
ffi 'Bl?''łBń'!!fi vll"f 
sI-BH,ffi

iilę:,.'..'łbl$';#ite''ł.z€ oświadczenie o stanie kontro|i zarządczej

Dyrektora RCKiK w Olsztynie

x

za rok2017

Dział |2)

Jako osoba odpowiedzialnaza zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej iefektywnej kontroli
zarządczej' t1. działań podejmowanych d|a zapewnienia realizacji ce|ów i zadań w sposób zgodny z
prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczegó|ności d|a zapewnienia:

. zgodności działa|ności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności dziatania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobÓw,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
. zarządzania ryzykiem

oświadczam, Że w kierowanym/kierowanych przeze mnie dzia|eldziałach administracji rządowej",/w
kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansÓw pub|icznych*

(nazw,alnazwy działutdziałów administracji rządowejtnazwajednostki sektora finansów pub|icznych")
Cześó A*,

w wvstarczaiącvm stopniu funkcionowała adekwatna, skuteczna i efektvwna kontrola
zarzadcza.

Częśó B5)

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontro|a zarządcza.

ZastrzeŻenia dotyczące funkcjonowania kontro|i zarządczĄ wraz z p|anowanymi działaniami, ktÓre
zostaną podjęte w ce|u poprawy funkcjonowania kontro|i zarządcze1, zostały opisane w dzia|e ||

oświadczenia.

Część C6)
nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontro|a zarządcza'

ZastrzeŻenia dotyczące funkcjonowania kontro|i zarządczĄ wraz z p|anowanymi działaniami, ktÓre
zostaną podjęte w ce|u poprawy funkcjonowania kontro|i zarządczej, zostały opisane w dziale |l

oświadczenia.

częśó D
Niniejsze oŚwiadczenie opiera się na mo1ej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania
n in iejszego oświadczen ia pochodzących z:,,

x monitoringu realizacji celów i zadań,
24 samooceny kontro|i zarządczej przeprowad4?nel z uwzg|ędnieniem standardów kontroli

zarządczej d l a se kto ra f i n a n sów p u b l i cz n y c h "',
( procesu zarządzania ryzykiem,

audytu wewnętrznego,
2< kontro!i wewnętrznych,
y. kontroli zewnętrznych,. 

innych żródeł informacji:

JednoczeŚnie oświadczam, Że nie są mi znane inne fakty |ub oko|iczności, ktÓre mogłyby wpłynąc na
treśc n iniejszego oświadczen ia.



....Olsztyn 07 .02.2018 r.

(miejscowośc, data)

* Niepotrzebne skreŚ|ić'

Dział I19)

ZastrzeŻenia dotyczące funkcjonowania kontro|i zarządczej w roku ubiegłym.

Na|ezy opisac przyczyny złoŻenia zastrzeŻeń w zakresie funkcjonowania kontro|i zarządcze1, np. istotną
słabośÓ kontro|i zarządcze; istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansÓw
pub|icznych a|bo działu administracji rządowej, istotny ce| |ub zadanie, które nie zostały zrea|izowane,
niewystarczający monitoring kontro|i zarządczĄ, wraz z podaniem, jeze|i to moż|iwe, e|ementu, 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
informacj i |ub zarządzan ia ryzykiem.
2' P|anowane działania, ktÓre zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej,

Na|ezy opisać k|uczowe działania, które zostaną podjęte w ce|u poprawy funkcjonowania kontro|i
zarządczej w odniesieniu do złozonych zastrzeŻeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji'

Dział ||I10)

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w ce|u poprawy funkcjonowania kontro|i zarządczej.
1. Działania, które zostaty zap|anowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Zarządzenie z dnia 29.01.2016 r. W sprawie regulaminu kontro|i zarządczej oraz powołania
koordynatora systemu kontroli zarządczej W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i
Krwlolecznictwa w Olsztynie.

Na|ezy opisac najistotniejsze działania' jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze
oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dzia|e || oświadczenia za rok
poprzedzĄący rok, któ rego dotyczy n i n iejsze oświadczen ie.
2' Pozostałe działania''

Na|ezy opisac najistotniejsze działania, niezap|anowane W oświadczeniu za rok poprzedzĄący rok,
ktÓrego dotyczy niniejsze oświadczenie, jezeli takie działania zostały podjęte'

objaśnienia:
') Na|eży podac nazwę ministra, usta|oną przez Prezesa Rady MinistrÓw na podstawie art. 33 ust. 1

ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz.
717,22004r. Nr238, po2.2390 i Nr273, po2.2703,22005 r. Nr 169, po2.1414 i Nr249, po2.2104,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 1 70, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1 600, z 2008 r. Nr 227 , poz. 't 505, z 2009
r. Nr42, po2.337, Nr98, po2.817, Nr 157,po2.1241 i Nr 161,po2.1277 orazz2010r. Nr57, poz.
354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej

^. przez niego funkcji..' W dziale |, w za|einości od wyników oceny stanu kontro|i zarządczej, wypełnia się ty|ko jedną część



7)

z Części A a|bo B, a|bo C przez zaznaczenie znakiem ''X'' odpowiedniego wiersza' Pozostałe dwie
częŚci wykreś|a się. Częśc D wypełnia się nieza|einie od wyników oceny stanu kontro|i zarządczej.
Minister kierujący więcej niz jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o
stanie kontro|i zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działÓw, obejmujące
również urząd obsługujący ministra. oświadczenie nie obejmuje jednostek' które nie są jednostkami
sektora finansÓw pub|icznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 orazz2010 r. Nr28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123,po2.
835, Nr 152, poz. 1 020 i Nr 238, poz. 1 578).
Częśc A wypełnia się w przypadku, gdy kontro|a zarządcza 'w wystarczającym stopniu zapewniła
łącznie wszystkie następujące eIementy: zgodnośÓ działa|ności z przepisami prawa oraz
procedurami wewnętrznymi, skutecznoŚć i efektywnośc działania, wiarygodność sprawozdań,
ochronę zasobÓw, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywnośĆ i
sk utecznośó przepływu i nform acj i or az zarządzan ie ryzyk iem'
Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontro|a zarządcza nie zapewniła w wystarczĄącym stopniu
jednego |ub więcej z wymienionych e|ementów: zgodnoŚci działa|ności 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 |ub zarządzania ryzykiem , zzastrzeŻeniem przypisu 6'
Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczĄącym stopniu
Żadnego z wymienionych e|ementÓw: zgodności działa|ności z przepisami prawa oraz procedurami
wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów'
przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skutecznoŚci przepływu
informacj i oraz zarządzania ryzykiem.
Znakiem ,,X,, zaznaczyć odpowiednie wiersze. W pzypadku zaznaczenia punktu ''innych żrodeł
informacji'. na|eiy je wymienić.
Standardy kontroli zarządczĄ d|a sektora finansów pub|icznych ogłoszone przez Ministra Finansów
na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Dział|| sporządza1y jest w przypadku, gdy W dzia|e l niniejszego oŚwiadczeniazaznaczono część B
albo C.
Dział ||| sporządza się w przypadku, gdy w dzia|e I oświadczenia za rok poprzedząący rok, którego
dotyczy niniejsze oświadczenie, była zaznaczona część B a|bo C |ub gdy w roku, którego dotyczy
niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezap|anowane działania mające na ce|u poprawę
fu nkcjonowan ia kontroli zarządczej'
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