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Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 

 
DYREKTOR 
za rok 2021 

(rok, za który składane jest oświadczenie) 

 
Dział I2) 

 
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 
MUZEUM ARCHOLOGICZNYM I ETNOGRAFICZNYM W ŁODZI 

(nazwa jednostki sektora finansów publicznych) 

 
 
Część A3) 
☒ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola 

zarządcza. 
 
Część B4) 
☐ 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 C5) 
☐ 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. 
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Część D 
 
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie 
sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:6) 

☒ monitoringu realizacji celów i zadań, 

☒ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów 

kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych7), 
☒ procesu zarządzania ryzykiem, 

☐ audytu wewnętrznego, 

☒ kontroli wewnętrznych, 

☐ kontroli zewnętrznych, 

☐ innych źródeł informacji 

……………………............................................................................................... 
 
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby 
wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia. 
 
 
 
ŁÓDŹ, 31.01.2021 r.                          ........................................................ 
(miejscowość, data)                                              (podpis kierownika jednostki) 
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Dział II8) 

 
1.  Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym. 
............................................................................................................................. ...... 
............................................................................................................................. ...... 
................................................................................................................................... 
Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli 
zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość 
w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych, 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. 
Kierownictwo Muzeum, jest świadome faktu, iż efektywne funkcjonowanie kontroli 
zarządczej wymaga aktywnego działania całego zespołu. Prowadzenie działalności 
w poszczególnych obszarach statutowych Muzeum możliwe jest dzięki ustaleniu działań, 
które będą jednocześnie służyły do realizacji standardów kontroli zarządczej Największym 
wyzwaniem w procesie zwiększenia efektywności kontroli zarządczej jest 
budowanie  współpracy pomiędzy kierownictwem działów Muzeum realizujących ten sam 
lub zbliżony zakres zadań. Doświadczenie pokazuje, że wykorzystanie sprawdzonych 
rozwiązań daje największą, skokową poprawę rezultatów w efektywności realizacji 
konkretnych procesów. Obowiązków i zadań w zakresie kontroli zarządczej nie można 
przydzielić lub ograniczyć do jednej komórki organizacyjnej i jednej osoby, dlatego 
stworzone procedury wewnętrzne są realizowane rzez wszystkie komórki organizacyjne 
Muzeum, poprzez sieć zależnych od siebie działań. Z uwagi na powyższe, aby zarządzać 
jednostką w sposób bardziej efektywny Dyrektor Muzeum intensyfikuje prace nad zmianą 
regulaminu organizacyjnego MAiE. Istotne wsparcie dla Dyrektora Muzeum w realizowaniu 
zadań z zakresu kontroli zarządczej stanowi działalność audytu wewnętrznego oraz bieżący 
monitoring stopnia realizacji zadań 
 
Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania 
kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich 
realizacji. 
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Dział III9) 

 
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.  
 
2. Pozostałe działania: 
 
W 2021 r. instytucja realizowała obraną misję, wizję oraz cele strategiczne.  
W 2022 r. Muzeum będzie kontynuować w ramach pracy ciągłej działania doskonalące dla 
Systemu Zarządzania Procesowego. 
 
 
 
Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok 
poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały 
podjęte. 
 
Objaśnienia: 
1)   Należy podać nazwę pełnionej funkcji przez kierownika jednostki 
2)   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. 
3)   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. 
4)   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. 
5)   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. 
6)   Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" 
należy je wymienić. 
7)   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. 
8)   Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C. 
9)  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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