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Czg56 D
Niniejsze o6wiadczenie opiera sig na mojgj ocenie i informacjach dostqpnych w czasie sporzqdzania
n i n iejszego o6wiad czenia pochodzq cy ch z'.' )

(monitoringu realizacji celow i zadafi,
/samooceny kontroli zarzqdczej przeprowadzonej z uwzglgdnieniem standardow kontroli

zarzqdczej d la sektora fi n a n s6w pu bl icznycho),
Y(procesu zazEdzan ia ryzykiem,
Xaudytu wewngtrznego,

kontroli wewn gtrznych,
Xkontrol i zew nqtrznych,

innych 2rodel informacji:

Jednocze6nie o6wiadczam, ze nie sq mi znane inne fakty
tre6c niniejszego oSwiadczenia.
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ika iednostki)
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* Niepotrzebneskre5l ic.

Dzial lle)

1. Zastrze2enia dotyczEce funkcjonowania kontroli zarzqdczej w roku ubiegtym.

r.r"eiv il;s# pi=.vJvny ztoze'nia zastrzezefi w zakresie funkcjonowania kontroli zarzqdczej, np. istotnq
slabo6c kontroli zarzEdczej, istotnq nieprawidlowoSc w funkcjonowaniu jednostki sektora finansow
publicznych albo dzialu administracji rzqdowej, istotny cel lub zadanie, ktore nie zostaly zrealizowane,
niewystarczlqcy monitoring kontroli zarzqdczej, wraz z podaniem, jeZeli to mozliwe, elementu, ktorego
zastrze2enia dotyczE, w szczeg6lno6ci: zgodno6ci dziatalnoSci z przepisami prawa oraz procedurami
wewngtrznymi, skuteczno5ci i efektywnosci dzialania wiarygodnoSci sprawozdaf, ochrony zasob6w,
przestrzegania i promowania zasad etycznego postgpowania, efektywno6ci i skuteczno6ci przeplywu
i nformacj t lub zarzqdzanta ryzykiem.
2. Pfanowane dzialania, kt6re zostanq podjgte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzqdczel.

r.r"ezv ili;; kil";;;; ;;i;il;, r.iJi" ;;;i;il p"oiei" ; ;;il ;il;;t ;;r|k;j;;o*"nr" kontrori
zarzqdczej w odniesieniu do Ao2onych zastrze2efi, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dzial l l l lo)

Dzialania, ktore zostaly podjgte w ubieglym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzqdczej.
1. Dzialania, ktore zostaly zaplanowane na rok, ktorego dotyczy o6wiadczenie:
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Nalezy opisac najistotniejsze dzialania, jakie zostaty podjqte w roku, kt6rego dotyczy niniejsze
o5wiadczenie w odniesieniu do planowanych dzialaft wskazanych w dziale ll oSwiadczenia za rok
poprzedzajqcy rok, ktorego dotyczy niniejsze oSwiadczenie. W o6wiadczeniu za rok 2010 nie wypetnia sig
tego punktu.
2. Pozostaledzialania:

.-. :'.-. ::::-.*. :":. ::':'::.ffi
Nalezy opisa6 najistotniejsze dziaNania, niezaplanowane w o6wiadczeniu za rok poprzedzEqcy rok,
kt6rego dotyczy niniejsze o6wiadczenie, jezeli takie dzialania zostaly podjete.

ObjaSnienia:
1) Nale2y podac nazwg ministra, ustalonq przez Prezesa Rady Ministrow na podstawie art. 33 ust. 1

ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrow (Dz. U. z .2012 r. poz. 392 z po2n. zm.),
a w przypadku gdy o6wiadczenie sporzqdzane jest przez kierownika jednostki, nazwg pelnionej przez
niego funkcji.

2) W iziale l, w zale2no6ci od wynikow oceny stanu kontroli zarzqdczej, wypelnia sig tylko jednq czgsc
z czqilci A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostale dwie
czgsci wykre6la sig. CzgSc D wypetnia sig niezale2nie od wynikow oceny stanu kontroli zarz4dczei.

3) Minister kierujqcy wigcej niz jednym dzialem administracji rzqdowej sklada jedno oSwiadczenie
o stanie kontroli zarzqdczej w zakresie wszystkich kierowanych pzez niego dzial6w, obejmujqce
rowniez urzqd obstugujqcy ministra. Oswiadczenie nie obejmuje jednostek, ktore nie sq jednostkami
sektora finansow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. 22017 r. poz. 2077 z po2n. zm.).

4) CzgSc A wypelnia sig w przypadku, gdy kontrola zarzqdcza w wystarczjqcym stopniu zapewnila
lqcznie wszystkie nastqpujqce elementy: zgodno6c dzialalno6ci z przepisami prawa oraz
procedurami wewngtrznymi, skutecznoSc i efektywno66 dzialania, wiarygodno6c sprawozdan,
ochrong zasobow, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postgpowania, efektywnoSc
i skuteczno5c przeplywu informaqi oraz zarzqdzanie ryzykiem.

5) Czg6c B wypelnia sig w przypadku, gdy kontrola zarzqdcza nie zapewnila w wystarczaiqcym stopniu
jednego lub wiqcej z wymienionych elementow: zgodno5ci dziatalno5ci z przepisami prawa oraz
procedurami wewngtrznymi, skutecznoSci i efektywno5ci dzialania, wiarygodno5ci sprawozdan,
ochrony zasobow, przestrzegania i promowania zasad etycznego postqpowania, efektywno6ci
i skutecznoSci przeplywu informacji lub zarzqdzanta ryzykiem, z zaslrze2eniem przypisu 6.

6) CzqSc C wypelnia sig w przypadku, gdy kontrola zarzqdcza nie zapewnila w wystarczlqcym stopniu
zadnego z wymienionych elementow: zgodno6ci dzialalno5ci z przepisami prawa oraz procedurami
wewngtrznymi, skuteczno6ci i efektywnoSci dzialania, wiarygodno6ci sprawozdafi, ochrony zasobow,
przestrzegania i promowania zasad etycznego postqpowania, efektywno5ci i skuteczno6ci przeplywu
i nformacj i oraz zarzqdzan ia ryzykiem.t) Znakiem "X" zaznaczyc odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych 2rodel
informacji" nale2y je wymienic.

8) Standardy kontroli zaizqdczej dla sektora finans6w publicznych ogloszone przez Ministra Finans6w
na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

e) Dzial ll sporzqdzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego o6wiadczenia zaznaczono czqsc B
albo C.

10) Dztal lll sporzqdza sig w przypadku, gdy w dziale I o5wiadczenia za rok poprzedzajqcy rok, ktorego
dotyczy niniejsze o6wiadczenie, byla zaznaczona czq6c B albo C lub gdy w roku, ktorego dotyczy
niniejsze o6wiadczenie, byly podejmowane inne niezaplanowane dzialania majqce na celu poprawq
fu n kcjonowan ia kontroli zarzqdczei.
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