Załącznik nr 3 do Zasad kontroli zarządcze)

Oświadczenie Dyrektora lHAR-PIB o stanie kontroli zarządczej
za rok2016

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej
kontroli zarządczej, t1. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób
zgodny z prawem, efektywny, oszczędny iterminowy, a w szczególności dla zapewnienia:
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zgodności działalnościz przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
skuteczności i efektywnościtiziałania,
wiarygodnośeisprawozdań,
ochrony zasobów,

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

zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w. kierowanym przeze mnie lnstytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy
lnstytut Badawczy1
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w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna

zarządcza.
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ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna

zarządcza.

1) Zastrzeżen ia dotyczą:
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efektywna kontrola

efektywna kontrola

a

2) Zostanąpodjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej,,s

CzęśćC6
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nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna iefektywna kontrola zarządcza,

) Zastueżen ia dotyczą

:
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2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:s

CzęśćD7

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania
zaządcze1:

kontroli

Częśó §
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie

sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących
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x monitoringu realizacji celów i zadań,
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samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej
se ktora f n a n sow p u b iczn ych,'

zarządczej d la
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uwzględnieniem standardów kontroli

l

proce§u zarządzania ryzykiem,
audytu wewnętrznego,

x kontroli wewnętrznych,
x kontroli zewnętznych,

n

innrrnh źró.dal infnrmanii,

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, ktore mogłyby wpłynąc na
treśćniniejszego oświadczenia.

Radzikow 28.Q4.2017
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Objaśnienia

1

Dyrektor podpisuje jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

2

W zależnościod wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną częścz części A
albo B albo C. CzęścA wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu

zapewniła łącznie zgodnośćdziałalnościz przepisami prawa

i

procedurami wewnętrznymi,

skutecznośc i efektywności działania, wiarygodnośćsprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i
promowanie zasad etycznego postępowania, efektywnośc i skutecznośc przepływu informacji oraz
zarządzanie ryzykiem. Części B i C skreśla się.

3

W zależnościod wynikow oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną częścz części A
albo B albo C, CzęśćB wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w
wystarczającym stopniu: zgodności działalnościz przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi lub
skuteczności i efektywności działania, lub wiarygodności sprawozdań, lub ochrony zasobów, lub
przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, lub efektywności oraz skuteczności
przepływu informacji lubzaządzania ryzykiem,zzastrzeżeniem przypisu 6. CzęściA iC skreśla się.
o

Nalezy opisać przyczyny złożenia zastrzeżen w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np.
istotną słabośckontroli zarządczej, istotną nieprawidłowośćw funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub
zadanie, ktore nie zostały zrealizowane, wraz z podaniem, jezeli to możliwe obszaru, którego
zastrzeżenia dotyczą, w szczegolności: zgodności działalnościz przepisami prawa i procedurami
wewnętrznymi, skuteczności efektywności działania, wiarygodności sprawozdań lub ochrony
promowania zasad etycznego postępowania, efektywnościoraz
zasobów, przestrzegania
skuteczności p rzepływu nform acj i lub zarządzan ia ryzykiem.
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Nalezy opisać kluczowe dzialania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zarządczĄ w odniesieniu do złozonych zastrzeżen wraz z podaniem terminu ich realizacji.
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W zależnościod wynikow oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną częścz części A

albo

B albo C. CzęśćC

wypełnia się

w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w

wystarczającym stopniu: zgodności działalnościz przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, ani
skuteczności i efektywności działania, ani wiarygodności sprawozdań, ani ochrony zasobow, ani
przestrzegania promowania zasad etycznego postępowania, ani efektywności i skuteczności
przepływu informacji, ani zarządzania ryzykiem. CzęściA i B skreśla się,
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Nalezy opisac najistotniejsze działaniajakie zostały podjęte w roku, ktorego dotyczy oświadczenie

w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w częściB albo C w oświadczeniu za rok

poprzedzalący rok, ktorego dotyczy niniejsze oświadczenie, oraz inne działania, jezeli takie zostały
podjęte, nie zaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, ktorego dotyczy niniejsze
oświadczenie. W oświadczeniu o stanie kontroli zarządczejzarok 2010 nie wypełnia się częściD.
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Znakiem ,,X" zaznaczyc odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu ,,innych żrodeł

informacji" nalezy je wymienic.
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Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów

na podstawie art. 69 ust, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

