Załączntk nr 3 do Zasad kontroli zarządczĄ

oświadczenie Dyrektora IHAR-PIB o stanie kontroIi zarządczĄ
za rok2913

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej
kontroli zarządczĄ, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celÓw i zadań w sposob

zgodny z prawem, efektywny, oszczędny iterminowy, a w szczegÓlności dla zapewnienia:
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.
.
.
.
.

zgodności działalnoŚci z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
skutecznoŚci

i efektywności działania,

wiarygodnościsprawozdań,
ochrony zasobow,

przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
efektywnościi skutecznoŚci przepływu informacji,
zarządzania ryzykiem,

_ Państwowy
oŚwiadczam, Że w kierowanym przeze mnie lnstytucie Hodowli i Aklimatyzacji RoŚlin
lnstytut Badawczyl

Częsc A2
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w wystarczającym stopniu

funkcjonowała adekwatna, skuteczna

i

efektywna kontrola
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efektywna kontrola

zarządcza.
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ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna' skuteczna
zarządcza.
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CzęśĆCf
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nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna iefektywna kontrola zarządcza

1) ZastrzeŻen ia dotyczą:ł

2) Zostanąpodjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zauądczĄ:s

CzęśĆD7

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania

kontroli

zarządczej.

CzęścE
Niniejsze oŚwiadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie
sporządzan ia

n in

iejszego oŚwiadczen ia pochodzących

z:8

x monitoringu realizacji celÓw i zadań,

X samooceny kontroli zauądczej przeprowadzonĄ z uwzględnieniem standardow
zarządczej
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procesu zarządzania ryzykiem,
audytu wewnętrznego,

x kontroli wewnętznych,
x kontroli zewnętrznych,
n

innrla}r

źrAAaI infnrmanii'

JednoczeŚnie oŚwiadczam, że nie są miznane inne fakty lub okoliczności, ktore mogłyby wpłynąÓ na
treśÓ n in iejszego oŚwiad czenia.

RadzikÓw 25.04.2014

r'

(miejscowośĆ, data)

objaŚnienia

1Dyrektor podpisuje jedno oŚwiadczenie o stanie kontroli zarządczej'

W zaleŻnościod wynikow oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną częŚc z częściA
albo B albo C. CzęśćA wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu

2

z

pzepisami prawa

i

procedurami wewnętrznymi,
skutecznośÓ i efektywności działania, wiarygodnoŚć sprawozdań, ochronę zasobÓw, przestzeganie i
promowanie zasad etycznego postępowania, efektywnoŚć i skutecznoŚÓ przepływu informacji oraz
zarządzanie ryzykiem. CzęściB i C skreśla się'
3 W zaleŻnoŚci od wynikow oceny stanu kontroli zarządczĄ wypełnia się tylko jedną częścz częściA
albo B albo C. CzęŚc B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zatządcza nie zapewniła w
wystarczającym stopniu: zgodności działalnoŚci z pzepisami prawa i proceduramiwewnętrznymi lub
skuteczności i efektywności działania, lub wiarygodnoŚci sprawozdań, lub ochrony zasobÓw, lub
pzestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, lub efektywności oraz skuteczności
przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem, zzastrzeŻeniem przypisu 6. CzęściAi C skreśla się.

zapewniła łącznie: zgodnoŚĆ działalnoŚci

a Nalezy opisaĆ przyczyny złoŻenia zastrzeŻeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np.
istotną słaboŚĆ kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowośÓ w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub

zadanie, które nie zostały zrealizowane, wraz z podaniem, jezeli to moŻliwe obszaru, ktorego
zastrzeŻenia dotyczą, w szczegÓlności: zgodnoŚci działalnościz przepisami prawa i procedurami
wewnętrznymi, skutecznoŚci i efektywnoŚci działania, wiarygodnoŚci sprawozdań lub ochrony
zasobÓw' przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywnoŚci oraz
skutecznoŚci przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.
5 NaleŻy opisaÓ kluczowe działania, ktÓre zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeŻeń wraz z podaniem terminu ich realizacji'

W zaleŻnościod wynikow oceny stanu kontroli zarządczĄ wypełnia się tylko jedną częŚć z częŚci A
albo B albo C. CzęścC wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zaządcza nie zapewniła w
wystarczającym stopniu: zgodności działalnoŚci z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, ani
skuteczności i efektywnoŚci działania, ani wiarygodności sprawozdań, ani ochrony zasobów, ani
przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, ani efektywnoŚci i skutecznoŚci
przepływu informacji, ani zarządzania ryzykiem' CzęściA i B skreśla się.
6

7 NaleŻy opisaÓ najistotniejsze działania

jakie zostały podjęte w roku, ktÓrego dotyczy oŚwiadczenie

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

poprzedzający 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 zarządczej za rok 2010 nie wypełnia się częściD.
8 Znakiem ,,X" zaznaczyc odpowiednie wiersze'
informacji" nalezy je wymienic.

W przypadku zaznaczenia

punktu

',innych

ŻrÓdeł

Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra FinansÓw
na podstawie ań. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych'
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