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Dzial Ir)
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adękwatnej, skutecznej i efektywnej
kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadai w sposób

zgodny Z prawem' efektywny, oszczędny i terminowy' aw szczęEólności dla zapewnienia:
zgodnoŚci działalnościzprzepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przeslrzęgania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efekt1.wności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzanta ryzykiem,

-oświadczam, że w

kierowanej przeze mnie jednostce sektora finarrsów publicznych
ośrodkuRozwoju Edukacji w Warszawie

CzęśćA2)

Część83)
[xl w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna

i

efektywna kontrola zarządcza'

ZaŚrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy
funkcionowania kontro|izarządczej,

zostĄ

opisane w dziale II oświadczęnia"

CzęśćCa)
ZaŚrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz

z

planowanymi dzińaniami, które zostaną podjęte

funkcjonowania kontroli zarządczej, zostaĘ opisane w dziale II oświadczenia.

w celu

poprawy

CzęśćD

Niniejsze oświadczenie opięra się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania
niniej szego oświadczenia pochodzą cy ch z:a)
[X] monitoringu realizacji celów i zadń,
txl samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z lwzględnieniem standardów kontroli
zarząlczej,
[X] procesu zarządzana ry zykiem,
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]

audlu wewnętrznego'

] kontroli wewnętrznych,
] kontroli zewnętrznych,

] innych źródeł informacji:

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi Znanę inne fakty lub okoliczności,które mogĘby wpĄmąć na

treśó niniej szego oświadc zenia.
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Dział II5)
1' Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W 2018 roku l.Y ośrodku Rozrvoju Edukacji \Y Warsza$,ie Zachodzily zmiarry organizźc}-ine na poziolnie
personalnym jak i
arganiz.ac1,.jlryrn" które zaklócilr' procesy kontroli z'a*'ądcz-ej.
Elenrentami kontroli zarządczej, klóre rue |unkcjonorr'ały prarł,idłorvo i rr1rnagają poprawY to:
a) proces korłrunikacji \ł/e\ł'Ętr:nej i zewnętrznej.
b) niejasrre dla pracorvnikólv zasad1,oceny ich prac1''
postrzeganie i przestrzeganie zasad u1.nikającvclr z kodeksu etyki.
d) proces reakc.ji na ryzyko.

c)

e)

0

niejasne

lń/i

rriezrozrrrrriale procedury.

procesy zlviąz'ane z fluktuacją kadr.

Należy opisać przycz}uy złożenią ząstrzeżeń w zakresiefunkcjoilowania kontroli zarzqdczej, nP. istotną słąbośćkontroli zarządczej, istotnq
nieprawidłowośc w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu ądministracji samorzqdowej, istotny cel lub zadanie,
które ilie zostały zrealizowąne, niewstąrcząjqcy monitoring kontroli zarzqdczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, lctórego
zastrzeżenia dotyczą' 'w szczególności: zgodnościdziąłąlnościz przepisąmi prąwa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności
i efehywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony ząsobów, pźestrzegąnia i promowanią zasad etycznego postępowanią,
efekĘwności i skutecznościprzepływu infornacji lub zarzqdzania ryzykiem'

2. Planowanę działania, które zostaną podjęte w colu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczęj.
1. Przegląd \Ye$/nętrznych procedur, regulaillinów i instrukcji. Budorva rnap proceso\lTch - 2 krvarlal 20 l9 r'
2. Wer"yfilcacja i usprarrłrienie procesó\ł' obslugi ltadrolvej Z l\rykorzYstaniem zaleceń poaudyto$.\'ch - lv 3 i 4
klvafiale 2019 r. plan arrdytu \l'elvnętrznego Zaklada plzepro\vadzenie badalria pn. .,Aud! dokrrrrrentac_ii

pracowrliczej, !Y tyrn:
rveryfikacja aktosobolłych pracorvnikór'l,,

a)
b)

c)
3.

prou,adzenie er'r,idencji czasu pracy.

poprawnośćustalania \lrymianr urlopórł, lłrypoczynło\łYch.''

Usprawnienie kanalór.r' kolnrrnikacji

u' ośrodku Rozrvoiu Edukacji

ll

Warszatvie poprzcz podjęcie

rriezbędnych dzialari lrapra\YczYclr rł rv.vniku realizacji zaplanorvatej korrtroli \TelYtrętfznej -:l krr'artal 2019 r.

Należy opisać kluczowe działanią, które zostąnq podięte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych
zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dzial

1116)

DziaŁania, którę zostały podjęte w ubiegĘm roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
I. Działana. którę Zostały zaplalrowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

opracovtanie

i

łvdrozenie regulatninólv

i

instrukcji porządkującyclr istotne obszary filnkcjonorvania ośrodka

Rozwoju Edukacji w Warszawie rrp. Regrrlartrin udzielailia Zamówieri publicznych. zlnian'v

1ry

rachunkorł,ości i zakladorry'm plarrie kont, Karta audltu welvrtętrłrego. instlrrkcja inlventaryzacyjna rv
Szkolenia i rvarsztaW dla pracor,vnikór,v oRE lv Warsz-arłie.

Należy opisać nąjistotniejsze działania, jabie zostały podjęte w roku, lłórego dotyczy niniejsze oświądczenie w odniesieniu
działań wskazanych w dziąle II oświadczenia za rok poprzedzajqcy rok, którego dotyc4l niniejsza oświadczenie'

do

polityce

oRE.

planowanych

2.Pozostałę działania
1. Zainicjor'vanie i utrz.vnranie procesór,r, samokszta1cenia:
2. Aud1'ty i kontrole wewnętrzne rv komórkaclr organizac-YjnYch
3. Szkolenia i rvarsztaty dla pracowrrików oRE.

oRE l'r'Warszalvie:

Należy opisać nąjistotniejsze działanią, niezaplanowane w oświądczeniu za rok poprzedzajqcy rok, lctórego dotyczy niniejsze oświądczenie,
jeżeli takie działania zostały podjęte'
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obiaśnienia:
1) W dziale I, w zalezności od wyników oceny stanu kontrolizarządczej, wypełnia się Ęlkojedną cZęśćZczęści
A albo B, albo C przez zaznaczętlię znakiem ,,X' odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie częściwykreślasię.

CzęśćD wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli ZAtądczej.

2) CzęśiA wypełnia się w prrypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewliła łącnne

wszystkie następujące elementy: zgodność działalnościz przepisami ptawa oraz procedurami wewnętrznymi,

skuteczność i efektywność działanta, wiarygodność sprawozdań, ochlonę zasobów, przestrzeganie i promowanie
Zasadetycznego postępowania, efektywnośó i skuteczność przepĘwu informacji orazzarądzartie ryzykiem.
3) CzęŚć B wypełnia się w prrypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego

z

wymienionych elementów: zgodności działalnościz przepisami prawa orźV procedurami
wewnętrznymi, skutecznościi efeĘwności dzialana, wiarygodności sprawozdaĄ ochrony zasobów,
ptzestrzegartta i promowaniazasad etycznego postępowanią efektywności i skuteczności przepĘwu informacji

lub więcej

lab zarządzana ryzykiem, z zasfr zeŻeniem przypi su 4.
4) CzęśćC wypełnia się w prrypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu Żadnego
z wymienionych elementów: zgodności działalnościz przepisani ptawa onz procedurami wewnętrznymi,

skuteczności i efekĘrvnościdziałania. wiarygodności sprawozdaĄ ochrony zasobów' ptzestrzeganla i
promowańa zasad eĘcznego postępowanią efektywności i skuteczności przeptywu informacji otazzarądzania
ryzykiem.
s)Dńał tr sporządzany jest w przypadku, gdy w dzialel niniejszego oświadczenia zaznlaczotto częśćB albo C.
6)Dział III sporządza się w przrypadku, gdy w dzialę I oświadczenia zarokpoprzedzający rok, kIórego dotyczy
niniejsze oświadczęnię, była za7naczow część albo C lub gdy w roku, którego doĘczy niniejsze
oświadczenie, byĘ podejmowane inne niezaplanowane działania rnające na celu poprawę funkcjonowania

B

kontroli znądczej.

