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w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola

zażądcza.
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w ograniczonym stopniu funkcjonowala adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

z§tżeżenia dotyczące funkcjonowania kontro|i zaźąd@ei Wraz z planowanymi działaniami. które zo§taną
ńoięt" * Ólu pbpriwy funt<Ólonowania kontroli zarząaee!, zo§tały opisane w dziale ll oświadczenia.
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skuteczna i efektywna kontrola zarządcża,

z,§t ząenia dolyczące funkcjonowania kontroli zażądeej wraz z planowanymi działaniami, klÓre zo§taną
w celu pbpriwy tunt<Ólonowania kontroli zażądęei, zo§tały opisane w dziale ll ośiadczenia.
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Ńńjejsze osriaoczenie opiera się na mojej ocenie i informaciach dostępnych w czasie spoządzania niniejsząo

ćWiadczenia pochodących z:4
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x kontroli Wewnętrznych,
x kontroli zewnętźnych,
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