
O5wiadczenie o stanie kontroli zarzqdczej

Dyrektora O6rodka ,,Pamiqi i Przyszlosc"t)

za rok 2021.

(rok, za ktory skiadane jest oswiadczenie)

Dzial l2j

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli

zarzqdczei, tj. dziaiair podejmowanych dla zapewnienia realizacji celow i zadarl w sposob zgodny z

prawem, efektywny, oszczqdny i terminowyi a w szczegolnoSci dla zapewnienia:

- zgodno6ci dziatalno6ci z przepisami prawa oraz procedurami wewnqtrznymi,

- skutecznosci i efektywnosci dziatania,

- wiarygodno6ci spraw ozdan,

- ochrony zasobow,

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postqpowania,

- efektywno5ci i skutecznodci przeptywu informacji,

- zarzqdzaniaryzykiem,

o6wiadczam, 2e
i')/w

kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansow publicznychx

OSrodku ,,Pamiqi i Przyszloil(

f nazw aj ed n ostki sektora fin a nsow p u bl icznych 
-)(

CzqSi 4+)

niu funkc ata adekwatna, skuteczna i efek na kontrola zarzadcza.

Zaslrzeienia dotyczqce funkcjonowania kontroli zarzqdcze) wraz z planowanymi dziataniami, ktore zostanq
podjqte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzEdczej, zostaiy opisane w dziale ll oswiadczenia.
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Czq5i Bs)



Zastrze2enia dotyczqce funkcjonowania kontroli zarzqdczel wraz z planowanymi dziataniami, ktore zostanE

podjqte w celu poprawy funkcjonowania kontrolizarzqdczel,zostaty opisane w dziale lloswiadczenia.

Czq5i D

Niniejsze oswiadczenie opiera siq na mojej ocenie iinformacjach dostqpnych w czasie sporzqdzania

niniejszego o(wiadczenia pochodzq cych zl)

IX] monitoringu realizacji celow i zadan,

[X]samooceny kontroli zarzqdczel przeprowadzonej z uwzglqdnieniem standardow kontroli zarzqdczej

dla sektora finansdw publicznychB),

[X] procesu zarzqdzania ryzykiem,

[-] audytu wewnqtrznego,

[-] kontroli wewnqt rznych,

[X] kontroli zewnqtrznych,

[-] innych irodel informacji: ,,,.,.,,,,..,nie dotyczy

Jednocze(nie oSwiadczam, ze nie sq mi

n in iejszego oswiadczenia,

Wrociaw, 08.03.2022r.

(miejscowo(i, data)

znane inne fakty lub okolicznoSci, ktore mogtyby wptynqi na tresc

( pod p is nc+nr€+ffi/ki e row

* Niepotrzebne skre6lii,



Dziat lle)

1' zastrzeienia dotyczqce funkcionowania kontrol i zarzqdczej w roku ubiegiym.
A' stabosciq jest brak wypracowanego dokumentu, ktory jasno komunikowatby zasady oceny okresowej
pracownik6w' Nie zrealizowano uzupetnienia systemu zarzqdzeno formalne wytyczne dotyczqce okresowej
oceny pracownik6w, wykazane jako wymagajqce poprawy w oSwiadczeniu w latach zo17-2020.
Nalezy opisac przyczyny zlozenia zastrzezeh w zakresie funkcionowonia kontroli zorzqdczej, np, istotnq
slaboic kontroli zarzqdczei, istotnq nieprawidlowotc w funkcionowaniu jednostki sektora finansow
publicznych albo dzialu administrocii rzqdowei, istotny cel lub zadanie, ktore nie zostaly zrealizowane,
niewystarczaiqcy monitoring kontroli zarzqdczei, wraz z podaniem, jezeli to mozliwe, elementu, ktorego
zastrzezenio dotyczq, w szczegolnoici: zgodnolci dzia'lalnoici z przepisami prowa oraz procedurami
wewnqtrznymi' skutecznosci iefektywnoici dzialania, wiarygodnosci sprawozdan, ochrony zosobow,
przestrzeganra ipromowania zasod etycznego postqpowonia, efektywnoici iskutecznolci przeplywu
informocji lub za rzqdzanio ryzykiem.

2' Planowane dziaiania, ktore zostanq podiqte w celu poprawy funkcjonowania kontrol i zarzqdczej.
Ad' A' Przygotowanie procedury systemu oceny okresowej pracownik6w. Dziatania szkoleniowe
adresowane szczeg6lnie do kierownik6w kom6rek oraz kierownictwa - w zakresie motywowania,
udzielania informacji zwrotnej, budowania wtaiciwej kurtu ry organizacyjnej.

Nale.y opisac kluczowe dzialania, ktore zostanq podiqte w celu poprawy funkcjonowonia kontroli
zarzqdczei w odniesreniu do ztozonych zastrzezeri, wroz z podaniem terminu ich reolizacji.

Dziat llllo)

Dziaiania' ktdre zostaty podjqte w ubiegiym roku w celu poprawy funkcjonowania kontrol i zarzqdczej.
1' Dzialania, ktore zostaty zaplanowane na rok, ktorego dotyczy oswiadczenie:
a) Dotyczy standardu A.1 przestrzeganie wartosci etycznych

- podtrzymywano zaloienia icele oparte na stworzonych procedurach, opisujqcych dziaiania
zapobiegaiqce mobbingowi w instytucii, a wprowadzone zarzqdzeniem Dyrektora nr 2o/2ow dn.
24 kwietnia 2o2o r' Powoiane organy przeciwmobbingowe odrqbnych Zarzqdzeniem Dyrektora o nr 75/20
w dn. 03, grudnia 2O2O r. nadal funkcjonujQ w O5rodku.

b) dotyczy Standardu A.2 Kompetencje zawodowe

- zarz4dzeniem Dyrektora osrodka nr 69/21, z 3L.08.2021r. ustarono nowe zasady etatyzacji, okre.rajqce
nowe limity stanowisk w danych komorkach organizacyjnych, uchylono wczeiniejsze zarzqdzenie



Dyrektora OSrodka nr 6/20 z dn. 04.02.2020 r. o poprzednich zmianach dot, tego tematu,

- zmieniono zasady wynagradzania pracownikow w osrodku,,Pamiqi i przyszlosc" Zarzqdzeniem Dyrektora
nr I07 /21 z dn. It ,1,2 2021_ r,,

- zgodnie ze stale obowiqzujEcym w Osrodk u Zarzqdzeniem nr 1,611,7 z dn. 17.02.2017 o zmianie

Regulaminu naboru pracownikow na wolne stanowiska pracy w o6rodku "pamiqi i przys zlo1c,, nabor
nowych pracownikow na wolne stanowiska pracy w osrodku odbywat siq z udziaiem komisji rekrutacyjnej.
Powotanie takiej komisji odbywato siq na drodze odrqbnych zarzqdzen Dyrektora wiasciwych dla

przeprowadzanych rekrutacji, a ogtoszenia o naborach iich wynikach zamieszczane byiy na stronie Blp

O6rodka. W 2021. r. obrazujqto zarzqdzenia:

o 49/21 z dn' 26.05'2021 r' w sprawie powotania Komisji Rekrutacyjnej w zwiqzku z rekrutacjq
prowadzonQ na stanowisko specjalista w Dziale ogolnym,

o 57/21 z dn.23.06.2021. r, w sprawie powoiania Komisji Rekrutacyjnej w zwiqzku z rekrutacjq
prowadzonQ na trzy stanowiska: Specjalista ds. Obsiugi publiczno6ci,

o 58/21- z dn. 24.06'2021. r, w sprawie powotania Komisji Rekrutacyjnej w zwiqzku z prowad zonE

rekrutacjq na 3 stanowiska: Specjalista ds, Obsiugi publicznoSci,

o 62/21 z dn' 06.01.2021. r. w sprawie powoiania Komisji Rekrutacyjnej w zwiqzku z rekrutacjq
prowadzonQ na stanowisko: Specjalisty ds, orga nizacji projektow

o 64/21 z dn' 13.01,2021, r' w sprawie powotania Komisji Rekrutacyjnej w zwiqzku z rekrutacjq
prowadzonE na stanowisko: Specjaristy ds. Marketingu

o 67/21 z dn' 23'oB'2021, r, w sprawie powotania Komisii Rekrutacyjnej w zwiqzku z rekrutacjq
prowadzonQ na stanowisko: Specjaristy ds. Marketingu

o 90/21- z dn' 02.11'202L r' w sprawie powotania Komisji Rekrutacyjnej w zwiqzku z prowad zonE
rekrutacjq na stanowisko: dokumenta I isty,

o 98/21z dn' 02'12.2021 w sprawie powotania Komisji Rekrutacyjnej w zwiqzku z rekrutacjq
prowadzonQ na stanowisko: Specjalisty w Dziale Organizacji projektow,

o 1'oB/21 z dn' 1'7 '1'2'2021 r. w sprawie powoiania Komisji Rekrutacyjnej w zwiqzku z rekrutacjq
prowadzonq na stanowisko specjalisty/ki ds. organizacyjnych w projekcie EoG w Dziale
Przedsiqwziqc rnstytucjonarnych w wymia rze z/5 etatu.

c) dotyczy Standardu A.3 Struktura organizacyjna.

- speiniajqc obowiqzek wynikajqcy z zapisow Ustawy z dn. Lg,oT.zolg t. o zapewnianiu dostgpnosci
osobom ze szczegolnymi potrzebami, a takze Ustawy z dn.04.04.201,9 r. o dostqpnosci cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotow publicznych powotano zespo I zadaniowy ds. zapewnienia



dostqpno6ci osobom ze szczegolnymi potrzebami w O6rodku ,,Pamiqi i Przyszlosc" Zarzqdzeniem

Dyrektora nr 3912L z dn.26.04.202I r,,

- wprowadzono zmiany w Regulaminie organizacyjnym instytucji Zarzqdzeniem Dyrektora nr 36/2t z

26.04.2021 r' powotujqc nowy dziai: Przedsiqwziqi lnstytucjonalnych, usprawniajqc w ten sposob

wspotpracq z wolontariuszami, stazystami, seniorami, jak rowniez nadzorowaniem realizacji programu

kulturowego pn, Dziedzictwo Edyty Stein,

-Zarzqdzeniem Dyrektora nr 9/21, z dn. 12.02.2021 r. wyznaczono Redaktora Naczelnego oraz powotano

Radq Naukowq,,Wrociawskiego Rocznika Historii M6wionej,,,

- Zarzqdzeniem Dyrektora nr 21/21 z 17.03,2021. r. powoiano zespoi ds. opieki nad Wystawq Giownq:
,,Wrociaw t945-2016" , w celu sprawnej koordynacji prac zwiqzanych z wystawq giownq,

- Zarzqdzenie Dyrektora nr 53/21 z dn. 14.06.2021 r. ustanowiono Regulamin funkcjonowania Rady
Wydawnictwa Naukowego 06rodka "Pamiqi i Przyszlo(i", w celu dbania o jakoSi wydawnictw,
realizowanych przez Wydawnictwo Naukowe O6rodka "Parniqi i Przys ztoic" .

d) dotyczy Standardu B.6 Okre(lenie celow i zadart, monitorowanie i ocena ich realizacji.

- ustalono plan pracy Osrodka w rocznej perspektywie iwprowadzono goZarzqdzeniem Dyrektora

nr 85/202dn.22.12'2020 - ponadto, zaktualizowano cele izadania do roku 2025Zarzqdzeniem Dyrektora

nr 50/212 dn. 28.05 ,2021r.

e) dotyczy Standardu B,T.ldentyfikacja ryzyka, B.8. Analiza ryzyka, B,9. Reakcja na ryzyko.

- podtrzymano realizacjq wymagania dotyczqcego Standardu 8.7-9 ldentyfikacja ryzyka, analiza ryzyka,

reakcja na ryzykowykazane jakowymagajqce poprawyw o6wiadczeniach za lata 2OI7-ZOl9, realizujqc

zapisy Zarzqdzenia Dyrekto ra nr ZII2O z dn. 24.04,2020 r.

f) dotyczy Standardu C.11. Nadz6r, Standardu C.13 Ochrona zasob 6w orazStandardu C.15 Mechanizmy

kontroli dotyczqce system6w informatycznych

- w celu zapewnienia bezpieczenstwa uczestnikom wyda rzen,ktore odbywaiy siq na terenie Osrodka

,,Pamigi i Przyszlo(i" kazdorazowo okreSlano Regulamin udostqpniany do wiadomoSci publicznel a

u sta n awia ny zarzqdzen i em Dyrektora, obrazuiEto po n izsze doku m enty:

o Zarzqdzenie Dyrektora nr 55/21- z dn. 15.06.202I r. w sprawie nadania Regulaminu Wydarzenia

plenerowego "Pchli ra rg_zajezdnia" w o(rodku "pamiqi i przyszlosc,,,

o Zarzqdzenie Dyrektora nr 105121, z dn, 1"0,1,2,2021 r, w sprawie nadania Regulaminu zwiedzania

wystawy: "wrociaw pamiQta" na pracu Centrum Historiizajezdnia,

- jednoczesnie realizujqc wymagania dot. ochrony zasobow naturalnych powoiano zespoi zadaniowy ds,

monitorowania oddziatywania na klimat iSrodowisko w O6rodku,,Pamiqi i przyszto(c" Zarz4dzeniem



Dyrektora nr 38/21, z dn.26.04.2021, r.

g) dotyczy Standardu C.12. Ciaeto6i dziatalnoici

w zwiqzku z nadzwycza)nq sytuacjq w kraju i ogioszonym od dn. 20.03 .2020 r, przez Ministra Zdrowia

stanem epidemii i trwaiqcq rowniez w roku 2o2l wprowadzono szereg zmian w organ izacji pracy i

dziatalnosci osrodka "Pamiqi i Przyszlosc",majqcych na celu zachowanie ciqgtoSci dziatalno5ci osrodka

,,Pamiqi i Przyszlosc". Dziaialno6i instytucji w duzej mierze oparta byta na pracy w trybie zdalnym,

okreSlono dy2ury pracy na stanowiskach wymagajqcych obecnosci w siedzibie instytuc li,przekazano do
publicznej wiadomoici informacjq o zmianie funkcjonowania instytucji na czas pandemii:

- Zarz4dzenie Dyrektora nr 30/20 z dn.09.O 6,2020 r. w sprawie organ izacji dziatalno(ci O6rodka ,,pamiqi i

Przyszlosc" w okresie obowiqzywania stanu epidemii lub stanu zagroienia epidemicznego byto w roku

202l wtaSciwie w comiesiqcznych odstqpach czasu przedluiane i zmieniane co pozwalaio zachowai
ciqgioSi pracy ijednocze6nie dostosowai system pracy w osrodku do biezqcych zmian zachodzqcych w
kraju, obrazuiq to m.in. kolejne zarzqdzenia powoiywane w roku 2021:

- zarzqdzenie Dyrektora nr 2/21" z dn, 1-8.01.2021w sprawie zmiany zarzqdzenia w sprawie organizacji
dzialalnosci o(rodka,,Pamiqi i PrzysztoSi" w okresie obowi EZywania stanu epidemii lub stanu zagroienia
epidemicznego orazzmiany zarzqdzenia w sprawie polecenia pracy zdalnej i zasad jej orga niTacji oraz
dyzurow i pracy w siedzibie Osrodka ,,pamiqi i przys zlos(,, ,

-zarzqdzenie Dyrektora nr7/21z dn. o1 ,02,2021 r. w sprawie zmianyw sprawie polecenia pracy zdalnej i

zasadiej organizacii orazdy2urow ipracyw siedzibie 06rodka,,pamiqi iprzyszlosc,obowiqzujqce do
31,03.2021r.,

- zarzqdzenie Dyrektora nr 23/212 dn. 19,03.2021- r. w sprawie zm iany zarzqdzenia nr 30/2020 w sprawie
organizacii dziatalnoSci osrodka,,Pamiqi i Przyszlo(c" w okresie obowiqzywania stanu epidemii lub stanu
zagroLenia epidemicznego orazzmianY zarzqdzenia nr 11,/20 w sprawie polecenia pracy zdalnej i zasad jej
organizacli oraz dyzurow i pracy w siedzibie osrodka ,,pamiqi i przys zloic,, ,

- zarzqdzenie Dyrektora nr 29/212 dn, 12 kwietn ia 2021r. w sprawie zmiany zarzqdzenia nr 30/2020 w
sprawie organizacji dziatalnoSci o(rodka ,,Pamiqi i Przyszlolc" w okresie obowiqzywania stanu epidemii
lub stanu zagrozenia epidemicznego orazzmiany zarz4dzenia nr 1t/2ow sprawie polecenia pracy zdalnej i

zasad jej organizacji oraz dy2urow i pracy w siedzibie osrodka ,,pamiq c i przyszlosc,,

- zarzqdzenie Dyrektora nr 31,/21z dn. 16,0 4.2021- r, w sprawie zmiany zarzqdzenia nr 30/2020 w sprawie
organizacji dziaialnosci osrodka,,Pamiqi iPrzyszlosc" w okresie obowiqzywania stanu epidemii lub stanu
zagroienia epidemicznego, obowiqzujqce do 25.04.2021, r,,



- ZarzEdzenie Dyrektora nr 35121z dn.26.04.2021, r. w sprawie zmiany zarzqdzenia nr 3012020 w sprawie

organlzacji dziaialnosci Osrodka,, Pamiqi i Przyszio5i" w okresie obowiqzywania stanu epidemii lub stanu

zagroienia epidemicznego, obowiqzujqce do 03,05. 2021. r,

-Zarzqdzenie Dyrektora nr 40/212 dn.29.04,202L r. w sprawie zmiany zarz4dzenia nr 1t/20 w sprawie

polecenia pracy zdalnej i zasad jej organizacli oraz dyiurow i pracy w siedzibie Osrodka ,,Pamiqi i

Przyszlosc. obowiqzujqce do 30,05 2O2t r.,

- Zarzqdzenie Dyrektora nr 46/212 dn, 25.05, 2021r. w sprawie zmiany zarzqdzenia nr 30/2020 w sprawie

organizacji dziatalno5ci OSrodka,,Pamiqi i Przyszlosc" w okresie obowiqzywania stanu epidemii lub stanu

zagtozeni a epi d em iczn ego.

Ponadto, w O(rodku funkcjonujq zasady ustalania zastqpstw pracownikoww czasie ich nieobecnosci.

Urlopy pracownicze planowane sE na poczqtku roku, zgodnie z dyspozycjq Dyrektora, urlopy sq w

wigkszo6ci przypadkdw corocznie wykorzystywan e przez pracownikow.

h) dotyczy Standardu C. 1,4 Szczegotowe mechanizmy kontroli dotyczqce operacji finansowych

i gospodarczych.

- W roku 202l zrealizowano ten standard m,in. poprzez:

- powoianie Komisji SocjalnejZarzqdzeniem Dyrektora nr U2I z dn. 13,01..202I r,, ktorej celem byio

rozdzielania srodkow w ramach Funduszu Socjalnego w spos6b zgodny z Regulaminem Zakiadowego

Funduszu Swiadczen Socjalnych (zatqcznik doZarzqdzenia nr 68/20 Dyrektora O(rodka,,pamiqi i

Przyszlosc" z dnia 1,7.11.2020 r.),

- powoianie Komisji, ktorej zadaniem bytwybor lnstytucji Finansowejzarzqdzajqcej iprowadzqcej

Pracownicze Plany Kapitatowe dla pracownikow O6rodka,,Pamiqi iPrzyszlo(c" -Zarzqdzenie Dyrektora

nr 10121, z dn.23.02.2021r.,

- przeprowadzenie inwentaryzacji Srodkdw trwaiych i Srodkow pieniqznych:

* Zarzqdzenie Dyrektora nr 1-02/21z dn.07,12,2021r, w sprawie przeprowadzenia inwenta ryzacji

okresowej Srodkow trwatych (umowa 1/WKL/2017),

* Zarzqdzenie Dyrektora nrIO3/21 z dn,07,1,2.2021, r. w sprawie inwentaryzacji srodkow pieniqznych na

rachunkach bankowych.

Ponadto w 2021r, nadal obowiqzuje ijest przestrzegane Zarzqdzenie Dyrektora nr 27120

z dn' 25'05.2020r., okre(lajqce trybu sporzqdzania izawierania umow oraz zasad kontroli dokumentow

ksiqgowych w Osrodku "pamiqi iprzyszlo6c".



i) dotyczy Standardu D,1g Komunikacja zewngtrzna.
- aby zapewnic efektywny system komunika cii z zewngtrznymi kontrahentami, wszystkie projekty majqcecharakter konkursu opatrzone byiy regulaminem wprowadzonym odrqbnym zarzqdzeniem, a nastgpniepodanym do wiadomo:ici public znei przezstronq internetowq instytucii, obrazujq to nastgpujqce
p rzykia dow e zarzqdzen i a ;

* 5/21- z dn' 27 '01'2021' r' w sprawie konkursu ,,wirtualne zwiedzanie wystawy wrociaw 1,945-20L6,,
organizowanego przez OSrodek ,,pamiqi i przyszlotc,,,
* 11/212 dn' 24'02'2021r' w sprawie ogioszenia konkursu pt. ,,prawdy polakow,, organizowanego przez
O5rodek ,,pamiqi i przyszto6c,,,

'r 1'2/212 dn' 25'02'202L r' w sprawie lX edycii konkursu plastycznego,Namaluj mi historiq,,-,,Moje
miasto do odkrycia,,,

* 13/212 dn' 26'02'2021r' w sprawie ogioszenia konkursu "Uczymy siq solidarnosci,, organizowanego
przez OSrodek,,pamigi i przys zlo|c,,,
* 1'5/21" z dn' o1'03'2021 r' w sprawie ogioszenia konkursu,,Relacia zzaiezdni,, organizowaneg o przez
OSrodek ,, 

pamiqi i przyszlosc,, 
,

x 27/212 dn' 31 '03'2021 r' w sprawie ogioszenia konkursu na najlepsze prace licencjackq i magisterskq zwykorzystaniem historii mowionej organizowanego przezosrodek,,pamiqi i przyszlosi,, i polskie
Towarzystwo H istorii Mowionej
* 33/21' z dn' 26'04'202L r' w sprawie ogioszenia konkursu fotograficznego ,,Swiqtujq Dzieri Flagi Rp,,organizowanego przez Osrodek,,pamiqi i przys zlosc,,,
* 48/212 dn. 25 maja 2021, r. w sprawie ogtoszenia konkursu pt, "Poznaj Wrociaw z Zajezdniakiem,,
organizowanego przez Osrodek ,,pamiqi 

i przys zlosc,,,
* 55/21"2 dn' 15'06.2021 r. w sprawie nadania Reguraminu
Targ_Zajezdnia,' w Osrodku ,,pamig ci przyszloSi,,,
x 4/21' z dn' 12'05'2021'r' wsprawie powoianie Komisii konkursowei do konkursu,,Bibuiqwalczg,,
organizowanego przez O6rodek pamiqi i przyszlosc,,
* 65/212 dn' 02'08' 2021' r' w sprawie powotania Komisii konkursowei do rX edycji konkursu plastycznego"Namaluj mi historiq" pt' Moie miasto do odkrycia organizowaneg o przezosrodek,,pamiqi iprzysziosi,,

Ponadto' zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Zamowieri publiczn ych orazwewnqtrznym Reguraminemwydatkow' do ktorych nie stosuje siq ustawy Prawo zamowien publiczny ch (zarzqdzenie 97/r9 z dn.31''12'2019 r'' obowiqzujqce rowniez w roku 202L)zamowienia, co ktorych byiy okresrone takie

Wydarzenia plenerowego "pchli



wymagania byty prowadzone na stronie BIP o(rodka (oraz na stronie BZpw przypadku zamowien
udzielanych na podstawie ustawy Pzp). Ponadto kazdemu takiemu zamdwieniu towarzyszyio powoianie
komisji ds' przeprowadzania danej czynnosci , obrazujqto przykiadowe zarzqdzenia:
x 4/21zdn' 19'or'2021r' wsprawie powotania zespoiu do negocjacii z jednym wykonawcE na rezyseriq
film u "Wrociawski sierpied,',

*26/21' z dn' 26'03'2021" r, w sprawie powoiania komisji do przeprowadzenia negoc jacji zlednym
wykonawcq najem pomieszczeri Towarzystwo im. Edyty Stein,
*gq/212 dn' 24'11,2021, r. w sprawie powotania komisji do przeprowadzenia negoc jacji zjednym
wykonawcq Two Wings lnstitute,
*97 /21' z dn' 29'1'1. 2021- r' w sprawie powoiania komisji do przeprowadzenia negoc jacji zjednym
wykonawcQ ds' organizacli koncertu podczas gali promujqcej Nagrodq im, Sacharowa za wolno(ci mysli
Naleiy opisat naiistotnieisze dzia'lania, iokie zostoly podiqte w roku, ktorego dotyczy niniejsze oiwiadczenie
w odniesieniu do planowanych dzialan wskozanych w dziole il oiwiodczenia za rok poprzedzajqcy rok,
ktorego dotyczy nrnteisze oiwiadczenie. w oiwiadczeniu za rok 201-0 nie wypelnia siq tego punktu.
2. Pozostaiedziaiania:

n ie d otyc zy ......

Naleiy opisoc naiistotnieisze dziafanio, niezaplanowane w oiwiadczeniu za rok poprzedzajqcy rok, ktorego
dotyczy niniejsze oiwiodczenie, jezeli takie dzialanio zosta.ly podiqte.

ObjaSnienia:

1) Nale2y podai nazwQ ministra, ustalonq przez Prezesa Rady Ministrow na podstawie art.33 ust, l-
ustawyzdniaBsierpnia1996r.oRadzieMinistrow(Dz,U.z2oo3r.Nr24,poz. 

199iNrBO, poz.7!7,
22004 r' Nr 238, poz.2390 i Nr 273, poz.2703, z2oo5 r, Nr 169, poz, 1.41,4 i Nr 249, poz.2ro4, z

2006 r' Nr45, po2.319, Nr 1.7o,poz, 1,217 iNr22o, poz, 1600,z2oo|r.Nr227,poz. 1505,z2oo9r.
Nr42'poz'337, Nr98, poz.B1-7, Nr l-57, poz. 1,241i Nr 161, poz, 1,277 orazz2oror, Nr57, poz.354),
a w przypadku gdy oSwiadczenie sporzqdzane jest przez kierownika iednostki, nazwg peinionej pruez
niego funkcji,

2) w dziale l' w zalezno6ci od wynikdw oceny stanu kontroli zarzEdczei, wypeinia siq tylko jednq czesc z
czqsci A albo B, albo C przez zazraczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. pozostaie dwie czqsci
wykre(la siq' CzqSi D wypeinia siq niezaleznie od wynikow oceny stanu kontroli zarzqdczej.3) Minister kieruiqcy wiqcei niz iednym dziaiem administracji rzqdowej skiada jedno oswiadczenie o
stanie kontroli zarz4dcze) w zakresie wszystkich kierowanych przez niego dzialow, obejmujqce
rowniei urzqd obstuguiqcy ministra. o(wiadczenie nie obeimuie iednostek, ktore nie sq jednostkami



4)

sektora finansow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2OO9 r, o finansach publicznych

(Dz' U' Nr 157, poz. 1240 otazz2OlO r. Nr 28, po2.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr l-52,

poz. 1020 i Nr 238, poz, 1578),

Czq5i A wypeinia siq w przypadku, gdy kontrola zarzqdcza w wysta rczajqcyrn stopn iu zapewnita

lqcznie wszystkie nastqpujqce elementy: zgodno(c dzialdno6ci z przepisami prawa oraz procedurami

wewnqtrznymi, skuteczno6i i efektywnoSi dzialania, wiarygodnoSi sprawozdan, ochronq zasobow,

przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postqpowania, efektywno(i i skutecznosi przepiywu

i nform acj i or az zarzEdzani e ryzyki em.

Czq6i B wypetnia siq w przypadku, gdy kontrola zarzqdcza nie zapewniia w wystarczajQcym stopniu

jednego lub wiqcej z wymienionych elementow: zgodnosci dziatalno(ci z przepisami prawa otaz

procedurami wewnqtrznymi, skutecznoSci iefektywnosci dziaiania, wiarygodnoSci sprawozdan,

ochrony zasobow, przestrzegania ipromowania zasad etycznego postqpowania, efektywnosci i

skuteczno6ci przepiywu informacji lub za rzqdzania ryzyki em, z zaslrzeieniem przypisu 6.

CzqSi C wypetnia siq w przypadku, gdy kontrola zarzqdcza nie zapewniia w wystarczajqcym stopniu

zadnego z wymienionych elementow: zgodno6ci dziaialnoSci z przepisami prawa oraz procedurami

wewnqtrznymi, skutecznoSci i efektywnosci dzialania, wiarygodno:ici sprawozdan, ochrony zasobow,

przestrzegania i promowania zasad etycznego postqpowania, efektywno6ci i skuteczno6ci przeptywu

i nformacj i oraz zarzqdzania ryzykiem,

Znakiem rrxrr zaznaczYc odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych irodel
informacji" nalezy je wymienii.

Standardy kontrolizarzqdczej dla sektora finansow publicznych ogioszone przez Ministra Finansow na

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

Dzial ll sporzqdzany iest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oswiadczenia zaznaczono czqsi B

albo C,

Dzial lll sporzqdza siq w przypadku, gdy w dziale I o(wiadczenia za rok poprzedzajQCy rok, ktorego

dotyczy niniejsze oSwiadczenie, byta zaznaczona czesc B albo C Iub gdy w roku, ktorego dotyczy

niniejsze oSwiadczenie, byiy podejmowane inne niezaplanowane dziaiania majqce na celu poprawq

fu nkcjonowa nia kontroli zarzqdczej.

s)

6)

e)

10)


