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Dział 12)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kantrol
zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w spo§ób zgodny ;
prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgódności działalności z przepisami prawa oraz prócedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,_ wiarygodności sprawozdań,
- ochronyzasobów,
- przestrzegania i promowania aasad etycznego po§tępowania,
- efektywności i skuteczności pzepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w łiłirowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji ządowe.j3}v
kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych"

(nazw.a/nazwy działutdziałów administracji rządowejlnazwajednostki §ektora finansów publicznych'}
CzęSC ła)
lr7 w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrolt
/* zamądcza.

§zęść 85)
w ograniceonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza,

Za§trzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zar:ądczej wraz z planowanymi działaniami, którt
zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostĄ opisane W dziale l

oświadczenia.

Część 66)
nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Za§trzeźenia dotycące
zo§taną podjęte w celu
oświadczenia.

Gzęść D
Niniejsze oświadczenie opiera się na molej ocenie
niniejszego oświadczenia pochodzących z: "

i informacjach dostępnych w czasie sporządzanit

Xmonitoringu realizacji celów i zadań,
}ćsamooceny kontroli zarządczaj przeprowad4gnej z uwzględnieniem standardów kontrol

za rządczej dla sektora fi nans ów publ icznyc h"l,
$ procesu zanądzania ryzykiem,

audytu wewnętznego,
§ kontroli wewnętrznych,
1q. kontroli zewnętrznych,

in nych źródeł informacji:

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąĆ nt

treśó niniejszego oświadczen ia.

funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, którt
popiawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale l
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Dział llg)

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczĄ w roku ubiegłym

Należy opisać przycuyny złozenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną
słaboŚc kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowośc w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów
publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane,
niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, vllraz z podaniem, jezeli io mozliwe, elementu, ktoreEo
zastrzezenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami
wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów,
prze§trzegania i promowania Zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu
informacji lub zarządzania ryzykiem.2 PIanowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkc.ionowania kontroli zarządcze1.

r.l"r-zv opi*"; kil;;*; oriiiJr", riio; ;;;ilą pilili; ; ;;i; ń"p,-*v ;;;k;jil;;;ia kontroli
zarządczej w odniesieniu do złozonych ua§trżóżeń, ulrazz podaniem terminu ich realizacji.

Dział lll10)

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w c§lu poprawy funkcjonowania kontrolizaźądcżej,1, Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Opracowanie now§go systemu kontroli zarządczej - załządzenie nr 37/2014 r.

Naleźy opisaĆ naji§totniej§ze działania, jakie zostały podjęte w roku, któr§§o dotyczy niniej§że
oŚwiadczenie w odnieeięniu do planowanych działań wskazanych w dziale ll oświadczenia za rok
popzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok ź010 nie wypełnia §ię
tego punktu.
2. Pozostałedziałania:

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok,
którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte

0bjaśnienia:
" Należy podać nazwę mini§tra, u§taloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust" 1

u§tawy z dnia 8 siarpnia 1gg6 r. o RaOiie Mini§trów iDz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz.
717,z2a04 r. Nr238, poz,2390 i Nr273, poz.27a3,z2Oa5 r. Nr 169, paz,141Ą i Nr249, poz,21a4,
z2006 r, Nr45, poz, 319, Nrl70, poz.1217 i Nr 220, poz. 1600, z2aa? r, Nr 227, poz, 1505, z2009
r.Nr42,paz.337, Nrg8,poz.817,Nr157,poz.124,1 iNrl§l,poz. 1277orazzZUa r,lrlr57,poz,
354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane je§t przez kierownika jednostki, nazwę pełnionej

^. przez niego funkcji,
'' W dziale l, w zależności od wyników oceny §tanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną częśc

z częŚci A albo B, albo C przez zaznaczeni§ znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie
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częŚci wYkreŚla się, Część D wypełnia się niezaleźnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej,
Minister kierujący więcej niź jednym działem administracji ządowej Śkłaaa ieono oświadczenie o
stanie kontroli zarządceej w zakresie wszystkich łierowanyc'h przez niego działów, obejmujące
rÓwnież urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, [tore nie są jednostkami
sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z 

"dnii i7 sierpnia 2009 r, 
"Ó 

finansach
Publicznych (Dz. U. Nr 1§7, poz. 124a arazzlal§ r" Ńr 28, poz. 146, tli oo, poz. 620, Nr 123, poz,
835, Nr 152, poz. ,1020 

i Nr238, poz^ 1578).
CzęŚĆ A wYPełnia się w pzypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewni{a
łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z Óizópisami prawa graz
Procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywnoóć działania, wiarygodność sprawozdań,
ochronę żasobów, plze§trzeganie i promowanie Źasad etycznego postęńówania, efektywnośe i
sk uteczność przepĘwu informacj i or az zarządzan ie ryzyk iem
CzęŚĆ B wYPełnia się w przypadku, gdy kontrola zaaądcza nie zapawniła w wystarczającym stopniujednego lub więcej z wymienicnych elementów: zgodności dziaialności z pizepisami-§rawa oraz
Procedurami wewnętrznymi. skuteczności i efektywności działania, wiar}godności sprawozdań,
o9hlonY zasobÓw, prue§trzegania i promowania zasad etyczn§go postę§Jwania, efe'ktywności i
skuteczłoŚci Przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem, i zastizezenień przypisu 6.
CręŚĆ C w}lPełnia się w przypadku, gdy kontrola zaiządeea nie zapewniła w ńysiircza"lącym stopniu
zadnego z wYmienionych elementów; zgodności działalności z przepisami prjwa oraŹ lrocedurami
WewnętrznYmi, skuteczności i efektywności działania. wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów,
Przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności pnepływu
informacji oraz zarządzania ryzykiem,
Znakiem.,,"X" _zaznaczyć odpowiednie wiersze. W pnypadku zaznaceenia punktu "innych źródeł
informacji" naleźy ja wymienić,
Standardy kontroli zauądczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów
na po§stawie art. 69 ust, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, ó finansacrr pubiicznych.
Dział]l sPorządzany jest w przypadku, gdy w dziale l niniejszego oświad-ceenia zaznaczanó częśc B
albo C.
Dział lll sPorządza się w pxypadku, gdy w dziale l oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego
dotYcżY nlnieJsze oświadczenie,byłazaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy
niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane czlaŃia mające na ceń poprawę
fu nkcjonowania kontroli zarządczĄ.
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