
OSwiadczenie o 6tani9 kontroli zarzqdczej

Pelnomocnik ds. utwozonia Narodowego Centrum Nauki I'

ze fok 2010
{rok, za kt6ry skladane Jest oSwiadczenie)

Dzial l'?)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwalnej, skutecznej iefeklrynej konlro'i
zatzqdczq, tj. dzialai podejmowanych dla zapewnienia realizacji cel6w i zadan w spos6b zgodny z
prawem, efektywny, oszczedny iterminolvy, a w szczeg6lnosci dla zapewnienia:

- zgodnosci dzialalnosci z ppepisami prawa oraz procedurami wewnete nymi,
- skulecznosci iefektwnosci dziatania
- wiarygodnoscisprawozdan,
- ochrony zasob6w,
- przeslzegania i promowania zasad etycznego postepowania,
- efektywno6ci i skutecznosci przeplylvu informacjl,
- zaeqdzania ryzykierr'.

oswEdczam, 2e @lsitli€t+e€j+ dew€i''/w
kierowanej peeze mnie jednoslce sektora finans6w publicznych*

Na.odowe Centrum Nauki

(nazwelnazwy dzialuldzial6w administracji eqdowej/nazwa jednostki sektora finans6w publicznych'
Cze56 A"'

X w wystafczajqcym stopniu funkcjonowala adekwatna, skuieczna i efektywna kontlola zarzqdcza.

C2956 85)
- w ograniczonym stopniu funkcjonowala adekwatna, skuleczna i efektywna kontrola zazEdcza

zaslee2enia dotyczEce funkcjonowania kontroli zarzqdczej wraz z planowanymi dzialaniami, kt6re
zostana podjete w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzedczej, zoslaly opisane w dziale ll
oswiadczenia.

cze56 c6)
nie funkcjonowala adekwatna, skuteczna i efektywna konirola zarzqdcza.

Zasltzezenia dotyczEce funkcjonowania kontroli zarzqdczej wraz z planowanymi dzialaniami, kt6re
zostanq podjete w celu poprawy funkcjonowania kontroli za.zqdczej, zoslaly opisane w dziale ll
o6wiadczenra.

CzQ56 D
Niniejsze oswiadczenie opiera siQ na moiej ocenre I tnformacjach doslepnych w czasie sporzqdzania
n'nreiszego oswiadczenia pochodzacych z.t

X monitoringu realizacjlcel6w i zadai,
I samooceny kontroli zaeqdczei przeprowadzonej z uwzglednieniem standafd6w kontroll

zazEdczej dla sektora f inans6w publicznych"',
I procesu zatqdzania ryzykiem,
- audytu wewnetenego,
I kontroliwewnettznych,
I konlrolizewnetanych,

innych zrodel informacji



Jednoczesnie oswiadczam 2e nie sa mi znane nne fakty lub okolicznoiic kt6re moglyby wptynEc
ire{i6 ninielszego oswiadczenia

Nauki
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pror. rJr hal Szczcpin

' Niepotrzebne skreslic.

Dzial ll"'

1 Zasteezenia dotyczqce funkcjonowania kontrolizarzedczel w roku ubieglym

Nalezy opisac przyczyny zlo2enia zasltze2e^ w zakresie funkcjonowania konkoli zazqdczej, np. istotnq
siabosc kontroli zarzEdczej, istoinq nieprawidlowoi6 w funkcjonowaniu jednostki sektora finans6w
publicznych aibo dzialu administracji zEdowej. stotny cel lub zadanie, kt6re nie zostaly zfealizowane,
niewystarczajacy monitoring kontroli zatzqdczej, wtaz z podanrem, jezeli to mozliwe, elementu, kt6rego
zastpezenia dotyczA w szczeg6lno6c: zgodnosci dziatalno6ci z pzepisami pfawa ora2 pfocedurami
wewnetznymi, skutecznosci lefektywnolrci dzialania, wiarygodnosci sprawozdah, ochrony zasob6w,
przestzegania rpromowania zasad etycznego postQpowania, efektywnosci iskutecznosci pneplywu
informacji lub zarzEdzania ryzykiem.
2. Planowane dzialan a, kt6re zostanq podjete w celu poprawy funkcionowania konkoli zazqdczel.

Nale2y opisad kluczowe dzialania kt6re zostane podjete w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zazedczej w odnlesenit do zlozonych zaslzezeh, wraz z podaniem lerminu ich realizacji.

Dzial  l l l ro)

Dzralanla kt6re zostaiy podjete w ub eglym roku w celu poprawy funkcjonowanra konkoli zarzqdczej.
1 Oziata a, kt6re zostaly zaplanowane na rok, kt6rego dolyczy oswiadczenie:

Nalezy opisa6 najstotniejsze dzialania, jakie zostaly podjete w roku kiorego dotyczy ninieisze
oswradczenie w odniesieniu do planowanych dzialan wskazanych w dziale ll oswiadczenia za rok
popredzajqcy rok ktorego dotyczy niniejsze oswiadczenie w oswiadczeniu za rok 2010 nie wype{nia sie
tego punkiu.
2. Pozostaledzialania:

Nale2y opisa6 nalistotniejsze dzialania, niezaplanowane w o6wiadczeniu za rck popeedzajqcy rck,
ktorego dotyczy ninielsze oiiwiadczenle, iezelilakie dzralania zostaiy podjQte.

ObjaSnienia:
') Nale2y podaC nazwe ministra, ustalonE przez Prezesa Rady l\Iinistr6w na podslawie art. 33 ust 1

ustawyzdniaS sierpnia 1996 r o Radzie lv l in str6w (Dz.U.22003 |  Nr24 poz '199 i  Nr 80, poz



717,22004t Nr238, poz.2390 iNr273, poz.2703, z2oo5 t  Nr169,poz 1414iNr249.poz2104,
z 2006 r. Nr 45, poz. 3i9, Nr'170, poz. 1217 i Nt 220, Wz 1600 z 2008 r. Nt 227 ' 

poz 1505.22009
r Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz 1277 otaz 22010 t Nr 57 poz

354), a w przypadku gdy oswiadczenie spozadzane iest przez kiercwnika lednostki, nazwQ pelnionej
paez niego funkcji
W dziale l w za lezno6ci od lvyn ikow oceny stan u kontroli zae Edczej wypeln ia sie tylko iednq cze'c
z czesci A albo B, albo C ptzez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza Pozostale dwle
cze6i;iwykresla sie. Czesd D wypelnia sie niezaleznie od wynik6w oceny stanu kontroli zazadczej
lvlnister kierujqcy wiecej niz jednym dzialem administracji zadowej sklada jedno oswadczenre o
stanie kontroii zatzqdczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego dzial6w obejmujqce
rowniez ur2qd obslugujqcy minislra. Oswiadczenie nie obejmuie jednostek, kt6re nie sqjednostkami
sektora finansow puUticznycn w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oGz z 2O1O r. Nr 28, poz. 146, Nr 96' poz 620, Nr 123' poz
835 N'152 poz 1020iNr238 poz '1578).
Czesc A wypelnia siQ w ptzypadku, gdy konirola zarzadcza w wystarczajEcym slopnlu zapewnm
lqcznie wszystkie nastepujece elementy: zgodnos6 dzialalnosci z ptzepisami prawa oraz
piocedurami wewnetrznymi, skutecznosc i efekiywnos6 dzialania, wiarygodnos6 sprawozclail,
ochrone zasob6w, przestzeganie i promowanie zasad etycznego postepowania, efeklywno56 i
skutecznos6 pzeplyrvu inlotmaqi oAz zaeqdzan ie ryzykiem
CzeSc B wypelnia si€ w przypadku, gdy kontrola zatzqdcza nie zapewnila w v,/ystarczaiqcym stopnlu
jednego lub wiecei z wymienionych element6w: zgodnoSici dzialalnosci z przepisamr prawa oraz
proceiurami wewneitznymi, skutecznoijci i efektywnoajci dzialania, wiarygodnoajci ,sprawozdah,
ochrony zasob6w, przesirzegania iplomowania zasad etycznego poslQpowana, elektwvnoscl I
skutecznosci przeplywu informacji lub zarzadzania tyzykiem, z zasLze2eniem pzypisu 6
CzQsa C wypelnia sie w przypadku, gdy konlrola za?qdcza nie zarF.\Nnila w wystarczajqcym siopniu
zadnego z wymienionych elemenlow: zgodnosci dzialalno6;ci z peepisami prawa oraz procedurami
wewnetznymi skuleczno6;ci i efektwvnosci dziatania, wiarygodnosci sprawozdah, ochrony zasobow'
pzestrzegania i promowanra zasad etycznego postepowania, efektywnosci i skutecznotrci przeptywu
'\nf offnaqi ozz zatzqdzania ryzykiem.
Znakiem "X' zaznaczy6 odpbwiednie wiersze. W paypadku zaznacze ia punktu "innych ir6del
informacji" nalezy je wymieni6.
Siandardy kontroli zarzqdczej dla sektora finansow publicznych ogloszone przez l\,linistra Finans6w
na podslawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Dzial ll sporzedzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oswiadczenia zaznaczono czeSd B
albo C.
Dzial lll sporz4dza sie w pzypadku, gdy w dziale I oswiadczenia za fok popzedzaiqcy rok, kt6rego
dotyczy niniejsze o6wiadczenie, byla zaznaczona czesc B albo C lub gdy w roku, kt6rego dotyczy
niniejsze o6wiadczenie, byly podejmowane inne niezaplanowane dziafania majqce na celu poprawQ
f !nkcjonowania kontroli zazedczej.


