
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku.
1)

 

za rok 2020 
 (rok, za który składane jest oświadczenie) 

Dział I
2)

 

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 rządowej
3)

/w 
kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych* 
 

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 
 

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych
*) 

 
Część A

4)
 

X w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. 

Część B
5)

 
� w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. 

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które 
zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II 
oświadczenia. 

Część C
6)

 
� nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. 

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które 
zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II 
oświadczenia. 

Część D 
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania 
niniejszego oświadczenia pochodzących z:

7)
 

X monitoringu realizacji celów i zadań – Zarządzenie nr 12/20 Rektora Państwowej Uczelni 
Zawodowej we Włocławku z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 
2020 roku zadań „Strategii rozwoju Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na lata 2016-
2020” 

X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli 
zarządczej dla sektora finansów publicznych

8)
, 

X wniosków samooceny kontroli zarządczej; 
X procesu zarządzania ryzykiem (zastosowanie metody ilościowej analizy ryzyka) 
 Wewnętrzny akt normatywny z zakresu Kontroli Zarządczej w tym z zakresu zarządzania 



ryzykiem – Zarządzenie nr 1/20 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 
14 stycznia 2020 roku w sprawie Systemu kontroli zarządczej w Państwowej Uczelni Zawodowej 
we Włocławku 

 
 
X kontroli zewnętrznych: 
 Kontrola w zakresie prawidłowość realizacji umowy nr MNiSW/2018/83/DIR/DID z dnia 

13.06.2018r. oraz wydatkowania środków finansowych na realizację zadania pn. Wsparcie 
rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych. Organ 
kontrolujący Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ocena pozytywna) 

X innych źródeł informacji:  
Przedstawicieli instytucji współpracujących, sprawozdań statystycznych, rankingów oraz ocen 
komisji akredytacyjnych: 
- Raport z wizytacji PKA na kierunku Pedagogika (ocena pozytywna).  
- Raport wstępny z wizytacji PKA na kierunku Informatyka (oczekujemy na ocenę ostateczną). 
- Raport z wizytacji KRASzPiP na kierunku Pielęgniarstwo (ocena pozytywna).  

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

 

 

Włocławek, dnia 23.02.2021r. ............................................................. 
(miejscowość, data) (podpis ministra/kierownika jednostki) 

______ 

* Niepotrzebne skreślić. 
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