
Załącznik nr 4 do zarządzenia Dyrektora
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oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

.^i, e()
za rok .......... .*.V.:1..5......

f rok, za który składane jest oświad czenief

Dział l
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 ryzykie m,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych tj. lnstytucie Genetyki Człowieka

Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Część A)
w wysta rczającym stopniu fu nkcjonowała a dekwatna, skuteczna

część B)
-vr€gran'czonYn5!9pli u f u n kcjo n owała a d e kwatn a, skute czn a i

Zastrzeżenia dotyczące funkc
kcjon owa n ia kontrol i zarządczej, z

oświadczenia. *

Część C)

ała adekwatna, skuteczna kontrola zarządcza'

i efektywna kontrola zarządcza'*

kont
ymidziałaniami, które

Zastrzeżenia dotyczące
zostaną podjęte W celu

wraz z
zarządczej, z

Część D)

Niniejsze oświadczenie opiera sie na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania

niniejszego oświadczenia pochodzących z:

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

dla sektora finansów publicznych,
procesu zarządzania ryzykiem,
audytu WeWnętrznego,
kontroli wewn ętrznych,
kontroli zewnętrznych,
innych Źródeł informacji :

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne

treść niniejszego oświadczenia.

wpłynąć na

.?'p'*t' ań...'' 1 ł'. !)'!',' *. ł..5.r.
(miejscowość, data)

* Niepotrzebne skreślić'

Dział ll
]_. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

....''.....''.......h /..*.......'''.v]J.x-,' fo ''c:'+ ł.''''!l

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np'
istotna słabość kontroli zarządczej, istotna nieprawidłowośćw funkcjonowaniu jednostki sektora

-
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finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały

zrealizowane, niewystarczający 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 dziaJanja, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej'
^ v .l ^h.''''.''h t'd''...'''''ę4L{2'xł'C' t +

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

zarządczejw odniesieniu do złożonych zastrzeżeń,wrazz podaniem terminu ich realizacji'

Dział lll
Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu

1. Działania, które zostałyrzaplanowane na rok, którego
poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej'

dotvczv oświadczenie:

- -:'- - ;;ii;"'''.'''';'t"''Ę..ł :"

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte W roku,

oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w

poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

2. Pozostałe działania;

''''.'''..'..' ń,{''..' .''''' ł-'Ę s.

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok,

którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte,

którego dotyczy niniejsze
dziale ll oświadczenia za rok

I n,lI t- .r't :- II I ^ I I \4:,f ..:),i'i'
t//l l w^l
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(poUpis osoby odpowiedzialhej)
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