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Oświadczen ie cząstkowe o stanie kontroli zarządczej 

za rok 2019 

Część 11l 

Działając na rzecz zapewnienia 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: 

- zgod ności 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 zakresie zadań i odpowiedzialności mi powierzonych tj. : 

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i A~ministracji w Otwocku. 

(należy wpisać nazwę komórki organizacyjnej MSWiA lub jednostki) 

Informuję, że : 

A O w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. 

B l w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. 

l i Należy zaznaczyć część A, B lub C 



C O nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza . 

D. 
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie informacjach dostępnych w czasie sporządzania 
niniejszego oświadczenia pochodzących z: 

l monitoringu realizacji celów i zadań, 

l samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla 

sektora finansów publicznych, 

l procesu zarządzania ryzykiem, 

O audytu wewnętrznego, 

l kontroli wewnętrznych, 

l kontroli zewnętrznych, 

O innych źródeł informacji : 

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść 

niniejszego oświadczenia. 

OTWOCK, dn. 20 lutego 2020 roku 
SPZ fZ: ~ (\ A 

....... k ... ~ ..... ~ ... ..\ ....... . 

(miejscowość, data) (podpis i p ieczątka) 



Część 11 2) 

l. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ub iegłym. 

Słaba strona funkcjonowania kontroli zarządczej - nie zrealizowano w pełnym, planowanym zakresie 

celów działalności, zmaterializowanie się ryzyka . 

Nie osiągnięto w planowanym zakresie dwóch celów: 
l) "Dostosowanie Szpitala do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r w 
sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą (DZ.U. z 2019 roku, poz.595) oraz w związku ze zmianą ustawy o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2017 r poz 2110), w tym zmieniającą zapisy art. 207 ustawy o działalności leczniczej odnoszącej 
się do obowiązku dostosowania podmiotu leczniczego do wymagań określonych w ww. Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia" - Modernizacja części pomieszczeń Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych do 
obowiązujących przepisów i norm wraz z zakupem pierwszego wyposażen ia, budynek A, l piętro . 

Inwestycję podzielono zgodnie z aktualnym Programem Inwestycji na 3 etapy. Etap l dotyczył budynku B, 
11 piętra, etap 2 i 3 budynku A, l piętra . Dla określenia prawidłowych mierników stopnia realizacji celu 
przyjęto wartość 2, gdzie jest to suma przebudowanych pięter poszczególnych budynków. l= Budynek B, 
11 piętro . l = Budynek A, l piętro. w 2019 roku na początku roku założono dostosowanie całego l piętra 
budynku A. Ze względu na poziom otrzymanej dotacji zrealizowano jedynie 27,20 % inwestycji (w 
przeliczen iu na powierzchnię) . Całkowita powierzchnia w budynku A, l piętro do dostosowania wynosi 
565,15 m2. Zrea lizowano 153,73 m3. W roku 2020 planowane jest dostosowanie pozostałej powierzchni 
pod warunkiem otrzymania dotacji w wysokości wystarczającej na zrealizowanie celu . Planowana dotacja 
l mln zł. Szacowane niezbędne koszty 1,5 mln zł. 
2) "Poprawa bezpieczeństwa pacjentów i mienia Szpitala, oraz podniesienie jakości udzielanych 
świadczeń medycznych" - w tym zadanie inwestycyjne " Wykonanie dokumentacj i projektowo -
kosztorysowej oraz budowa budynku z pomieszczeniem przeznaczonym do dezynfekcj i, mycia i 
przechowywania środków transportu wewnętrznego odpadów medycznych i pojemników wielokrotnego 
użycia" - wykonano dokumentację projektową, nie było możl iwe wybudowanie budynku z 
pomieszczeniem przeznaczonym do dezynfekcji, mycia i przechowywania środków transportu 
wewnętrznego odpadów medycznych i pojemników wielokrotnego użyc i a, ze względu na brak 
pozwolenia na budowę. Nie zrealizowano również zadania inwestycyjnego "Zintegrowanie różnych 
systemów monitoringowych, dla bezpieczeństwa pacjentów ich mienia i mienia Szpitala - podjęto 

działania mające na celu wyłonienie wykonawcy na realizację zadania inwestycyjnego. Złożone oferty 
przewyższały kwotę zabezpieczoną na ten ce l. W planie fi nansowym Szpitala na 2020 rok zwiększono 
kwotę i inwestycja ta będzie realizowana w 2020 roku. 
Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną 

słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu działów administracji rządowej, 

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 zosta ną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej. 

2
) Należy wypełnić w przypadku zaznaczenia w części l B lub C 



Doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem w aspekcie szacowania ryzyka . 

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli 

zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji. 

Część III 

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej. 

l. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie: 

Doskonalenie procesu za rządzania ryzykiem w aspekcie szacowania ryzyka. 

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy ntnte)sze 

oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale 11 oświadczenia za rok 

poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. 

2. Pozostałe działania: 

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, 

którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeże li takie działania zostały podjęte . 

Objaśnienia : 

l. W części l, w za l eżności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jeden element A albo B, 
albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwa elementy wykreśla się. Element 
D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej. 

2. Element 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 działan ia, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie 
i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność skuteczność przepływu informacji 
oraz zarządzanie ryzykiem. 

3. Element B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego 
lub więcej z wymienionych elementów: zgodności działa lności z przepisami prawa oraz procedurami 
wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, 
przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowa nia, efektywności i skuteczności przepływu informacji 
lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem objaśnienia 4. 

4. Element 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 skuteczności przepływu informacji 
oraz zarządzania ryzykiem. 

S. Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" 
należy je wymienić. 

6. 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. 

7. Część 11 sporządzana jest w przypadku, gdy w części l niniejszego oświadczeni a zaznaczono element B albo C. 
8. Część III sporządza się w przypadku, gdy w części l oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy 

niniejsze oświadczenie, był zaznaczony element B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze 
oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działa ni a mające na celu poprawę funkcjonowania 
kontroli zarządczej. 


