie  wiedzy  pracowników  odnośnie  wyznaczania  celów  i  zadań  dla  jednostki  (w  

szczególności w  ramach  systemu  kontroli  zarządczej i zarządzania ryzykiem) a także 

informacji o stopniu ich zrealizowania; 

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu 

do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji. 

 

Dział III8) 
Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej. 



1.   Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie: 

− wdrożono wewnętrzne procedury w obszarach działania jednostki wymagających 

uregulowania oraz  dokonano  aktualizacji  procedur wewnętrznych do obowiązujących 

przepisów  oraz  innych ustalonych mechanizmów kontrolnych w jednostce. 

− zorganizowano szkolenia dla pracowników zgodnie ze złożonym wnioskiem / skierowaniem 
Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do 

planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. 

W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia s ię tego punktu. 

 

2.   Pozostałe działania: 
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego  w celu 
ograniczenia ryzyka epidemicznego  i ochrony zdrowia pracowników wdrożono szereg przepisów 
wewnętrznych: regulamin pracy zdalnej;  procedurę dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania i 
zwalczania  covid-19; kompleksowe  działania przeciwepidemiczne.  

 
Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za  rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze 

oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte. 

 
 

Objaśnienia: 
1)   W dziale I, w za leżności od wyników oceny s tanu kontroli zarządczej, wypełnia s ię tylko jedną część z części A a lbo B, albo 

C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie 
od wyników oceny s tanu kontroli zarządczej. 
2)   Część A wypełnia s ię w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie 
następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność 
dzia łania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i  promowanie zasad etycznego postępowania, 

efektywność i  skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.  
3)   Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z 

wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i  
efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i  promowania zasad etycznego 
postępowania, efektywności i  skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.  
4)   Część C wypełnia s ię w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z 
wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i  
efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i  promowania zasad etycznego 

postępowania, efektywności i  skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzyk iem. 
5)   Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" na leży je 
wymienić. 
6)   Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 
ust. 3 ustawy z dnia 27 s ierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
7)   Dział I I sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B a lbo C.  
8)  Dzia ł I II sporządza s ię w przypadku, gdy w dziale I  oświadczenia za  rok poprz edzający rok, którego dotyczy niniejsze 

oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane 
inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.  

 
                                                                                                                           

 
 

                                                                                                                        Wrocław, 15 luty 2021 
                                                                                                                                                                         (miejscowość, data i podpis  ) 

 

 
 

 


