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za rok 2012

Dzial I
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i
efektywnej kontroli zarzqdczej, tj. dziafan podejmowanych dla zapewnienia realizacji
celow i zadan w sposob zgodny z prawem, efektywny, oszcz~dny i terminowy, a w
szczegol nosci
dla zapewnienia:
- zgodnosci dziafalnosci z przepisami prawa oraz procedurami wewn~trznymi,
- skutecznosci i efektywnosci dZiafania,
- wiarygodnosci sprawozdan,
- ochrony zasobow,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego post~powania,
- efektywnosci i skutecznosci przepfywu informacji,
- zarzqdzania ryzykiem,
oswiadczam, ze w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansow publicznych

CZ~SC A
w wystarczajqcym stopniu
i efektywna kontrola zarzqdcza.

CZ~SC B
X w ograniczonym stopniu funkcjonowafa adekwatna, skuteczna

kontrola zarzqdcza.

Zastrzezenia dotyczqce funkcjonowania kontroli zarzqdczej wraz z planowanymi
dZiafaniami, ktore zostanq podj~te w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarZqdczej,
zostafy opisane w dziale II oswiadczenia.

CZ~SC C
nie funkcjonowafa adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarzqdcza.

CZ~SC 0
Niniejsze oswiadczenie opiera si~ na mojej ocenie i informacjach dost~pnych w czasie
sporzqdzania niniejszego oswiadczenia pochodzqcych z:
X monitoringu realizacji celow i zadan,
X samooceny kontroli zarzqdczej przeprowadzonej z uwzgl~dnieniem standardow

kontroli zarzqdczej dla sektora finansow publicznych,
procesu zarzqdzania ryzykiem,
audytu wewn~trznego,
kontroli wewn~trznych i kontroli zewn~trznych,
innych zrodef informacji:
- oswiadczen 0 stanie kontroli zarzqdczej w podlegfych jednostkach i komorkach
administracyjnych
- zestawienie skarg i wnioskow zafatwionych w 2012r.
- informacji 0 post~powaniach dyscyplinarnych.

Jednoczesnie oswiadczam, ze nie Sq mi znane inne fakty lub okolicznosci, ktore mogfyby
wptynqc na tresc niniejszego oswiadczenia.
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Dział II 
1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym. 
 
 Formalny system zarządzania ryzykiem wciąż pozostaje w fazie wdrożenia. 
 System przepływu informacji nie jest w pełni skuteczny.  
 Proces uszczegóławiania celów i zadań jednostek nie został zakończony. 
 System kontroli wykonania umów cywilnoprawnych nie funkcjonuje poprawnie 

we wszystkich aspektach. 
 Akty prawne dotyczące procesu powierzania i rozliczania zajęć dydaktycznych 

wymagają aktualizacji.    
 
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania 
kontroli zarządczej. 
 
 W 2013 roku zakończone zostaną prace nad aktualizacją strategii rozwoju 

uczelni zawierającą system celów i zadań oraz mierniki ich realizacji. 
 W Uniwersytecie Wrocławskim zostanie przeprowadzone mapowanie 

i optymalizacja procesów, dla której jednym z celów jest poprawa 
efektywności komunikacji. 

 W latach 2013-2014 planowane jest wdrożenie narzędzi informatycznych 
służących poprawie komunikacji 

 Zostanie zakończony proces aktualizacji aktów prawnych dotyczących 
powierzania i rozliczania zajęć dydaktycznych oraz zawierania i rozliczania 
umów cywilnoprawnych. 

 W celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania wprowadzonego systemu 
zarządzania ryzykiem będzie przeprowadzony cykl szkoleń dla pracowników 
Uczelni.  
 

Dział III 
Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania 
kontroli zarządczej. 
Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie: 
 Trwają prace nad aktualizacją aktów normatywnych dotyczących 

pozyskiwania 
i rozliczania środków na działalność badawczą. 

 Pod koniec roku 2012 Uczelnia uzyskała pieniądze na zakup oprogramowania 
służącego do inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych (licencji), 
został powołany zespół, który przeprowadzi zakup i przygotuje proces 
wdrożenia tego oprogramowania. 

 
 
 
 
 
 


