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Oświadczenie o stanie kontroIi zarządczej
, Ęqwiąl,qwęg9,lęr9rę Wę,tęrył,ąlii w Ęę§ięnięą9|, 1)

za rok ..,.,.,,...,.....?0:1ę ....... .,.
(rok, za który sk/adane.l'est oświadczenie)

Dział |2)

Jako osoba odpowiedzialnazazapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej iefektywnej kontroli
zarządczĄ, tj, działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposob 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, ze w kierowanym/kierowanych przeze mnie dzialeldziałach administracji rządowej3)/w
kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publ cznych-
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(nazvla/nazwy dzia]u/dz6łalł acmineiracli ządowelinazwa pdnostkj sektora finansów publicznych')

Część łal
X w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część 85)
f w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektyvma kontrola zarządcza,

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, Kóre
zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczĄ, zostały opisane w dziale ll
oświadczenia.

Częśc C5)

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarzadcza.

Zaslrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządcze1 wraz z p|anowanymi działaniami, Kóre
zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zaządcze1. zostały opisane w dziale ll
oświadczenia.

Część D
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania
ni ni ej szego oświadczen i a p ochodzący ch z,.7)

X monitoringu realizaĄi celów i zadan,
* samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli

zarządczą dla sektora finansów pub|icznych8),

X procesu zarządzania ryzykiem,-] audytuWewnętrznego,
X kontroliwewnętrznych,
X kontrolizewnętrznych,
l innych źródeł informacji: ...,..........

Jednocześnie oświadczam, źe nie ą
treść ni niejszego oświadczenia,

, lę?ięlj:ę,,9li9 99 99,?91! ,,......

(miejscowość, data)

i-ffitrr.Une skreślić

mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogtyby wpłynąc na

jednostki)
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Dział ll9)

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczĄ w roku ubieglym.

brakzastrzeżeń dot. funkcjonowania kontroli zaządczej w 20,16 r_

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżen w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczĄ, np. istotną
słabość kontroli zarządczĄ, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów
publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, ktore nie zostały zrealizowane,
niewystarczający monitoring kontroli zarządczą, wraz z podaniem, jeżeli to mozliwe, elementu, którego
zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z paepisami prawa oraz procedurami
wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów,
przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu
i nformacji lub zarządzania ryzykiem.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkc,lonowania kontroli zarządczey
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Nalezy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zarządczel w odniesieniu do złożonych zastrzeżen,wrazz podaniem terminu ich realizacji.

Dział ll11o)

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczĄ.
1, Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

nie podjęto działan

Należy opisać najistotniejsze dz]ałania, 1akie zostały podjęte w roku. ktorego dotyczy niniejsze
oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale ll oświadczenia za rok
poprzedzĄący rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 20,1 0 nie wypełnia się
tego punktu,

2. Pozostałedziałania.

Nalezy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok popzedzający rok,
którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jezeli takie działania zostały podjęte.

brak działań


