
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  

za rok 2021 

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, tj. Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Poznaniu 

 
Część A4) 
� w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. 

Część B5) 
X 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 C6) 
� 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. 

Część D 
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania 
niniejszego oświadczenia pochodzących z:7) 

X monitoringu realizacji celów i zadań, 
X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli 

zarządczej dla sektora finansów publicznych8), 
X procesu zarządzania ryzykiem, 
X audytu wewnętrznego, 
X kontroli wewnętrznych, 
X kontroli zewnętrznych, 
X innych źródeł informacji: informacji przekazywanych przez pełnomocnika ds. koordynacji kontroli 

zarządczej podczas spotkań w trakcie, których przedmiotem rozmów był stan kontroli zarządczej 
na UEP. 

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

 

……...Poznań, 25.02.2022 ................. ............................................................. 
(miejscowość, data)                                                               (podpis kierownika jednostki) 

 



Dział II9) 
1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym 
 
Podwyższony poziom ryzyka związany z ograniczeniem działania kontroli zarządczej i jej efektywności ze 
względu na trwający proces wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego jest przejściowy i typowy 
dla procesu wdrażania zmian w systemach informatycznych. 
 
Funkcjonowanie uczelni w warunkach pandemii COVID-19 i częściowe przejście na tryb pracy zdalnej 
zwiększyło ryzyko prawidłowej ochrony danych osobowych. Ryzyko to jest stale monitorowane. 
 
Przeprowadzony audyt zewnętrzny w zakresie oceny skuteczności i efektywności procesów IT wykazał 
obszary, które wymagają usprawnień. Wydano zalecenia dotyczące usprawnienia kontroli zarządczej w 
zakresie bezpieczeństwa informatycznego, których wdrażanie jest w toku.  
 
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej 
 
Sprawne funkcjonowanie kontroli zarządczej ma wpierać realizację celów jednostki. Cele strategiczne 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na najbliższe cztery lata zostały zdefiniowane w przyjętej w 2021 
roku Strategii UEP. W dokumencie założono coroczny monitoring stopnia realizacji celów. W 2022 roku 
planowane są spotkania ogólnouczelniane poświęcone realizacji Strategii UEP na lata 2021-2024, w tym w 
szczególności badaniu sondażowemu na temat funkcjonowania i satysfakcji z pracy na Uczelni. 
 
W 2022 roku kontynuowane będzie wdrażanie zintegrowanego systemu informatycznego. W styczniu 2022 
roku uruchomiono (start produktywny) moduł Finanse i Księgowość, którego odbiór końcowy planowany 
jest na 31 marca 2022 r. Całościowy odbiór końcowy zintegrowanego systemu informatycznego 
przewidywany jest na 30 czerwca 2022 r. Wdrożenie rozwiązań informatycznych przyczyni się do poprawy 
bieżącej kontroli zarządczej. 
 
W celu wsparcia w przygotowaniu danych bieżących i strategicznych, dzięki czemu ułatwione będzie 
podejmowanie strategicznych decyzji, zadecydowano o wdrożeniu systemu controllingowego - Cognos, 
którego uruchomienie planowane jest na I kwartał 2023 roku.   
 
Wdrażane będą rozwiązania zwiększające skuteczność i efektywność procesów IT, zgodnie z zaleceniami 
wydanymi w 2021 roku.  
 

Dział III10) 

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej 
 
1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie: 
 
W 2021 roku przyjęto Strategię Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na lata 2021-2024, w której 
określono misję, wizję i cele strategiczne jednostki. Dokument powstał na podstawie przeprowadzonej 
analizy SWOT, diagnozy najważniejszych trendów oraz zaleceń organizacji odpowiedzialnych za 
przyznanie międzynarodowych akredytacji, a także doświadczeń osób współtworzących dokument.  
 
Po przyjęciu Strategii opracowano i przyjęto w lipcu 2021 roku nową - dostosowaną do strategii i struktury 
organizacyjnej jednostki Politykę zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. We 
wrześniu przeprowadzono identyfikację i ocenę ryzyka. Wyniki analizy ryzyka przeprowadzonej na poziomie 
strategicznym i operacyjnym zostały zestawione w raporcie Zarządzanie ryzykiem w Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Poznaniu – 2021 rok. Sporządzona została również mapa ryzyka oraz – zgodnie z 
zaleceniami Ministerstwa Finansów – mapa zapewnienia według stanu na 30 października 2021 r. 
 
W 2021 roku kontynuowane były działania związane z wdrażaniem zintegrowanego systemu 
informatycznego. W części administracyjnej w systemie Simple.ERP zaimplementowane zostały 
następujące moduły: Majątek Trwały, Kadry i Płace, Elektroniczny Obieg Dokumentów, Logistyka, 
Zarządzanie Projektami oraz Budżetowanie. Pilotażowo uruchomiono również moduł Finanse i Księgowość. 



 
W grudniu 2021 roku dokonano samooceny systemu kontroli zarządczej. 
 
2. Pozostałe działania: 
 
Usprawnianie systemu kontroli zarządczej odbywa się przy wsparciu audytora wewnętrznego, który 
realizuje zadania zapewniające zgodnie z przyjętym planem audytu wewnętrznego. 

Objaśnienia: 
1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 

ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171), a w przypadku gdy 
oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji. 

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) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie 
kontroli zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd 
obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 869 z późn. zm.). 

4) 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. 

5) 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. 

6) 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. 

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

8) 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. 

9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B 
albo C. 

10) 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. 

 


