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Oswiadczenie o stanie kontroli zarza.dczej
kierownika jednostki sektora finansow publicznych za rok

Ja, nizej podpisany
(imie i nazwisko)

kierownik jednostki
(podac nazwe)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i
efektywnej kontroli zarza_dczej, tj. dziatari podejmowanych dla zapewnienia realizacji celow i
zadah w sposob zgodny z prawem, efektywny, oszczedny i terminowy, a w szczegolnosci dla
zapewnienia:

- zgodnosci dzialalnosci z przepisami prawa oraz procedurami wewnetrznymi,
- skutecznosci i efektywnosci dziatania,
- wiarygodnosci sprawozdah,
- ochrony zasobow,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postepowania,
- efektywnosci i skutecznosci przeptywu informacji,
- zarzqdzania ryzykiem

oswiadczam, ze w kierowanej przeze mnie jednostce

(Tresc oswiadczenia - naiezy wpisac jeden z ponizej zamieszczonych zwrotow
A. w vrfystarczajacym stopniu funkcjono\vala adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarzqdcza.
B. w ograniczonym stopniu funkcjonowata adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarzadcza,
C. nie funkcjonovvala adekwatna. skuieczna i efektywna kontrola zarza,dcza).

Dzialania, ktore zostaiy podjete w ubieglym roku tj w celu poprawy
funkcjonowania kontroli zarz^dczej.



Planowane dziatania, ktore zostana. podjete w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zarza.dczej.

Nalezy opisac kluczowe dziaiania, ktore zostana, podjete w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zarza.dczej w odniesieniu do ztozonych zastrzezen, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Zastrzezenia dotycza.ce funkcjonowania kontroli zarzqdczej w roku

(wypetniamy w przypadku oswiadczenia o tresci z punktu B lub C)

Nalezy opisac przyczyny ztozenia zastrzezen w zakresie funkcjonowania kontroli zarza.dczej, np. istotna. stabosc
kontroli zarza.dczej, istotny nieprawidtowosc w funkcjonowaniu jednostki, istotny eel lub zadanie, ktore nie zostafy
zrealizowane, niewystarczajqcy monitoring kontroli zarza.dczej, wraz z podaniem, jezeli to mozliwe, elementu,
ktorego zastrzezenia dotycza., w szczegolnosci: zgodnosci dziatalnosci z przepisami prawa oraz procedurami
wewnetrznymi, skutecznosci i efektywnosci dziatania, wiarygodnosci sprawozdaii, ochrony zasobow,
przestrzegania i promowania zasad etycznego postepowania, efektywnosci i skutecznosci przeplywu informacji
lub zarza.dzania ryzykiem.

Niniejsze oswiadczenie opiera si§ na mojej ocenie i informacjach dost^pnych w czasie
sporza.dzania niniejszego oswiadczenia pochodza_cych z:

1. monitoringu realizacji celow i zadan,

2. samooceny kontroli zarzqdczej przeprowadzonej z uwzglednieniem standardow
kontroli zarza_dczej dla sektora finansow publicznych,

3. procesu zarza_dzania ryzykiem,
4. kontroli wewnetrznych,

5. kontroli zewnetrznych,
6. innych zrodetinformacji:

Jednoczesnie oswiadczam, ze nie sa. mi znane inne fakty lub okolicznosci, ktore mogtyby
wptyna.c na tresc niniejszego oswiadczenia.

(miejscowosc, data) (podpis kierownika jednostki)


