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Oswiadczenie o stanie kontroli zanqdczej
AKADEMIIWYCHOWANIAFIZYCZNEGOI SPORTUW GDANSKU
w roku 2011
Dzial I
Jako osoba odpowiedzialnaza zapewnieniefunkcjonowaniaadekwatnej,skutecznejiefektywnej konholi
zarzqdczel,tj. dzialai podejmowanychdla zapewnieniarealizacji cel6w i zadai w spos6b zgodny z
prawem,efektywny,oszczednyi terminowy,a w szczeg6lnoscidla zapewnienia:
- zgodnoscidzialalnosciz przepisamiprawaoraz proceduramiwewngtrznymi,
- skutecznoscii efektywnoscidzialania,
- wiarygodnoscisprawozdai,
- ochronyzasob6w,
- przestzeganiai promowaniazasad etycznegopostQpowania,
- efektywnoscii skutecznoscipzepfywu informacji,
- zarzAdzaniaryzykiem,
oswiadczam,ze w kierowanejprzezemniejednostcesektorafinans6wpublicznych:
AKADEMII WYCHOWANIAFIZYCZNEGOI SPORTUW GDAiISKU
C2956B
w ograniczonymstopniufunkcjonowalaadekwatna,skutecznai efeKywnakontrolazarzqdcza.
zastrzezenia dotyczqce funkcjonowania kontroli zazqdczej wtaz z planowanymi dzialaniami, kt6re
zostanq podjete w celu poprawy funkcjonowania kontroli zanqdczej, zostaly opisane w dziale ll
o6wiadczenia.
C2956D
Niniejsze oswiadczenieopiera siq na moiej ocenie i informacjachdostgpnychw czasie sponqdzania
niniejszegooswiadczeniapochodzqcychz:"
monitoringurealizacjicel6w i zada6,
x samooceny kontroli zarzadczej przeprowadzonej z uwzglednieniem standard6w kontroli
zarzqdczeidla sektora finans6w publicznych
procesuzazqdzania ryzykiem,
x audytu wewnetrznego,
kontroliwewngtznych,
x kontroli zewnetrznych,
x innych 2r6del informacji:
- audyt6wzewnetznych,
- monitorowaniarealizacjicel6w izadai wyznaczonychw ProgramieNaprawczymAWF|S,

- analizyryzykaprzeprowadzanej
w spos6bnieudokumentowany.

JednoczeSnie
o6wiadczam,
2e nie sq mi znaneinne fakty lub okolicznosci,
trescniniejszego
oswiadczenia.
(mieiscowos6,
data)

* Nieootzebneskre6li6.
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Dzialll
1.

Zastrzezeniadotyczqcefunkcjonowaniakontrolizazqdczq w roku ubieglym.
- brakformalnegosystemuwyznaczania
cel6wizadaf sp6jnegona wszystkichpoziomachuczelni.
- brak systemu ana|zy ryzyka- opracowanoprojektsystemuanalizyryzyka.
- nieDrawidlowa
strukturazatrudnieniapracownik6wUczelni.
- nieprawidlowastrukturaobciqzeniapensumdydaktycznym.
- nier6wno66 w traktowaniu pracownik6w pod wzglgdem wynagrodzenia na tych samych
stanowiskach(promowaniezasad etycznegopostgpowania).
- niejasnosc
procedurwewngtznychUczelni.
i niesp6jno66

We wszystkichwymienionychobszarach podjgto w toku 2011 odpowiednie dzialania (patrz: dzial lll)
jednak poprawawymaga monitorowaniai dalszychdzialanw tych zakresach.
2.

Planowanedzialania,kt6re zostanq podjgtew celu poprawyfunkcjonowaniakontrolizarzqdczej
Prace nad systemem analizyryzyka- wprowadzenieprocedurysystemuzarzqdzaniaryzykiem.
pracownik6w.
Biezqcymonitoringi analizastrukturyzatrudnienia
Opracowanieformalnegosystemuwyznaczaniacel6w izadai sp6jnegona wszystkichpoziomach
uczelnt.
- Wprowadzeniezatzqdzeniaws. kontrolizatzqdczq regulujqcegonajwazniejszeaspekty kontroli
zatzqdczel.
- Dalszeprace(zmiany)w zakresiestrukturyorganizacyjnej
izatrudnieniapracownik6w
Uczelni.

-

Dzialllllo)
Dzialania,kt6rezostatypod.igtew ubieglymroku w celu poprawyfunkcjonowaniakontrolizazqdczej
1. Dziatania,kt6re zostalyzaplanowanena rok, kt6regodotyczyo6wiadczenie:
- Pracew zakresieformalnejanalizyryzyka- opracowaniesystemu analizyryzyka.
- Prace nad usprawnieniem pzeptywu informacji w uczelni - w szczeg6lnosci w formie
elektronicznej- m.in. uruchomionointernetowqbazq akt6wwewngtrznychuczelni.
- Opracowanieprojektu formalnego systemu samooceny konlroli zarzqdczq z uwzgl?dnieniem
standard6wkontrolizarzqdczejdla sektorafinans6wpublicznych.
- Zmianyw strukturzeorganizacyjnej
uczelni.
izatrudnienia
2.

Pozostaledzialania:
- Pzygotowanie prcJektuzatzqdzeniaws. kontrolizarzqdczejregulujqcegonajwazniejszeaspekty
kontrolizarzadczei.

