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Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
za rok 2021
Dział I
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 kierowanym przeze mnie dziale administracji rządowej:
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

Część A
 w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
Część B
 w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Część C
 nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Część D
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego
oświadczenia pochodzących z:
 monitoringu realizacji celów i zadań,
 samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora
finansów publicznych,
 procesu zarządzania ryzykiem,

 audytu wewnętrznego,
 kontroli zewnętrznych,
 oświadczeń o stanie kontroli zarządczej złożonych przez kierowników jednostek sektora finansów publicznych
należących do kierowanego przeze mnie działu oraz kierowników komórek organizacyjnych MKiDN,
 opinii Komitetu Audytu dla działu administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść
niniejszego oświadczenia.

Dział II
Nie dotyczy.

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

1) Utrudnienia w efektywnym przekazywaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności przez szkoły i uczelnie
artystyczne w związku z ograniczeniami wynikającymi z wprowadzonego stanu pandemii.
Wprowadzenie i rozwój hybrydowego systemu nauczania. Doposażenie podmiotów oraz uczniów i studentów w
sprzęt i oprogramowanie wykorzystywane w realiach epidemicznych. Wprowadzenie procedur oraz wdrożenie
mechanizmów kontrolnych zabezpieczających użytkowane systemy informacyjne.

2) Uzupełnienie regulacji dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Pracochłonne oraz czasochłonne czynności związane ze zmianami organizacyjnymi w ramach Urzędu
obsługującego Ministra uniemożliwiły finalizację wdrożenia holistycznego Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem Informacji. Opóźnienia we wdrożeniu SZBI wraz z klasyfikacją informacji przetwarzanych w
Urzędzie, szacowaniem ryzyka utraty poufności, integralności i dostępności informacji przetwarzanych
opracowanie dokumentacji zostaną nadrobione w roku bieżącym.
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