
OSwiadczenie o stanie kontroli zarzqdcze!
Dyrektora Centrum Egzamin6w Medycznych w t_odzir)

za rok 2016
(rok, za kt6ry skladane jest oSwiadczenie)

Dziall2l

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli
zarzqdczei, tj. dzialai podejmowanych dla zapewnienia realizacji cel6w i zadart'w spoj6b igodny zprawem, efektywny, oszczgdny iterminowy, a w szczeg6lnosci dla zapewnienia:- zgodnosci dziafalnosci z przepisami prawa oraz procedurami wewngtrznymi,- skutecznoSci i efektywno6ci dzialania,

- wiarygodno6ci sprawozdafi,
- ochrony zasobow,
- pzestzegania i promowania zasad etycznego postqpowania,
- efektywno6ci i skutecznoSci pzeplywu informacji,
- zazqdzania ryzykiem,

kierowanej przeze mnie jednostce sektora finans6w publicznych*
Centrum Egzamin6w Medycznych w Lodzi

(nazwalnazwy dzialuldzial6w administracji zqdowejlnazwajednostkisektora finans6w publicznych')

Gzq56 A4)
E w wystarczlqcym stopniu funkcjonowala adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarzadcza.

Gzg56 Bs)
E w ograniczonym stopniu funkcjonowala adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarzqdcza.

Zastzezenia dotyczqce funkcjonowania kontroli zarzqdczej wraz z planowanymi dzialaniami, kt6rezostanq podjgte w celu poprawy funkcjonowania kontroli- zarzqdczej, zostaty opisane w dziale lloSwiadczenia.

Czq56 Go)
tr nie funkcjonowala adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarzqdcza.

Zastze2enia.. dotyczqce funkcjonowania kontroli zarzqdczej wtaz z planowanymi dzialaniami, kt6rezostanq podjgte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzqdczej, zostaly opisane w dziale lloSwiadczenia.

C2956 D
Niniejsze oswiadczenie. opiera sig na mojej ocenie i informacjach dostgpnych w czasie sporzqdzanianiniejszego o5wiadczenia pochodzqcych z:7)

E monitoringu realizacjicel6w i zadafi,
E samooce.ny kontroli zauqdczej przeprowadzonej z uwzglgdnieniem standard6w kontrolizarzqdczej dla sektora finans6w publicznychs), 

-

E procesu zarzqdzania ryzykiem,

o6wiadczam, 2e

EI audytu wewngtznego,
E kontroli wewngtrznych,
tr kontroli zewngtznych,
tr innych 2rodet informacji:

JednoczeSnie o6wiadczam, 2e nie sq mi znane inne fakty
tre56 nin iejszego oSwiadczenia.

L6d2,14.03.201T r.
(miejscowo5c, data)
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* Niepotrzebne skreSli6.

edVcmych



Dzial lle)

1. zastrze2enia dotyczqce funkcjonowania kontroli zazqdczejw roku ubieglym.

W 2016 r. zostaly przeprowadzone w CEM dwa zadania audytowe oraz jedno zadanie doradcze.
Pnedmiotem zadania Nr 16/AW CEM/01 byta analiza procedur zwiq2anych z detegowaniem
uprawniefi i zakres\w.obowiqzkowlu wybranych komorkach organizacyjnych CEM. W sprawozdaniu
z dnia 12 sierpnia 2016 r. zostaly zawarte zalecenia w zakresii popra*y efektywnoscii skutecznoSci
funkcionowania CEM w tei sferze. Audytor rekomendowal m.in. ,ri"ry polegajqce na ujednoliceniu
zarowno formy, iak i treSci sponqdzanych zakresow czynnoSci ati prac6in'ik6w. Zalecal tak2e
wprowadzenie imiennych upowainieh z uwzgtqdnieniem wzmoZonej ochrony szczeg6lnie istotnych i
wrailiwych inform.acii p.osiad-anych przez CEM. Dyrektor CEM pnekazat do reatizacji te zatecenia
Sekcii KsiggowoSci i Kadr CEM. Dyrektor CEM zlecit r6wnie2 audytorowi wewntetrznemu zadanie
d9rad9ze, dotyczqce oceny sposobu postqpowania przy doitawie kolorowego unqdzenia
drukuiqcego wraz z zapewnieniem obstugi serwisowej. W iaporcie z dnia 22 czerwca-2716 r. audytor
wyrazil opiniq, 2e wlaSciwe byloby rozdzielenie kwestiidostawy ww. urzqdzenia ijego serwisowania i
zawarcie w tym zakres.ie dw6ch odrgbnych um6w. JednoczeSnie zazn)czyt, Ze'io2tiwa bytaby ich
konsolidacia m.in. wowczas, gdyby dostawca urzqdzenia o specyficinym przeznaczeniu byl
rownoczeSnie jelVnvry dostqpnym iego serwisantem w Polsce. Dyrektor ieu uwzgtqdnil io
stanowisko audytora i zawarl dwie odrqbne umowy w tym obszane.lvastgpne zadanie'aiayto*e
dotyczylo oceny nt, stosowania anatizy ryzyka i zarzqdzania ryzykiem, w tym ryzykiembezpieczehstwa informacii. Sprowadzanie z tego zadania zosiato zlozoie'w dnii 12 stycznii iOtl ,.
Jego postanowienia i reatizacia zawaftych zaleceh bqdzie wiqc pnedmiotem oSwiadczenia
skladanego przez Dyrektora CEM za 2017 r.
P.ewne lmiany organizacyine i nowele przepis6w wewnqtnnych wiqzaly sig z wejSciem w 2ycie z
dliem 31 maia 2016 r. ustavvy z dnia 25 wneSnia 201i r. o zawodzie ti4oterapeuty (Dz. U. poz.
!99j). Na mocy tego aktu zostal wprowadzony odrqbny typ egzaminu speclatiacylnego -
Pahstwowy Egzamin .speciatizacyjny Fizjoterapeut6w. w xo'nseiwencji konielzne 3?aro- sig
uwzglqdnienie go w aktach wewnqtnnych obowiqzujqcych w CEM. W izczeg6tnoici w dniu 27paidziernika 2016 r. Dyrektor CEM wydal zanqdzenie zmieniajqce zanq\zenie Nr 21/2012
Dyrektora CEM z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie komisji egzaiinacyinyin, * drodze kt6rego
wprowadzil wz6r aktu powolania dla czlonk6w i przewodniczqcego' pir'tstwowel Komisji
Egzaminacyinei przeprowadzaiqcei ww. egzamin oraz ujednoticit zasidy"wyptaiy wynagrodzenia i
zwrotu koszt6w takim osobom. Efektem wprowadzenia omawianego egraiinu- ayg r6wniei
modyfikacie regulacii dotyczqcei Archiwum Zakladowego, a w szczeg6tioSci-postanowieri zawartych
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, ukierunkowbne na uwzglqdnienie w nim dokumenhcji
wytwarzanejw zwiqzku z tym typem egzaminu.

Nale2y opisac przyczyny zlo2enia zastrze2ef w.zakresie funkcjonowania kontroli zazqdczej, np. istotnq
stabo6d kontroli zazqdczei, istotnq nieprawidlowoS6 w funftcjonowaniu jednostki sektora finans6wpublicznych albo dzialu administracji rzqdowej, istotny cel lub zidanie, kt6ie nie zostaly zrealizowane,
niewystarczajqcy monitoring kontroli zarzqdczej, wtaz z podaniem, jezeli to moZliwe, elementu, kt6rego
zastrze2enia dotyczq, w szczeg6lno6ci: zgodnoSci dziaialno6ci z przepisami prawa oraz procedurami
wewngtznymi, skutecznoSci i efektywno6ci dzialania, wiarygodno6ci sprawozdafi, ochrony zasob6w,pzestzegania i promowania zasad etycznego postgpowanii, efektywnoSci i skuiecznosci przeplywu
informacji lub zarzqdzan ia ryzykiem.

2' Planowane dzialania, kt6re zostanq podjgte.w celu poprawy funkcjonowania kontroli zazqdczej.
W 2017 r' naiprawdopodobniei wejdq w Zycie 

-przepAy 
istotnie modyfikujqce zasadyprzystgpowania i skladania egzaminow lekarskich (Lekarskiego Egzaminu Koticowego, tet<arst<o-

Dentystycznego Egzaminu Koricowego, Pafistwowego 
-egzaininu 

Specjatizacyjnegol oraz
Pahstwowego Egzaminu Specializacyjnego w dziedziiach majqcych zastoiowanie w ochronie
zdrowia, a takie pzepisy wykonawcze w zakresie Paftstwowego Egzaminu Specjalizacyjnego
Farmaceut6w. wprowadzaiq one m.in. wiqksze wykorzystanie techiik inf6rmatyczny'ch,'stosowLny-ch
podczas dokonywania ro2nych czynno!;ci urzqdowych. Ponadto zmieniajq zakies obowiqzk6w i praw
komisii egzaminacyinych. Maiqc na wzglgdiie, ie zagadnienia te sq uszczeg6tawiane w aktach
wewnqtrzorganizacyinych, konieczne bqdzie opracowanie w CEM nowych regulacji w tym obszarze.
W szczeg6lnoSci bgdzie to dotyczyd regulamin6w przeprowadzania poszczegOtnycn Up6w



egzamin5w oraz . . modernizacii przepis6w normujqcych zasady funkcjonowania komisji
egzaminacyinych. Akty te zostanq wydane na podstawie notwych delegicji ustawowych

Zmiany w zakresie dzialah CEM, wynikajqce z ww. reguticji,' wptynq tak2e na zakres
dokumentacii, sponqdzanej i archiwizowanej w CEM. Wymusi Io t<oniecinoill odpowiedniej
modyfikacii pnepis6w archiwizacyjnych, obowiqzujqcych w CEM, a zwlaszcza Jednotitego
Rzeczowego Wykazu Akt.

W 2017 r' planuie sig dalsze wykonywanie zaleceh pnekazanych przez audytora wewnqtnnego,
a w szczeg6lno5ci opracowanie i wdro2enie pnepis6w w zakresie bezpieczertitwa informa'tycrrigo
gromadzonych w CEM danych oraz zapewnienia ciqgtofici dziatania system6w informaiycznyLh
CEM.

Ponadto w CEM bgdq podejmowane bie2qce dzialania w reakcji na ujawnione zagro^enia oraz
adekwatne do zmian w pnepisach powszechnych, definiujqcych poclstawy-funkcjonowania CEM.

Nale2y opisac kluczowe dzialania, kt6re zostanq podjgte w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zazqdczei w odniesieniu do zlo2onych zastzehefi, wrazz podaniem terminu ich realizacji.

Dzial ll l lo)

Dzialania, kt6re zostaly podjgte w ubieglym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzqdczej.
1. Dzialania, kt6re zostaly zaplanowane na rok, kt6rego dotyczy oswiadczenie:

W oSwiadczeniu o sfanie kontroli zanqdczej za 2016 r. wskazano, 2e w zwiqzku z planowanymi
zmianami dotyczqcymi organizacji i pneprowadzania egzamin6w medycznyih, wynikajqcymi z
nowelizacii ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdiowia-,'iystqpi
potrzeba modyfikacii aktow wykonawczych, w tym regulamin6w przeprowadzania egzaminow,
wydawanych przez Dyrektora CEM. Do nowelizacji tej doszto w dniu g' pa1dziernika 2Ol s i. w drodze
ustawy o zmianie ustawy o systemie informacjiw ochronie zdrowia oraz niekt6rych innych ustaw (Dz.
U.. poz. 1991, z poin. zm.). Unormowania te weszly jednak w Zycie tytko czqsciowo, w odniesieniu do
diagnostow laboratoryinych ifarmaceutow. W przypadku lekany odroczono ich obowiqzywanie o rok
(nastqpilo to w drodze ustawy z dnia 13 tolietnia 2016 r. zmieniajqcej ustawq o zmianie ustawy o
sysfemie informaciiw ochronie zdrowia oraz niekt6rych innych ustaw, Dz. tJ.'poz. SgO). W dniu 10
grudnia 2016 r. wegzlo w Zycie rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 tistopada 2016 r. w
sprawie specializacii i uzyskiwania tytulu specjalisty przez diagnost6w laboratoryjnych (Dz. lJ. poz.
1950). W 2016 r. nie zostalo wydane analogiczne rozpozqdzenie dot. fafraceut6w. Akty te
determinuiq zaS treSd regulamin6w pneprowadzania egzamin6w specjalizacyjnych dla tych grup
zawodowych. Dyrektor CEM wstrzymal wiqc prace nad ich przygotowaniem. figaq one prowadione
w 2017 r.

W celu uiednolicenia zasad wsp1tpracy z podmiotami zewnqtrznymi, z kt6rymi CEM zawiera
umowy na potzeby organizacji ipneprowadzania egzamin6w medycznych, w 2016 r. zostaly
zmienione akty wewnqtnorganizacyjne, dotyczqce wzor6w um6w i innej dokumentacji sponqdzanel
na potrzeby ich zawierania. Nastqpilo to w drodze zarzqdzenia Nr 3/2016 Dyrektora CEM z dnia 27
stycznia 2016 r. zmieniaiqcego zarzqdzenie Nr232012 Dyrektora CEM z dnia ZB grudnia 2012 r. w
sprawie postgpowania z zadaniami i innymi materialami egzaminacyjnymi, wykorzystanymi na
potrzeby przeprowadzania egzamin6w medycznych. Wprowadzono w nim nowe wzory um6w
zawieranych z korektorem testow oraz konwojentem materiat6w egzaminacyjnych. Celowi temu
sluZylo tak2e zanqdzenie Nr 4/2016 Dyrektora CEM z dnia 27 stycznia-20-tA r. zmieniajqce
zazqdzenie Nr 22015 Dyrektora CEM z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie zasad wykonyia'nia
pnez osoby wsp5lpracujqce czynno$ci administracyjno-technicznych podczas egzaminow teitowych
organizowanych przez CEM. Za pomocq tego aktu wprowadzono wzory dodatiowych dokumeni^w,
spozqdzanych pnez takie osoby tj. wz6r rachunku do umowy oiaz oiwiadczenie dla cel6w
podatkowych.

Podiqte dzialania prawodawcze oraz faktyczne wplynqty na ujednoticenie procedur w CEM,
zwiqkszenie stopnia nadzoru, a tym samym na petniejszq reatizacjq celow kontroti zarzqdczej.

Nalezy opisac najistotniejsze dzialania, jakie zostaly podjgte w roku, ktorego dotyczy niniejsze
oSwiadczenie w odniesieniu do planowanych dzialari wskazanych w dziale il oSwiaOczenia za-rok
poprzedzajqcy rok, kt6rego dotyczy niniejsze oSwiadczenie. W oSwiadczeniu za rok 2010 nie wypelnia siq
tego punktu.



2. Pozostaledzialania:

W 2016 r CEM brato udzial w programie pneciwdziatania korupcji. W szczegotnoilci Dyrektor
CEM uczestniczyl w Konferencii antykoruptcyjnej dta kierownik6w jednostei podtegtyLh tub
nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, zorganizowanej w ramach reatizacji ,,Rzqdowego Crogramu
Pneciwdzialania Korupcii na tata 2014-2016", kt6ra odbyta slg w dniu'1'9 wrzeSnia 2016 r. w
siedzibie Ministerstwa Zdrowia. uzyskane w tej drodze informacie Dyrektor CEM pnekazat
pracownikom CEM.

. .W CEM odbylo sig kilka spotkafi wewnqtznych oraz z udzialem pnedstawicieti wojewodow,
kt6rych przedmiotem byly nowe zasady przeprowadzania egzamin6w medycznych, wytyczone
zmianami przepis6w powszechnie obowiqzujqcych oraz regulamin6w egzaminacyjny'ch. Spotiania te
mialy na celu podniesienie jakosci egzamin6w i nadzoru nid icn pnebiegiem. "

, Zgodnie z S.3 us!, 2 pkt a, $ 6 oraz $ 13 pkt 6 Modelu zarzqdzania ryzykiem w CEM,
stanowiqcego zalqcznik nr 2 do zazqdzenia Nr 5/2014 Dyrektora CEti z dnia 2g'maia 2014 r. w
sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarzqdczej oraz Modelu zarzqdzania ryzykiem w CEM, zostal
opracowany i przedstawiony Dyrektorowi CEM raport na temat oceny ryzyka ia-tt pohocze 2015 r. i t
p6lrocze 2016 r. t-qcznie zidentyfikowano 12 ryzyk, ticzba ta nie utegit wiqc zmianie w por6wnaniu
do popnedniego okresu sprawozdawczego. Zmodyfikowana zoitala jednak ich struktura. W
szczeg6lnoSci Sekcia Egzamin6w Medycznych wskazala ryzyko zwiqzane z powotywaniem os6b do
Zespol6w Egzaminacyinych, oceniajqc, i2 cechuje je iyioki poziom. CEM nie posiada jednak
instrument6w prawnych pozwalajqcych na wyeliminowanie tego typu ryzyka, gdy7 nie ma uprawniert
wladczych lub nadzorczych wobec czlonk6w Paristwowejxoiisii-egzimiracyjn6l. Ryzyko o wysokim
poziomie odnosi siq tak2e do terminowego pnekazywania dokumbntacli eg2aminacylnej Zespolom
Egzaminacyinym. Wedlug Sekcji Egzaminow Medycznych ryzyko t6 jist indukowane wskutek
nierzetelnoSci dzialah firm kurierskich. W cetu usuniqcia zagroieri w tym'segmencie CEM dokonato
zmiany firmy kurierskiei, dostarczajqcej ww. dokumentacjq. Warto podkretti1, ze niekt6re z ryzykidentyfikowanych w poprzednim okresie analitycznym zos{aty usuniqie atbo zniwetowane. Dotyc2y'b
w szczeg6lnoSci wymiany parku maszynowego w Sekcji eofigraiii, co wptynqlo na zmnielszenie
zag roZeni a jego awa ryj noici.

Wszystkie wskazane. dzialania prawotw6rcze oraz faktyczne pnyczynily srg do zwigkszenia
efektywnoSci postqpowafi pzeprowadzanych w CEM, ich ujednoticenia oiaziransparentno1ci. gfiy
zate m u kie ru nkowa ne n a rc al izacjq cel6w kontroti za rzqdczej.

Nale2y opisa6 najistotniejsze dzialania, niezaplanowane w oSwiadczeniu za rok poprzedzajqcy rok,
kt6rego dotyczy niniejsze oswiadczenie, jezelitakie dzialania zostaly podjgte.

ObjaSnienia:
1) Nalezy poda6 nazw? ministra, ustalonq przez Prezesa Rady Ministr6w na podstawie art. 33 ust. 1

ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministr6w (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr g0, poz.
717,22004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z2OO5 r. Nr 169, poz. 14i+ i Nr 249, poz. 2104,
22006 r .Nr45,po2.319,Nr170,  po2.1217 iNr220,poz .  1600,  zzo ,o ia r .Nr227,poz .  1sOs,  z2oo9
r. Nr 42, poz' 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161 , poz. 1277 oraz z ZbrO 1.. rur bz, poz.
354), a w przypadku gdy oSwiadczenie spozqdzane jest przez kierownika jednostki, nazwe pelnionej
pzez niego funkcji.

2t W dziale l, w zale2noSci od wynik6w oceny stanu kontroli zarzqdczej, wypelnia sig tytko jednq czq66
z czg6ci A albo B, albo Q przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. pozostale dwie

,, ^":::-".'^yYfi:if? 
.ie pzqsd D wypelnia sig niezale2nie od wynik6w oceny ltanu kontroti zazqdczej.

"' Mlnlster Kierujqcy wigcej ni2 jednym dzialem administracji zqdowej sklada jedno oSwiadtzenie o
stanie kontroli zarzqdczei w zakresie wszystkich kierowanych przez niego dzial6w, obejmujqce
r6wniez urzqd obslugujqcy ministra. oswiadczenie nie ouejmuje jednostek, [tor" ni" sq jednbst[jmi
sektora finans6w publicznych w rozumieniu ustawy z 

-dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansachpublicznych (Dz. V._!1tsz, poz. 1240 9!a2z-2010 r. i{r 28, poz. 146, Ni 96, poz. 620, Nr 123, poz.

. .  835, Nr 152, po2.1020 i  Nr 238, poz, 1578).4) 
9tgs9 A wypetnia sig w przypadku, gdy'kontrola zarzqdcza w wystarczajqcym stopniu zapewnila
lqcznie wszystkie nastgpujqce elementy: zgodnoS6' dzialalnosci z it6pisami prawa orazprocedurami wewngtznymi, skuteczno66 i efektywnoS6 dzialania, wiarygodnoSi sprawozdafi,
ochronq zasob6w,. przestzeganie i promowanie iasad etycznego postgpowania, efektywnoSc iskutecznoS6 pzephTwu informacji oraz zarzqdzan ie ryzykiem.



7)

8)

o\

10)

pz.esc B wypelnia sig w przypadku, gdy kontrola zarzqdcza nie zapewnila w wystarczajqcym stopniujednego fub wigcej z wymienionych element6w: zgodno6ci dziaialnoSci z pzepisami prawa orazprocedurami wewngtrznymi, skuteczno$ci i efektywno6ci dzialania, wiarygodnoSci sprawozdafi,
ochrony zasob6w, przestrzegania i promowania iasad etycznego postqfowania, efektywnogci i
skuteczro5ci przeplywu informacji lub zazqdzania ryzykiem , z zas{zeieniem pzypisu 6.
CzgSd C wypelnia sig w przypadku, gdy kontrola zanqdcza nie zapewnila w wysiarczajqcym stopniu
2adnego z wymienionych.ele.ment6w: zgodnoSci dzialalno6ci z przepisami prawa oraz pioceduiami
wewngtrznymi, skuteczno6ci i efektywno6ci dzialania, wiarygodnoSci sprawozdai, ochrony zasob6w,pzestrzegania i promowa.nia zasad etycznego postgpowania, efektywno6ci i skuteczno6ciprzeplywu
informacji oraz zarzqdzania ryzykiem.
Znakiem "X" zaznaczy6 odpowiednie wiersze. W pzypadku zaznaczenia punktu ',innych zr6del
informacji" nalezy je wymienic.
Standardy kontroli zarzqdczei dla sektora finans6w publicznych ogloszone przez Ministra Finans6w
na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finanlach pubiicznych.
D-zial ll spozqdzany jest w pzypadku, gdy w dziale I niniejszego oSwiadczen ia iaznaczono czqsc B
albo C.
Dzial lll sporzqdza sig w przypadku, gdy w dziale I o6wiadczenia za rok poprzedza)qcy rok, kt6rego
o9!V9zV niniejsze o6wiadczenie, byla zaznaczona czgS6 B albo C lub gdy w roku,'it6rego dotyciy
niniejsze o6wiadczenig, byly podejmowane inne niezaplanowane dzialaiii malqce'na cet-u popr:awi
fu n kcjonowa n ia kontroli zazqdczej.


