Oswiadczenie o stanie kontroli zarz~dczej
AGENCJI OCENY TECHNOLOGll MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI
za rok .........2016..........................
(rok, za kt6ry sk.fadane jest oswiadczenie)

Dziat 121
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli
zarz~dczej, tj. dziafar'I podejmowanych dla zapewnienia realizacji cel6w i zadari w spos6b zgodny z
prawem, efektywny, oszcz~dny i terminowy, aw szczeg61nosci dla zapewnienia:
- zgodnosci dzia~aJnosci z przepisami prawa oraz procedurami wewn~trznymi,
- skutecznosci i efektywnoscl dziafania,
- wiarygodnosci sprawozdar'i,
- ochrony zasob6w,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego post~powania,
- efektywnosci i skutecznosci przepJywu informacji,
- zarzi:idzania ryzykiem,
3
oswiadczam, i:e w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/dziarach administracji rz<\dowej >/w
kierowanej przeze mnie jednostce sektora finans6w public:znych*

..........Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ...... .
(nazwa jednostki sektora finans6w publicznych)

cz~sc A >
X w wystarczaj~cym stopniu funkcjonowafa adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarz~dcza.
4

Cz~sc 9 5>
w ograniczonym stopniu funkcjonowala adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarzctdcza.
Zastrzezenia dotyczqce tunkcjonowania kontroli zarz~dczej wraz z planowanymi dzialaniami, kt6re zostan~ podj~te w
celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzetdczej, zostaly opisane w dziale II oswiadczenia.

cz,sc c5>
nie funkcjonowata adekwatna, skuteczna i efektywna koritrola zarz~dcza.
Zastrzezenia dotyczElce funkcjonowania kontroli zarzcidczej wraz. z planowanymi dziafaniami, kt6re
celu poprawy funkcjonowania kontroli zarz<1dczej, zostaly opisane w dziale II oswiadczenia.

zostan~ podj~te

w

cz,sf o
Niniejsze oswiadczenie opiera si~ na moiej ocenie i informacjach dost(!pnych w czasie spom:}dzania
niniejszego oSWiadczenia pochodZ'\Cych z: >
X monitoringu realizacji cel6w i zadar'I,
.
X samooceny kontroli zarz~dczej przeprowadzonej z uwzgl~dnieniem standard6w kontroli
6
zarze\dczej dla sektora finans6w publicznych l.
X procesu zarz~dzania ryzykiem,
X audytu wewn~trznego,
X kontroli wewn~trznych,
kontroli zewn~trznych,
X innych trod~ informacji: cz«tstkowych oswiadczeri o stanie kontroli zarz~dczej skladanych przez
dyrektor6w Wydziaf6w/Biur w Agencji.

... WarsZJJwa, 08 marca 2017 r....
(miejscowosc, data)

Dyrektor Blura
Obstu.gi Rady PrzejrzystDSd
j Rady ds. Ta.ryfikacji

Jl'CJlVtJ~
of. 03.tf
AnnaZawada

*

Niepotrzebne skreslic.

Dzial 119>

1. Zastrzezenia dotyczctce funkcjonowania kontroli zarz"dczej w roku ubiegfym.
.................................... nie dotyczy ................................................................................. ................ .
Nale.Zy opisac przyczyny zloi:enia zastrzezeri w zakresie funkcjonowania kontroli zarzqdczej, np. istotnq ~abe>Sc
kontroli zamtdczej, istotnci nieprawidfowosc w funkcjonowanlu jednostki sektora finans6w publicznych albo dzialu
administracji rzcidowej, istotny eel lub zadanie, kt6re nie zostaly .zrealizowane, niewystarczajqcy monitoring ~ontroli
zarz£!!dczej, wraz z podaniem, jezeli to mozliwe, elementu, kt6rego zastrzeienia dotyczq, w szczeg61nosci: zgodnoSci
dzialalnosci z przepisami prawa oraz procedurami wewn~trznymi, skutecznosci i efektywnosci dziatania,
wiarygodnosci sprawozdar'l, ochrony zasob6w, przestrzegania i promowania zasad etycznego post~powania,
efektywno5ci i skutecznosci przeplywu informacji Jub zarzcidzania ryzykiem.
Planowane dzia~ania, kt6re zostanci podj~te w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzctdczej .
.................................. nie dotyczy................................................................................................... .

2.

Nalezy opisac kluczowe dziarania, kt6re zos1anct podj~te w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzctdczej w
odniesieniu do z!ozonych zastrzeien, wraz z podaniem term inu ich realizacji.
Dziat 111

101

Dziarania. kt6re zostafy podj~te w ubiegtym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarze\dczej.
1.

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

Aktualizacja polityki rachunkowoSci - Zarzctdzenie Prezesa AOTMiT nr 30/2016 z 30.06.2016 r. w sprawie
ustalenia zasad polityki rachunkowosci w AOTMiT. W zakresie instrukcji obiegu dokument6w ksi~gowych
przygotowano projekty dw6ch zarzcidzen:
1) w sprawie Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz organizacji podr6i.y stuzbowych
pracownik6w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;
2) w sprawie Regulaminu udzielania w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zam6wien,
ktorych cafkowita warto~c nie przekracza wyrazonej w zfotych rownowartosci kwoty 30 000 euro,
Regulaminu udzielania zam6wien publicznych w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
Regula mi nu komisji przetargowej oraz wzoru wniosk6w.
W zakresie integracji -systemu finansowo·ksi~gowego z kadrowo·ptacowym 31 maja 2016 r. podpisano
umow~ z dostawc'l oprogramowania systemu finansowo-ksi~gowego na dostarczenie, instalacje,
konfiguracj~ oraz wdroienie Systemu Millennium ERP zawierajci.cego programy: Kadry, Ptace,
Zarz11dzanie Czasem z modutem RCP, Portal HR i Administrator.
W kwestiach organizacyjnych w Biurze Ksi~gowo~cl zostat przyj~ty wewn~trzny system dotyCZCICY
zast~powalnoscl pracownik6w uwzgl~dniajctcy wykonywane przez nich czynnosci finansowo-ksi~gowe
w zakresach ich obowiC1zk6w.
Nale.ty opisac najistotniejsze dzialania, jakie zostaly podj~te w roku, kt6rego dotyczy niniejsze oswiadczenie w
odniesieniu do planowanych dzialan wskazanych w dziale II oswiadczenia za rok poprzedzajCICY rok, kt6rego dotyczy
niniejsze oswiadczenie. W oswiadczeniu za rok 2010 nie wypelnia si~ tego punktu.
2.

Pozostale dzi~ania:

........................ nie dotyczy ... ....... .. ................................................................................................ .
Nalezy opisac najistotniejsze dzialania, niezaplanowane w oswiadczeniu za rok
niniejsze oswiadczenie, jezeli takie dzialania zostaly podj~te .

poprzedzaj~cy

rok, kt6rego dotyczy

Objasnienla:
1
>
Nale:2:y podac nazw~ minis1ra, ustalonct przez Prezesa Rady Ministr6w na podstawie art. 33 ust. 1
ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministr6w (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 17Q, 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). aw przypadku gdy oswiadczenie sporzctdzane jest przez Kierownika jednostki, nazw~ pelnionej
przez niego funkcji.
2
> W dziale I, w zaleinosci od wynik6w oceny stanu kontro!i zarz~dczej, wypetnia si~ tylko jednci cz~sc
z CZlitsci A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostate dwie
cz~sci wykresla si~. Cz4il56 D wypefnia si~ niezaleznie od wynik6w oceny stanu kontroli zarzctdczej.
3
Minis1er kieruj~cy wi~cej niz jednym dzi~em administracji rzqdowej sk~ada jedno oswiadczenie o
)
stanie kontroli zarzcidczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego dziat6w, obejmujcice
r6wniez urzcid obslugujCICY ministra. Oswiadczenie nie obejmuje jednostek, kt6re nie sci jednostkami
sektora finans6w 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 l Nr 238, poz. 1578).
4
> C~sc A wypelnia si~ w przypadku, gdy kontrola zarz~dcza w wystarczaj~cym stopniu zapewnifa
rcicznie wszystkie nast~pujC1ce elementy: zgodnosc dzialalnosci z przepisami prawa oraz
procedurami wewn~trznymi, skutecznosc i efektywnosc dziafania, wiarygodnosc sprawozdar'I.
ochron~ zasob6w, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego post~powania, efektywnosc i
skutecznosc prz:eplywu informacji oraz zarz~dzanie ryzykiem.
5)
Cz~sc B wypelnia si~ w przypadku, gdy kontrola zarz~dcza nie zapewnila w wystarczajqcym stopniu
jednego lub wi~cej z wymienionych eleme11t6w: zgodnosci dzialalnosci z przepisami prawa oraz
procedurami wewn~trznymi, skutecznosci i efektywno~ci dzialania, wiarygodnosci sprawozdar'I,
ochrony zasob6w, przestrzegania i promowania zasad etycznego post~powania, efektywnosci i
skutecznosci przepfywu informacji lub zarzctdzania ryzykiem, z zastrzezeniem przypisu 6.
~> Cz~sc C wypetnia si~ w przypadku, gdy kontrola zarz~dcza nie zapewnila w wystarczajilcym stopniu
zadnego z wymienionych element6w: zgodnosci dzialalno8ci z przepisami prawa oraz procedurami
wewn~trznymi , skutecznosci i efektywnosci dziafania, wiarygodnosci sprawozdan, ochrony zasob6w,
przestrzegania i promowania zasad etycznego post~powania, efektywnosci i skutecznosci przeptywu
informacji oraz zarzctdzania ryzykiem.
1
>
Znakiem "X" zaznaczyc odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych zr6del
informacji" nalezy je wymienic.
S)
Standardy kontroli zarzctdczej dla sektora finans6w publicznych ogloszone przez Ministra Finans6w
na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicZ11ych.
91
Dziat II sporz~dzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oswiadczenia zaznaczono cz~sc B
albo C.
10
> Dziat Ill sporuidza si~ w przypadku, gdy w dziale I oswladczenla za rok poprzedzajctcy rok, kt6rego
dotyczy niniejsze oswiadczenie, byta zaznaczona cz~~c B albo C lub gdy w roku, kt6rego dotyczy
niniejsze oswiadczenie, byfy podejmowane inne niezaplanowane dziafania majcice na celu popraw~
funkcjonowania kontroli zarzqdczej.

