Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
OYREKTORA A\REąąIFy

$ ĘĘI)ę.ąĘ99..W...:Ę92?11E..W.;.Ę11)5.9łIg1:511.Ęg

za rok

201 6

(nk, za który składane jest oświadczenie)

Dział lą
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli za
rządczel. y. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem. efek
tywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia
--zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
--skuteczności i efektywności działania.
---wiarygodności sprawo?dań,

-- ochronyzasobów.
--przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
--efektywności i skuteczności przepływu informacji
--zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym/kierowanychprzeze mnie dziale/działach administracji rządoweją/w kierowanej
przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

ARESZT ŚLEDCZY W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ
(nazwa/nazwy działu/działów administracji lądowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych')
CzęŚĆ A4)

Eg w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna. skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
Część B5)

[]

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 zarządczel, zostały opisane w dziale ll 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 zarządczel, zostały opisane w dziale ll oświadczenia
Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego

oświadczeniapochodzącychz:r)
fq monitoringu realizacji celów i zadań,
Eą samooceny kontroli zarządczel przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla
sektora finansów publicznychą
Eg procesu zarządzania ryzykiem
[] audytu wewnętrznego
Dg kontroli wewnętrznych.
El] kontroli zewnętrznych.
[] innych żródeł informacji

Jednocześnie oświadczam. że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności które mogłyby wpłynąć na treść
niniejszego oświadczenia.
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(podpis:rńiÓińra/kierdwńikb jednostki)

q 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. wiarygodnościsprawozdań. ochrony zasobów. przestrzegania i promowaniazasad etycznego postępowania
efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem
r) Znakiem .,X"zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu ,,innychźródeł informacji" należy je wymienić
o)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
q Dział ll sporządzany jest w przypadku. gdy w dziale l niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C

IQ Dział 111
sporządzasię w przypadku.gdy w dziale l oświadczeniaza rok poprzedzającyrok, któregodotyczy mniejsze
oświadczenie. była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy mniejsze oświadczenie, były podejmowane
inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej
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