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Dział |2,
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zaządczej, tj. działań podejmowanych d|a zapewnienia rea|izacji ce|ów i zadań w sposób zgodny z prawem, efek.
tywny,oszczędny i terminowy'a w szczegó|ności
d|azapewnienia:
- zgodnościdziała|ności
z pzepisami prawaoaz proceduramiwewnętznymi,
- skutecznoŚci i efektywnoŚci działania
- wiarygodnoŚcisprawozdań,
- ochronyzasobÓw,
- przestrzeganiai promowaniazasad etycznegopostępowania,
- efektywnościi skutecznościpzeptywu informacji,
- zaządzania ryzykiem'
oŚwiadczam, Że w kierowanym/kierowanych przeze mnie
przeze mniejednostcesektorafinansów pub|icznych*
Sądzie

Rejonowym

*
"'8'jł'".",*y

dzia|eldziałach administracji ządowej3)/w kierowanej

dziafu/działówadministracjirządowej/nazwajednostki sektora finansów pub|icznychr

CzęśćAa)
w wystarczającymstopniu funkcjonowałaadekwatna,skuteczna i efektywnakontro|azaządeza.
tr
Część85)
w ograniczonym stopniu funkcjonowałaadekwatna' skuteczna i efektywna kontro|azarzqdcza.
tr
Zas|zefenia dotyczqce funkcjonowania kontro|i zaządczĄ
wraz z p|anowanymi działaniami, ktÓre
podjętew ce|upoprawyfunkcjonowaniakontro|izarządczej,zostałyopisane w dzia|e||oświadczenia.

zostanq

CzęśćC6)
nie funkcjonowałaadekwatna, skuteczna i efektywnakontro|azarządcza.
tr
ZastrzeŻenia dotyczące funkcjonowania kontro|i zaządczej w(az z p|anowanymi działaniami, które
podjętew ce|upoprawyfunkcjonowaniakontro|izazqdczĄ, zostałyopisanew dzia|eIl oŚwiadczenia.

zostanq

część D
Niniejsze oświadczenieopiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie spozqdzania niniejszego oŚwiadczeniapochodzących z..,,
a monitoringurea|izacjice|Ów i zadań,

samooceny kontro|i zarzqĄczĄ pzeprowadzonej z uwzg|ędnieniemstandardÓw kontro|i zarzqdczĄ d|a
sektorafinansówpubIicznycho',
a procesuzarządzaniaryzykiem'
tr audytuWewnętrznego,
B kontro|iwewnętrznych,
a kontro|izewnętznych,
tr innychŹrÓdełinformacji:
a

które mogłybywpłynąĆna treśĆ
JednoczeŚnieoŚwiadczam,Źe nie są mi znane inne fak$ |ub oko|iczności,
niniejszego
oŚwiadczenia.
Mielec, dnia2l lutego2017 roku

jednostki)
(podpis ministra/kierownika

(miejscowośó'data)

*

NiepotrzebneskreŚ|ić.
-, ii
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1.

zastrzefenia dotyczqce funkcjonowaniakontro|izaządczĄ w roku ubieg|ym.

zlożenb zastzeżeń w zak,rcsie funkcj>rwwan.a końoli zazą&zej, np. istob|q shbość kontoli zł
Nabży opisać Wwząy
albo działu adminisbaci nz+
w funkcjorcwaniu jednosW seklora finansów publicznyń
zqdczej, lślohq nbpnwidtowo#
w,az z pd+
doulej, istohy el lub zadanie, ldo|'- nb zosbĘ zealizowane, n.cwyshrczajqcy manitorhp konholi zazq&zej,
zgŃn&i
&i*alrpści z pnepiwtti pawa
w zeegćilrnki:
nbm, jeże|i to tlpżlivve, ebnenfu, l<tóego zasazeżenia dowq'
zasńów,
odlrcny
wiarygdra&i
spnlnzdan,
i
erel<tynnści dzi*ania,
wewnętznymi,
skutecznobi
o|az ptwdunmi
pnesĘzegania i Wnowania
zasad etycznego psĘpowania, efekdywno#i i skuteczności pzepływu informeji lub zaŻ+
dzania ryzykiem.
2.

P|anowane działania, ktÓre zostaną podjęte w ce|u poprawy funkcjonowania kontro|i zarzqdcfej.

Nabży op.sać kluczowe dziaŁanb, l<tole zoshnq pdjęte
do złożonychzastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji,

w

elu

Wnwy

funkcjonowania kontoli

zatzqdeej

w

odniesieniu

Dział |ll10)
Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku W ce|u poprawy funkcjonowania
1.

kontro|i za|ządczej.

Działania' które zosta|y zap|anowane na rok, którego dotyczy oŚwiadczenie:

Nateży opisać najistotniejsze działania, jakie zostaĘ podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu
do planowanych działań wskazanych w dziale ll oświadczenia za rok popnedzajqcy rok, którego doUczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniuza rok 2010 nie Wpełnia się tego punktu
2'

Pozostatedziałania:

Nateży opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oŚwiadczeniu za rok poprzedzajqcy rok, którego dotyczy niniejsze
jeżeli takie działaniazostałypodjęte.
oświadczenie,
objaśnienia:
') Na|eży podaĆ nazwę ministra, usta|oną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust' 1 ustawy z dnia 8 sierpnia
,|996r' o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r' Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz.7,|7, z 2004 r. Nr 238' poz. 2390 i Nr 273' poz.2703,
z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227,
poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr '157, poz. 1241 i Nr '161,poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354),
pzez niegofunkcji.
spoządzane jest pzez kierownikajednostki,nazwę pełnionej
a w przypadkugdy oświadczenie
.) W dzia|e |, w za|eżności
od wyników oceny stanu kontro|izaządczej, wypełniasię ty|ko jedną częśĆz częściA a|bo B, a|bo
.'X..
odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie cżęściwykreś|a się. CzęŚć D wypełnia się nieC przez zaznaczenie znakiem
za|einie od wynikÓw oceny stanu kontro|izarządczej.
.) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji ządowej składa jedno oświadczenieo stanie kontro|i zaządczej w zakresie wszystkich kierowanych pzez niego działÓw, obejmujące również uzqd obsługującyministra. oświadczenie nie obejmuje jednostek' ktÓre nie sq jednostkami sektora finansów pub|icznychw rozumieniu ustawy z dnia 27 sierp.
nia 2009 r. o finansachpublicznych(Dz. U. Nr 157, po2.1240 orazz2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, po2.620, Nr 123, po2.835,
N r ' f 5 2 ,p o z .1 0 2 0i N r 2 3 8 ,p o 2 . 1 5 7 8 ) .
a) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontro|a zarząde.za w Wystarczającym stopniu zapewniła
Ęcznie wszystkie następujące e|ementy: zgodność działalnościz pzepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skutecznośći efektywnośÓ
działania, wiarygodnośĆsprawozdań, ochronę zasobÓw, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania,
i skutecznośćpzepływu informacjionz za|ządzanie ryzykiem.
efektywność
5) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontro|a zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego |ub więcej
z wymienionych e|ementów: zgodności działa|noŚci z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności
i efektywnościdzia|ania, wiarygodnościsprawozdań, ochrony zasobów, pŻestrzegania i promowania zasad etycznego
postępowania,efektywnościi skutecznościprzeptywuinformacji|ub zarz4dzania ryzykiem,z zastzeŻeniem pzypisu 6.
6) Częśc C wypełnia się w pzypadku, gdy kontro|a zarządcza nie zapewni|a w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów: zgodnoŚci działa|nościz przepisami prawa oraz procedurami wewnętznymi, skutecznoŚci i efektywności
działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobÓw, pzestzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywnościiskutecznościprzep|ywuinformacjio'azzarzqdzania ryzykiem.
7) Znakiem i,x,,zaznaczyćodpowiedniewiersze.W przypadkuzaznaczeniapunktu''innychźródełinformacji''
na|eżyje wymienić.
8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów pub|icznych og|oszone przez Ministra Finansów na podstawie ań. 69
ust. 3 ustawyz dnia27 sierpnia2009 r. o finansachpublicznych.
') Dzia|||
zaznaczonoczęśćB albo C.
sporządzanyjest w pŻypadku,gdy w dzia|eI niniejszegooświadczenia
'o) Dział ||| spóządza się w przypadku, gdy w dzia|e I oŚwiadczenia za rok popzedzający rok, którego doĘczy niniejsze
oświadczenie, była zaznaczona częśc B a|bo C |ub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, byty podejmowakontro|izarządczej.
działaniamającena ce|upoprawęfunkcjonowania
ne inne niezap|anowane

