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(rok, za ktory skladanejest oswiadczenie)

Dzial 12)
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej
kontroli zarzajdczej, tj. dzialan podejmowanych dla zapewnienia realizacji celow i zadari w sposob
zgodny z prawem, efektywny, oszcz^dny i terminowy, a w szczegomosci dla zapewnienia:
zgodnosci dzialalnosci z przepisami prawa oraz procedurami wewnetanymi,
skutecznosci i efekrywnosci dzialania,
wiarygodnosci sprawozdari,
ochrony zasobow,
przestrzegania i promowania zasad etycznego poste_powania,
efektywnosci i skutecznosci przephywu informacji,
zarzajdzama ryzykiem,
oswiadczam, ze w kierowanym / kierowanych przeze mnie dziale/dzialach administracj.1 rzajdowej 3)
/ w kierowanej przeze mnie jednostce sektora fmansow publicznych*
Osrodku Szkolenia Sluzby Wi^ziennej w Kulach
Cz^sc A 4)
X w wystarczaja^cym stopniu funkcjonowala adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarza^dcza.
Cz^sc B 5)
a w ograniczonym stopaiu funkcjonowala-adekwatea, skuteczna i-efektywna kontrola zarz^dezarZastrzezenia dotycza,ce funkcjonowania kontroli zarzajdczej wraz z planowanymi dzialaniami, ktore
zostanq. podj^te w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzajdczej, zostaly opisane w dziale II
oswiadczenia.
Cz^sc C 6)
D nie funkcjoaowala adekwatna-, skuteczna i efektywna kontrola zarza^dcza.Zastrzezenia dotycza^ce funkcjonowania kontroli zarzajdczej wraz z planowanymi dziataniami, ktore
zostana^podjqte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzajdczej, zostaly opisane w dziale II
oswiadczenia.

sc D
Niniejsze oswiadczenie opiera si? na mojej ocenie i informacjach dostejmych w czasie sporza^dzania
niniejszego oswiadczenia pochodzajcych z: 7)
^ monitoringu realizacji celow i zadaii,
^ samooceny kontroli zarzajdczej przeprowadzonej z uwzgl^dnieniem standardow kontroli
zarzajdczej dla sektora finansow publicznych 8),
^ procesu zarza^dzania ryzykiem,
a audytu wewnQtrznego,
X. kontroli wewnqtrznych,
isl kontroli zewne_trznych,
D innych zrodel informacji:
......................................................................................................
Jednoczesnie oswiadczam, ze sa^ mi znane inne fakty lub okolicznosci, ktore moghyh^ wprynajc na tresc
ninieiszego oswiadczenia.
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