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(rok, za który składane jest oświadczenie)
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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 i terminowy, a w szczegÓlności dla zapewnienia:
- zgodności działalnościz przepisami prawa oraz proceduramiwewnętrznymi,
- skuteczności i efektywnoŚci działania,
- wiarygod noŚci

sprawozdań,

- ochrony zasobÓw,

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywnoŚci i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oŚwiadczam, ze w kierewanym/kierewanyeh przeze mnie dziale/działaeh administraeji rządewqi3)/w
kierowanym przeze mnie pionie jednostki sektora finansÓw publicznych*

ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

(nazwajednostkisektorafinansówpublicznych.)
częśćAł)
[x ] w

wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

CzęśćBs)
[ ] w egraniezenym stepniu funkejenewała adekwatna' skuteezna i efektywna kentrela zarządeza,
l+e

eśłłładezenła'
Częśó Co)

tlniełunrejenewał
ełśvłłacezenła=

Częśó D
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania
nłn iejszego

oŚwiadczen ia pochodzący ch

[x] monitoringu realizacji celÓw i

z''7\

zadań,

Ix]samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonejz uwzględnieniem standardÓw kontroli zarządczĄ
dla sektora finansÓw publicznycha),
[x] procesu zarządzania ryzykiem, w Wydziałach iw projektach oRE

[ ] audytu wewnętrznego,
[ ] kontroli wewnętrznych,
[ ] kontroli zewnętrznych,

[x] innych ŻrÓdeł informacji: oświadczeń Wicedyrektorów oRE o stanie kontroli zaruądczei w
nadzorowanych komó rkac h, proje ktac h o rga n izacyj nyc h ośrod ka
Jednocześnie oświadczam, Że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności,ktÓre mogłyby wpłynąc
na treŚÓ niniejszego oŚwiadczenia.
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Niepotzebne skreśliĆ.
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Dział ll9)
1. ZastrzeŻenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

w

2017 r. w ośrodkuRozwoju Edukacji, zasży głębokie zmiany w zakresie organizacji i
załządzania ośrodkiem' Zmienił się skład osobowy Zespołu Zaządzaiącego i w znacznym
stopniu zmienił się zespół Pracowników w Wydziałach i projektach PoWER zarządzĄących:
,,Pańnerstwo na frzecz kształcenia zawodowego. Etap 1, Etap 2, Etap 3'', ,,Efektywne doradztwo
edukacyjno_zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych'', ,,Szkolenie Trenerów''. W roku 2017
dyrektor oRE wprowadzał nowe zmiany w zakresie funkcjonowania pracy wydziałów, pracy
projektów - wprowadzenie koordynatora ds. realizacji wszystkich projektów oRE, pzesunięć
kadrowych z wydziałów do pĘektów ale ze względu na ilośó i zakres wprowadzanych zmian,
nie udało się osiągnąć wystarczającego stopnia funkcjonowanla adekwatnei, skutecznej i
efektywnej kontroIi zaządcz€1 na poziomie całego oRE. DoskonaIenia wymagają procesy
sprawnego przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi oRE
(np.ZP a pracownicy projektów, MEN i oRE) oraz pzestrzegania i promowania własną postawą'
decyzjami etycznych postaw, etycznego postępowania wobec wszystkich pracowników oRE'
Należy opisać przyczyny złożenia zastzeŻeń w zakresie funkcjonowania kontroli zaządczej, np' istotną słabość
kontroli zaządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu
administracji ządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli

z

podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności:
zgodnościdziałalnościz przepisami prawa oraz proceduramiwewnętrznymi, skuteczności iefektywności działania,
wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
efektywności i skuteczności pzepływu informacji lub zaządzania ryzykiem.

zarządczej, Wraz

2. Planowane działania, ktÓre zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczĄ'

a)

b)

c)

d)

e)

opracowanie i wdrożenie nowych lub dostosowania istniejących procedur do nowej
rzeczywistośc i orga n izacyj nej z zac h owan lem log i ki postępowa n ia'
Usprawnienie przepływu informacji wewnętrznej poprzez zmianę dotychczasowych
rozw|ązań
Budowanie prestiżu oRE w środowisku lokalnym, krajowym i międzynarodowym'
Budowanie jednolitego zespołu pracowników oRE w celu wydajniejsze pracy i wysokiej
jakości pracy w oRE,
opracowanie rea!nego systemu doskonaIenia wewnętrznego pracowników jednostki.

Nateży opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zaządczej w
odniesieniu do złożonychzastneżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział llllo)
Działania, ktÓre zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczĄ'
1. Działania, ktore zostały zaplanowane na rok, ktÓrego dotyczy oświadczenie:

a)
b)
c)
d)
e)

Zmiana struktury organizacyjnei ORE
Zmiana personelu w ORE

opracowanie nowych procedur i regulaminów w oRE
Szkolenie pracowników podlegĘch w zakresie przygotowywanych przez MEN zmian w
kształceniu zawodowym, reformy kształcenia zawodowego, reformy dot. doradztwa
zawodowego,
Stały kontakt z personelem projektów w celu usprawnienia pracy w projektach,
przestrzegania harmonogramu działań w projektach i płatnościwprojektach.

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostaĘ podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w
odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale ll oświadczenia za rok poprzedzający rok' którego
dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu'

2. Pozostałe działania:

a)
b)

Inwentaryzacja majątku oRE
KontroIa wewnętzna izewnętrzna projektów POWER.

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok popzedzający rok, ktÓrego
dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.
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objaśnienia:
Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady MinistrÓw na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia
1996 r' o Radzie Ministrów (Dz. U. z2oo3 r' Nr 24' poz' 199 i Nr 80, poz. 717,z2004 r' Nr 238' poz. 2390 i Nr 273' poz.2703,z
2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249,po2.2104,2 2006 r. Nr45, poz. 319, Nll70, poz. 1217 iNr220, poz. '1600, 22008 r. Nr227,
1)

po2.1505,22009r. Nr42,poz.337,Nr98,poz.817,Nr157,poz.1241iNr161,poz.1277orazz2010r.

Nr57,poz.354),aw

przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.

W dziale l, w zależnościod wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną częśÓz częŚci A albo B, albo C
plzez zaznaczenie znakiem 'X'' odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreślasię. CzęśćD wypełnia się niezależnie

2)

od wynikÓw oceny stanu kontroli zarządczej.
3)
Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w
zakresie wszystkich kierowanych przez niego działÓw, obejmujące równieŻ urząd obsługujący ministra. oświadczenie nie
obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 orazz2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.
1020 i Nr 238,po2.'1578\.

CzęśćA wypełnia się w przypadku, gdy kontrolazarządcza W Wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące
elementy: zgodność działalnościz przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skutecznoŚć i efektywnoŚć działania,
wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i
skuteczn ośćp rzepływu informacji or az zatządzanie ryzykiem'
5)
CzęśćB wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z
wymienionych elementóW: zgodności działalnościz przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i
efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobóW' pzestrzegania i promowania zasad etycznego
postępowania, efektywnościiskutecznościprzepływu informacji lubzarządzania ryzykiem, zzastrzeŻeniem przypisu 6'
a)

CzęśćC wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych
elementów: zgodności działalnościz przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywnościdziałania,
6)

wiarygodności sprawozdań' ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania' efektywności i
skutecz n ościprzepływu nfo rmacj i oaz zarządzania ryzyk iem.
7)
Znakiem "X'' zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu ''innych żródeł informacji" należy je wymienić.
8)
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.
9)
Dział ll sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale l niniejszego oświadczenia zaznaczono częśćB albo C.
10) Dział lll
sporządza się w przypadku, gdy w dziale l ośWiadczenia za rok poprzedzĄący rok, którego dotyczy niniejsze
oświadczenie, byla zaznaczona częśćB albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne
niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.
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