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DzlalI
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatrrej, skutecznej i efekĘvnej kontroli zarządczej,
tj. d^atań podejmowanych dla zapewnienia rea1izacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem' efek|ywny'
oszczędny i terminowy, a w szczególnoŚci dla zapewnienia:
- zgodności działatrości z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznJ'rni,
- skuteczności i efektylwrości dzia.łarria,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestzegarLia i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywnoŚci i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzariaryzykiem,
ośtlsiądcząmł że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publiczrrych:
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CzęśćB
w ograniczon5,rrnstopniu funkcjonowa.ła adekwatna, skuteczna i efektyvrra kontro1a zarządcza.,
Zastzeżenia doĘczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowan]rmi dzia.łaniami, które zostaną Podjęte
w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarząd,czej, zostały opisane w dzia]e II oŚwiadczenia.
Część C
o nie funkcjonowa.ta adekwatna, skuteczna i efelrty.wrrakontrola zarządcza.
Zastrzeżenia doĘczące funkcjonowania kontroli zarządczej wtaz z planowan1rni działaniarrti, które zostaną podjęte
w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oŚwiadczenia.
Cześć o
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniej szego,
oświadczenia p o ch.odzący ch z.,
Ę monitoringu realizacji celów i zadań,
Ę samooceny kontroii
finansów publicznych,
Ę p.o.."..

zatząd'czej przeprowadzonej

z uwzgJędnieniem standardów kontroli zatządcze1 dla sektora

zalządzania ryzykiem,

! audytu wewnętrznego,
Ę kontroli wewnętrznych,
Ę kontroli

zewnęlrrzny cin,

Ę innycrl źródełinformacji:
Ankiet samooceny funkcjonowania
podległych mi jednostek.
Jednocześnie oŚwiadczam,
niniejszego oŚwiadczenia'

kontroli

zarządczej

oraz oświadczeń,

złożorrych ptzez

kierowników

że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby \Mpłynąć na treść

Olsztyn, dnia 22.01 .2013 r
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( miejscowośC'data, podpis kierownika jed

Dział II
L, Zastrz.eż.eniadoĘczące funkcjonowarria kontroli zarządczej w roku ubiegł1rrn.
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zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zalządczęj.

2. Planowane dzialaria,ldóre
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Dział'ltl
Dńalaaia, które zostaĘ podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zaxządczej,
I. Dzialania,lrtóre zostaĘ zaplanowane na rok' którego doĘczy oświadczenie:
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2. Pozostale dzialania'.

NąIeża opisąć nąistotnięjsze
dział ada zo stałg p odjęte.
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jeżeli tąkie

objaśnionia:

1. Naleł podać nffię:
a) w przypadku gdy oświadczenie sporządzme jest przez koordynatora, kierownika działu' kierownika jednostki, nmę pełrlonej przez niego funkcji.
2) W dziaJe l, w zależnościod łyników oceny stmu kontroli ztząd'częj, wypełnia się tylko jedną częśćz częściA albo B, a-lbo C przez zunaczenie znal<iem
wiersza. Pozostale dwie częściwykreśla się' CzęśćD wypetnia się nieza]eżnie od wyników oceny stanu kontroli ztządczej'
"x'odpowiedniego
3) CzęśćA wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność
dzialalnoŚci z prrepismi prawa oru procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efekt}nvnośćdziałania' wiarygodnośĆ sprawozdań, ochronę zasobów,
przestrzegmie i promowmie zasad etycznego postępowania,
efektwność i skuteczność przeplywu informacji oru Ztządzanie rye'lkiem'
4) część B typelnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewnila w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów:
zgodności działalności z przepismi prawa oru procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony
asobów, przestrzegmia i promowmia zasad etycznego
postępowmia' efekĘryności i skuteczności przeplywu informacji lub zarząd'zmiaryzykiem,
5) Częw C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zuząd'cza nie zapewniła w wysttrczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: zgodności
pmwa oru procedurmi wewnętrznymi, skuteczności i efekt]ryności d'zia}'nia, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów,
dziajalności z prcpismi
prestrregmia
i promowmia asad etycznego postępowmia,
efektpvności i skuteczności przepływu informaąi oru zffiąd'zffiia
ryzykjem.
6)znakiem
runaczyćodpowiednie wierge. W przypadku zznaczeniapunktu
'innych Źródeł informacji'naleĄ je łymienić.
7} stmdtrdy "x"kontroli zarządczej dla sektora finmsów publicznych ogłoszone ppez Ministra Finansów na podstawie ilt. 69 ust. 3 ustawy Z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finmsach publicznych.
8) Dział II spoEądzmyjest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono częŚć B albo c'
9) Dział Iu sporządza się w prrypadku, gdy W dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, by|a zuoaczona
część B albo c lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane dzialania mające na celu poprawę
funkcjonowmia kontroli ru ządczej'
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