
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 

 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku 

 
                  za rok 2018  

Dział I2) 

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

zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z 

prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:  
- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, 
- skuteczności i efektywności działania, 
- wiarygodności sprawozdań, 
- ochrony zasobów, 
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, 
- efektywności i skuteczności przepływu informacji, 
- zarządzania ryzykiem, 

oświadczam, że w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej3)/w 
kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych* 
 
 

Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku. 
 
Część A4)  

 X  w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. 
 
Część D  
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania 
niniejszego oświadczenia pochodzących z:7) 

monitoringu realizacji celów i zadań- Zarządzenie nr 13/18 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej we Włocławku z dnia 30.stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 
2018 roku zadań "Strategii rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na 
lata 2016-2020". 
X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli 

zarządczej dla sektora finansów publicznych, 
X wniosków samooceny kontroli zarządczej,  
X  procesu zarządzania ryzykiem (zastosowanie metody ilościowej analizy ryzyka), 
X kontroli zewnętrznych: 
1. „Realizacja przez Uczelnie Akademickie i Zawodowe obowiązku stworzenia dla 
niepełnosprawnych studentów i doktorantów warunków do pełnego udziału w procesie 
kształcenia i w badaniach naukowych” Najwyższa Izba Kontroli. 
2. „Kontrola realizacji projektu „Inwestycja w infrastrukturę wyższej szkoły zawodowej i działania 
z zakresu e-edukacji w celu stworzenia Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych 
Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku” Urząd Marszałkowski. 
- wewnętrzny akt normatywny z zakresu Kontroli Zarządczej w tym z zakresu zarządzania 
ryzykiem – Zarządzenie Nr 77/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we 
Włocławku z dnia 14. listopada 2017 roku w sprawie Systemu kontroli zarządczej w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku. 

 
X innych źródeł informacji: przedstawicieli instytucji współfinansujących, związków zawodowych,  
organizacji studenckich, ocen komisji akredytacyjnych – Raport z wizytacji PKA na kierunku 
mechanika i budowa maszyn w Instytucie Nauk Społecznych i Technicznych, rankingów. 
 

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na 

treść niniejszego oświadczenia. 
 
Włocławek, 18 lutego 2019 roku   

(miejscowość, data) 

 
............................................................. 

(podpis ministra/kierownika jednostki)



 


