
zalqcznik nr 1

osRoDEK "PAMtEC I PRZYSZT-OSC"

INFORMACJA O STANIE KONTROL! ZARZADCZEJ ZA2021 ROK

Jako osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarzqdczej, tj.
dzialafi podejmowanych dla zapewnienia realizacji cel6w i zadafi w spos6b zgodny z prawem, efektywny,
oszczgdny i terminowy, a w szczeg6lnoSci:
- zgodno6ci dzialalno6ci z pzepisami prawa oraz procedurami wewngtrznymi,
- skutecznoSci i efektywno6ci dzialania,
- wiarygodnoSci sprawozdafi ,.

- ochrony zasob6w,
- paestzegania i promowania zasad etycznego postepowania,
- efektywnoSci i skuteczno6ci przeplywu informacji,
-zazqdzania ryzykiem,

informujg, 2e w oparciu o samooceng, dokonano oceny stanu kontroli zarzqdczej w roku 2021, klora
uzyskala wynik na poziomie Fozytywna / 98.33 o/o, o w poszczeg6lnych standardach przedstawia sig
nastgpujqco:

1. SRODOWTSKO WEWNETRZNE ocena: 91.67%

Zidentyfikowane SlaboSci: [Ocena w 2020 roku:91'67o/o)

- brak czytelnych i sformulowanych na piSmie regul oceny okresowej pracownik6w

2. CELE IZARZ\DZANIE RYZYKIEM Ocena: 1OO.OO%

Zidentyfikowane SlaboSci: locena w 2020 roku: 100'00%]

- zarzqdzanie ryzkiem jest prowadzone i dokumentowane w miesiqcznych cyklach, Pewnq staboSciq jest
byd mo2e zbyt wielka orientacja na konkretne projekty i wydarzenia, a w mniejszym stopniu na ocene
ryzyka stalych proces6w w organizacji.



3. MECHANIZMY KONTROLI

Zidentyfi kowane Slabo6ci:

- nie dotyczy

Ocena: 100.00%

[Ocena w 2020 roku: 100.00%]

4. INFORMACJA I KOMUNIKACJA Ocena: 1OO.O0%

Zidentyfikowane SlaboSci: [Ocena w 2020 roku: 100'00%]

Jakkolwiek istnieje sp6jny i sformalizowany system komunikacji wewngtrznej, to jednak okresowo
dochodzi do blgd6w, nieporozumieh i spor6w kompetencyjnych wewnqtrz organizacji. Z
przeprowadzonej analizy wynika, 2e ich eliminacja winna nastqpid w ramach ksztaltowania kultury
organizacji, nie zas w formie tworzenia dalszych procedur, kt6re sq optymalne.

5. MONITOROWANIE IOCENA Ocena: 1OO.OO%

Zidentyflkowane Slabosci: lOcena w 2020 roku:100'00%]

- nie dotyczy



W zwiqzku z wystgpujqcymi staboSciami podejmuje sig dziaiania zwigkszajqce skutecznoSc, efektywnoSc i

adekwatnoSc fu n kcjonowa n ia kontrol i zarzqdczej w nastqpujqcym za kresie :

- po ustaniu stanu epidemii bqdq przeprowadzone cykliczne spotkania z zespolem (tizyczne spotkania) w
celu wypracowania odpowiedzi na istniejqce staboSci, tj:
1. systemu oceny okresowej pracownik6w,
2. eliminacji problem6w w zakresie komunikacji wewngtrznej
- zostanq poddane analizie istniejqce procedury zarzqdzania ryzykiem w instytucji w celu ich dalszego
doskonalenia.

kierowni k jednostki/dyrektor Departamentu UMW:

Marek Mutor (Dyrektor)

Uwagi Departamentu UMW:

Nie wniesiono uwag.

osoba upowazniona do przedstawienia uwag:

Uwagi Wydzialu Kontroli:

Nie wniesiono uwag.

osoba upowa2niona do przedstawienia uwag:

Uwagi Zespolu ds. Audytu Wewngtznego:
Nie wniesiono uwag.

osoba upowazniona do przedstawienia uwag:

Stanowisko do zgloszonych uwag:

kierownik jednostki/dyrektor Departamentu UMW:

data zatwierdzenia informacji o stanie kontroli zarzqdczej

20.01.2022


