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Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie11
za rok 2014
Dział I21
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 kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych
Samodzielny Publiczny Z a k ł a d Opieki Z d r o w o t n e j Ministerstwa S p r a w W e w n ę t r z n y c h z W a r m i ń s k o M a z u r s k i m C e n t r u m Onkologii w Olsztynie 1

Część AĄ)
• w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B 5)
13 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 Ć]
O 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)
El monitoringu realizacji celów i zadań,
El samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla
sektora finansów publicznych 8),
IS1 procesu zarządzania ryzykiem,
El audytu wewnętrznego,
El kontroli wewnętrznych,
El kontroli zewnętrznych,
El innych źródeł informacji: Certyfikat akredytacyjny.; Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
potwierdzający spełnienie norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-ISO/IEC 27001:2007,
PN-N 18001:2004, OHSAS 18001:2007, Systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym (ważny do
09.09.2016r.); badanie poziomu satysfakcji pacjentów i pracowników; informacja o poziomie realizacji
celów za rok 2014; sprawozdanie z wykonania planu działalności; sprawozdanie koordynatora kontroli
zarządczej z obserwacji karty monitoringu, realizacja planu finansowego.
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć n y treść
niniejszego oświadczenia.
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Dział II 9>
1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
a)
b)

Brak aktualnych regulacji z zakresu kontroli i dokumentowania operacji finansowych i gospodarczych.
Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia w trakcie przeprowadzonych audytów wewnętrznych,
kontroli wewnętrznych, wizytacji zewnętrznych, kontroli zewnętrznych oraz audytów wewnętrznych z
systemu zarządzania jakością,
c) Ankieta z samooceny kontroli zarządczej nie została zabezpieczona w systemie informatycznym przed
kilkukrotnym j e j wypełnieniem przez jednego pracownika oraz określone parametry nie blokowały
możliwości powrotu do raz otwartej ankiety.
d) Negatywne
oceny
pacjentów jakości
posiłków
oferowanych
przez
szpital
wynikające
z przeprowadzonego w 2014 badania satysfakcji pacjentów.
e) Niewykonanie planu finansowego.
Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej,
Istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej istotny cel
lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe,
elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: 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 lub zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

Wprowadzenie działań restrukturyzacyjnych,
Wprowadzenie nadzoru nad gospodarką materiałowo-zakupową poprzez budżetowanie komórek
organizacyjnych,
Wyprowadzenie na zewnątrz (outsourcing) działalności pomocniczej,
Monitorowanie wysokości wykonanych świadczeń medycznych w ramach realizowanych umów z
NFZ. oraz ograniczenie wykonania świadczeń ponad podpisany kontrakt. Bieżące przekazywanie
informacji dla kierowników komórek medycznych o rodzajach grup JGP i wartości wykonanych
procedur oraz ich dyscyplinowanie w zakresie nadlimitów,
Dokonanie przeglądu opisanych zakresów czynności pod względem zgodności z istniejącymi
wewnętrznymi regulacjami z zakresu nadanych uprawnień,
Przegląd i aktualizacja instrukcji w zakresie obiegu dokumentów,
Wprowadzenie regulaminu zamówień publicznych w zakresie zakupów poniżej wartości 30 000 euro
celem ujednolicenia procedur zakupu,
Zabezpieczyć ankietę przed wypełnianiem jej kilkukrotnie przez jednego użytkownika w programie
LimeSurvey oraz określić parametry blokujące możliwość powrotu do otwartej ankiety.

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do
złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III101
Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do
planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.
W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. Pozostałe działania:
Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze
oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.
Objaśnienia:
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Należy podać nazwą ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r.
o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr
169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z
2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy
oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
21
W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez
zaznaczenie znakiem „X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników
oceny stanu kontroli zarządczej.
31
Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w
zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje
jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238,
poz. 1578).
41
Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące
elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania,
wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i
skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
51
Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z
wymienionych elementów: 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 lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.
61
Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych
elementów: 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 oraz zarządzania ryzykiem.
71
Znakiem „X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji" należy je wymienić.
81
Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
91
Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
101
Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze
oświadczenie, była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne
niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.
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