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oświadczenie o stanie kontroIi zarządczej
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Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej

i efektywnej kontroli zarządczej, tj. dzia,lań podejmowanych d|a Zapewnienia rea|izacji ce|ow i zadań w sposob zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy' a w szczegÓ|ności d|a zapewnienia:
dzia,ła|noŚci z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
-zgodnoŚci
_skutecznoŚci i efektywności działania,
sprawozdań,
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oŚwiadczam, Że w kierowanym/kierowanych przeze
przeze mnie jednostce sektora finansÓw pubIicznych*
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(nazwa/nazwy działuldziałÓw administracji rządowejlnazwa jednostki sektora finansÓw pub|icznych-)

CzęśćAa)

Ę

wwystarczĄącym stopniu funkcjonowała.adekwatna, skuteczna iefektywna kontro|a zarządcza'

CzęśćB5)

!

w ograniczonym stopniu funkcjonowa,la adekwatna, skuteczna

i

efektywna kontro|a zarządcza'

ZastrzeŻenia dotyczące funkcjonowania kontro|i zarządcze1 wraz z p|anowanymi dzia,laniami, ktore zostaną
podjęte w ce|u poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dzia|e Il oświadczenia'

Częśćc6)

!

nie funkcjonowa,la adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,

ZastrzeŻenia dotyczące funkcjonowania kontro|i zarządczej wraz z p|anowanymi działaniami, które zostaną
podjęte w ce|u poprawy funkcjonowania kontro|i zarządczej, zostały opisane w dzia|e Il oświadczenia.

CzęśćD
Niniejsze oŚwiadczenie opiera

oŚwiadczen ia pochodzących
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na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego

z'.,

monitoringu rea|izacji ce|ow i zadań.
samooceny kontro|i zarządczej przeprowadzonej
sektora finansow pu blicznychs),
procesu zarządzania ryzykiem,
audytu wewnętrznego,
kontro|i wewnętrznych,
kontroIi zewnętrznych,
innych ŹrÓdeł informacji:'

z uwzględnieniem standardow kontroli zarządczej

JednoczeŚnie oświadczam, Że nie są mi znane inne fakty |ub oko|icznoŚci, ktore
nin

'.......'P

*

mog,|y

iejszego oŚwiadczenia.
ę

p.+.

oy wpłynąe
sA trese

Tll'nnxilllt

]':.?.9. 1'ę'.......'
(miejscowoŚć, data)

Zakładu

9 3...9. ].:.9.

Niepotrzebne skreślic'

WzÓr Wykonany przez www'signform.pl,

d|a

udostępniony przez LexisNexis'

FStr

Ka-r.rrógo w Dęł:ic.y

...".. Ź.........''.''',

#łJiFJ plwwsbeoi sp2o

s

tk i )

