Oswiadczenie 0 stanie kontroli zarzl\dczej
Prezesa Zaktadu Ubezpieczer'l Spofecznych 1)
za rok 2013
(/'Ok. za kt6ry sic/adana jest oswiadczanie)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewmeme funkcjonowania adekwatnej. skutecznej i efektywnej kontroli za
~dczej,

~.

dzia/afl podejmowanych dla zapewnienia realizacji cel6w i zadar'l w spos6b zgodny z prawem, efek
i terminowy, a w szczeg61nosci dla zapewnienia:
zgodno$ci dziatalno$ci z przepisami prawa oraz procedurami wewn~trznymi,
skuteczno$ci i efektywnoSci dziatania,
wiarygodnosci sprawozdafl,
ochrony zasob6w,
przestrzegania i promowania zasad etycznego post~powania,
efektywnosci i skutecznosci przeplywu informacji,
zarzEldzania ryzykiem,

oszcz~ny

tywny,
-

-

oswiadczam, ie w kiarGwaRym/kiar9lJ/aRych ~FZaza
przeze mnie jednostce sektora finans6w publicznych'
Zaktadzie Ubezpieczer'l Spofecznych

mRia

dziale/dzialach

admiRistraGji

FZqdowe/I)/w

kierowanej

(Aa~o'JalAa~wy Bziahl/Beials'" aBmiAi&lraGji FZEl90'''ej/nazwa jednoslki sektora finans6w publicznych')

CZ4j!SC A 4 )
w wystarczajElcym stopniu funkcjonowala adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarzqdcza.

f

a

CZ4j!SC 5)
o w ograniczonym stopniu funkcjonowala adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarzqdcza .
Zastrzezenia dotyczqce funkcjonowania kontroli zarzqdczej wraz z planowanymi dzialaniami,
podj~te w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzqdczej, zostaly opisane w dziale " oswiadczenia .

ktore

zostanq

ktore

zostanq

CZ4j!SC C6)
nie funkcjonowala adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarzqdcza.

o

Zastrzetenia dotyczqce funkcjonowania kontroli zarzqdczej wraz z planowanymi dzialaniami,
podj~te w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzqdczej, zostaly opisane w dziale " oswiadczenia.

CZ4j!SC D
Niniejsze oswiadczenie opiera si~ na mojej ocenie
informacjach dost~pnych w czasie sporzqdzania niniejsze
go oS:-"l adczenia pochodzqcych z: 7)
~ monitoringu realizacji cel6w i zadar'l,
samooceny kontroli zarzqdczej przeprowadzonej z uwzgl~dnieniem standardow kontroli zarzqdczej dla
sektora finansow publicznych 8 ),
)!l procesu zarzqdzania ryzykiem,
Iii( audytu wewn~trznego,
kontroli wewn~trznych,
..:Q ~ontroli zewn~trznych , ..
__
o Innych ir6de! InformaCjl: .. ... .......... .... .... ...... ...... .... ...... .. .. .. ..

.tf

Jednoczesnie oswiadczam, ze nie Sq mi znane inne fakty lub okolicznosci,

;i"ie:::d;a0(~{~ H
(miejscowosc. data)

Niepolrzebne skreslic.

kt6re moglyby wplynqc na trese

7~(f.,{
(pod pis ministra/kierownika jednostki)

Oziat 11 9 )
~

.

Zastrzezenia dotyczCjce funkcjonowania kontroli zarzCjdczej w roku ubieglym.

Nalety opisac przyczyny zloienia zaslrzeien w zakresie funkcjonowania kon/roli zarzqdczej, np. istolnq slabosc kon/roli za
rzqdczej,
istotnq nieprawidlowoS(; w funkcjonowaniu jednostki sektora
finans6w publicznych albo dzialu administracji rzq
dowej, istotny eel lub zadanie, k/6re nie zos/aly zrealizowane, niewystarczajqcy monitoring kon/roli zarzqdczej, wraz z poda
niem, jeieli to moiliwe, eiemenlu, kt6rego zaslrzeienia dotyczq, w szczeg6lnoSci: zgodnot;ci dziaialnoSci z przepisami prawa
oraz
procedurami
wewnt;lrznymi,
skulecznoSci
i
efeklywnoSci
dziaiania,
wiarygodnosci
sprawozdan,
ochrony
zBsob6w,
przeslrzegania i promowania zasad etycznego poslt;powania,
efek/ywnosci
skulecznoSci przeplywu informacji lub zarzq
dzania ryzykiem.

2.

Planowane dzialania, kt6re zostanCj

podj~te

W celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzCj:dczej.

Naleiy opisaC kluczowe dzialania, ktOre zostanq podi?te
do zloionych zaslrzeien, wraz z podaniem lerminu ich realizacji.
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w

eelu

poprawy

funkcjonowania

kon/roli

zarzqdczej

w

odniesieniu

)

Dziatania, kt6re zostaly podj~te w ubiegtym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzCjdczej .
1.

Dzialania, kt6re zostaly zaplanowane na rok, kt6rego dotyczy oswiadczenie:

Naleiy opisac najislolniejsze dzialania, jakie zoslaly podjt;le w roku, kl6rego dotyczy niniejsze oswiadczenie w odniesieniu
do planowanych dzialan wskazanych w dziale " oswiadczenia za rok poprzedzajqcy rok, kl6rego dolyczy niniejsze oswiad
czenie. Woswiadczeniu za rok 2010 nie wypelnia sit; lego punklu.

2.

Pozostale dzialania:

Naleiy opisac najislolniejsze dzialania, niezaplanowane w oswiadczeniu za rok poprzedzajqcy rok,
oswiadczenie, jeieli lakie dzialania zoslaly podjt;le.

kl6rego dolyczy niniejsze

Objasnienia:
Naleiy podac nazw~ ministra , ustalonCj przez Prezesa Rady Ministr6w na podstawie art. 33 us!. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia
1996 r. 0 Radzie Ministr6w (Oz . 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 oswiadczenie sporzCjdzane jest przez kierownika jednostki, nazw~ peinionej przez niego funkcji.
2)
W dziale I, w zaleinosci od wynik6w oceny stanu kontroli zarzCjdczej, wypelnia si~ tylko jednCj cz~sc z cz~sci A albo B, albo
C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostale dwie cz~sci wykresla si~. Cz~sc D wypelnia si~ nie
zaleinie od wynik6w oceny stanu kontroli zarzCjdczej.
3) Minister kierujCjcy wi~cej nii: jednym
dzialem administracji rzCjdowej sklada jed no oswiadczenie 0 stanie kontroli zarzC\d
czej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego dzial6w, obejmujCjce r6wniei urzCjd obslugujCjcy ministra. Oswiadcze
nie nie obejmuje jednostek, kt6re nie sCj jednostkami sektora finans6w publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierp
nia 2009 r. 0 finansach publicznych (Oz. 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).
4) Cz~sc A wypelnia si~ w przypadku, gdy kontrola zarzCjdcza w wystarczajCjcym stopniu zapewnila ICjcznie wszystkie nast~
pujCjce elementy: zgodnosc dzialalnosci z przepisami prawa oraz procedurami wewn~trznymi , skutecznosc i efektywnosc
promowanie zasad etycznego post~powania ,
dzialania , wiarygodnosc sprawozdari , ochron~ zasob6w, przestrzeganie
efektywnosc i skutecznosc przeptywu informacji oraz zarzCjdzanie ryzykiem .
5) Cz~sc B wypelnia si~ w przypadku, gdy kontrola zarzCjdcza nie zapewnila w wystarczajCjcym stopniu jednego lub wi~cej
z wymienionych element6w: zgodnosci dzialalnosci z przepisami prawa oraz procedurami wewn~trznymi , skutecznosci
i efektywnosci dzialania, wiarygodnosci sprawozdari, ochrony zasob6w, przestrzegania i promowania zasad etycznego
post~powania, efektywnosci i skutecznosci przeptywu informacji lub zarzCjdzania ryzykiem, z zastrzeieniem przypisu 6.
6)
Cz~sc C wypelnia si~ w przypadku, gdy kontrola zarzCjdcza nie zapewnila w wystarczajCjcym stopniu iadnego z wymienio
nycil element6w: zgodnosci dzialalnosci z przepisami prawa oraz procedurami wewn~trznymi, skutecznosci i efektywnosci
dziatania , wiarygodnosci sprawozdari, ochrony zasob6w, przestrzegania
promowania zasad etycznego post~powa
nia, efektywnosci i skutecznosci przeptywu informacji oraz zarzCjdzania ryzykiem.
7)
Znakiem "X" zaznaczyc odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych :i:r6del informacji" naleiy je wymienic.
8)
Standardy kontroli zarzCjdczej dla sektora finans6w publicznych ogloszone przez Ministra Finans6w na podstawie art. 69
us!. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych.
9) Ozialll sporzCjdzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oswiadczenia zaznaczono cz~sc Balbo C.
10) Ozial III sporzCjdza si~ w przypadku, gdy w dziale I oswiadczenia za rok poprzedzajCjcy rok, kt6rego dotyczy niniejsze
oswiadczenie , byla zaznaczona cz~sc Balbo Club gdy w roku , kt6rego dotyczy niniejsze oswiadczenie, byly podejmowa
ne inne niezaplanowane dzialania majCjce na celu popraw~ funkcjonowania kontroli zarzCjdczej.
1)

