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Załącznik Nr i

do Zarządzi:nia Nr l.{i 1 1 z dnia ź;1 marca ż0l ] r.
w, sprawia illnkcjłlnorłania kontroli zarządc:r, j

t rvł--jo,vodzkich san-lorządox.t,ch jedncstlłłch tllgirnizacl,inl,ch.

OSW|ABCZ§NIH § §TAN!§ KONTR§L! ZARUĄffi&Z§J ZA R§K 2§'t7 ro&t

""!ako osoba odpowiedzialna ze zapęwnięnic funkcjonowałria aelekwatnej, skute*zm*j i

etektywnej kontnoli zaruądezej, tj. działań psdejnn§wany§h dla zapewnlenie realizacji ce§outl i

zadań w §po§ob z§§dny u praw€m, efektywny, §§zeuędny i t§rrfiinowy, a w §zeze§ó§no*ci
dla zapewnienia:

1. zgodności działalno*ci a pł"zepisami prawa i proceduramiwewrrętrćnymi;
2" skutecznośó i efektpruglość działania;
3. wiarygodnsś§ §pr§wozdań;
4" o§hrCIny za§obfiw;
5. prze§trze§ania i prfirnowariia zasad etyezne§o pc§tępCIwanie;
6. efektywności i skuteczności pxep§wu infcrmacji;
7. zaządzania ryzykiem,

oświadczan,}, źe w kierowanyrn przeze mnie Woj*wodzkint §§rodku Ruah§,, mre§§w§e§§
W §łUłPSkUl (nazwa jeclnostki fina;rsłirvpubliczlivch,'nazrłakonlórki rlIgłrnizłrcl,jriei i

Część A 1

I

N X* wystarczaiącym stopnlu funkcjonowała adekwatna, §kutecuna ! efektywna
kontroIa ?aĘządc7a.

Część e 2

Iw ograniczonyrn stopniu fulnkcionowała adehrvatna, skuteczna i efekĘwna
kontrola 7:,rządc7r.,

1.Hzeżerliadotycaą:

niedotyczy..

?alezy apisać przy}Zy!}y zhż€nia zastftężeń \/ł zak{esi9 fuńkcia!}ó,łńnia k1jl|rali żarządczej np. isl)tną słaaość konifO/i zarZądCZeJ, istatną

kantroli zarzątlczej WraZ . padańlem elernłntu, którega Zastrzężenia tlc|Yczą. w szezegciŁlcści żgocfiaść dż€łar?Ości ż przepisami prawa óraz

€tycznega póstęp?wan!a, efektJ/WnOść i skut€cinóść prż€pry,ł/u infórfiacji 1raz Zaftąd#nię ryZykićrfi).

1 Część A Wypełnia się lv przypa,dkłr. gctv kontrrł]a zarządeza vl lł,r,sra;cza_jącyrll stopnitl zapewniła łącznie
wsrystkie n;stęptrjące elemenly: zgodność działalności z przepisarni L.na,,a oł,az prclc,edurami rą,ewłętrznynii.
skutecznaść i efbktywność ciziałanią wiarygr:ciność sprarł,ozciań" ocllrcnę xnobórv, przestneganie i promcr.vanie zasacl
qł/cmęgo postępawanią efektywność i skliteczJlość przepłvwLt informacii oraz z;xządzanie ryąikielri.- Część B rłypełnia się w przypar:Xkł_l, gdy kontrcla zarz.ądłz.a nie zapervniła iv wystarczającyin sti,l1rniu.jednegłr lub
więcej z wynrienionych elemęntorą,: zgołlność działalności z przepisarni pla\Ąa oraz proceduranłi rvewnę?rzirvmi,
skutęczność i efekqłvność ilziałanią rviarygodn*ść sprarł,ozdań" ochr*nę z*sł,łŁrów. przestrzeganie i prcrrlcwanie
zasad etycznego postępowanią e*eĘlvrroś* i skr:tecz:i*ść przepływLł infbrrnacji tsraz zarz,ąńzanie ryrykiem. z
zastrzeźęniem przypi su "} "



Ż., Zcstaną podjęte następujące działania w celu pCIprawy funkcjonowania kontroli
zamąd*ze.j:

ir}alezv apisaĆ kluczavle działania, którę Zcstaną pó§j?le W Celu papravJy ful1!".Cjafiaw,ania kóntroli za{ządczej łł ódniesien!u co Złażonych vłcześniej
7astrzężeń. W{aZ Z padafilem tg.rfiińu ich rcalizacjii.

,._t
Uue§d: U g

l.

i nie funkcjonowała ade§<vvgtyta, sku.lte*zna § etektywna kontno§a zarządcza.
1. Za**z*geniado$cxą:

,"."""."."., ""nie d§tyffiy

:tł:;uł! e tvc:nego pOłłęliall,ar?id, e.ibłłłlł:o,ść i siłlłr:ł:złłrłść przepłyłu łl_ftsrmaqi ora::ar:eldzante ry-ł^klełn).

2. Zostarrą pedjętę na§tęp§.jjące działania w ce|u poprawy furtkcjonowania kontroli
Z§§-Ząd§ż§j.

ł, t ze ś łł !e1 zcl s ! r:e że ń ^ ł, r az : p od-a ll r ł ł.!ł ie r rt ! i łiLi l c ł łe a ! ! :c c I l ),

*zę** S

W uhieEłytn rcku zs§tały podjęt* na§tępujące dxiałania w c*§tł poprawy funkcjonowania
kontroli zarządczę|.

.,.., 
^ ". ",. "..nb datygry,

(należy §plsaĆ na]j'§tsfnte/sz€ dzlałanja, jakie zastaly i]Odjęte l.y rob:u. którega datyczy |1!łi!e.jszę aśi,iiadczęnie lV odnć§len{,i da planowanych działań
Wskazany1h 

'",y 
ć;ęśći § lub C aświac*etlia za rak póprzęd?.ający rak, którcga dary)zy ninjej§ze aśWiadczenie. W OśWiaclczenju za rok 2a10 nie Wypełnia się

tega pufihluj

*x*ść §

§{intejsze oświad*zenie opi*ra się na n:§jej §§enie i inforn",lac.lach d§§tępnych w cza§ie
§p§ Kądza n ia n i n iejsze§s 0 świadczen ia psch*dząeych z:

V § nronitoringu r*alizacji ce|cvr izadań;

j Część C wypełnia się w przy,padt*u. gdy konłola zarządcza nie zapewniła 1v lĘ/starcĄącyn stopniu zadnego
rv./nrienicxrvch e}ementów: zgr:drlość dziełaincści z przepisami prawa orez prcceduranri welvllętrznymi, skutęcmość
i ef'ektywność clziałanią rvia,rygodn*śc spralvozdań" oclronę zasoŁlólv, przestrz*ganie i pronrowarrie zasacl eScnrego
postępl:rvanią efbkt3,rvn*ść i skllt*cmość przepływtł inf*mrac,ji omzzarządzanie łj,rykienr.

i ,l..!{ samooceny korłtrcli zarząd§z§j przeprowadzonej z uwz§lędnienien: standardow



kontroli zarządczĄ dla sektora finansów publicznych;
procesu zauądzania ryzykiem ;

, I audytu wewnętznego;
./ S rontroli wewnętrznych;
v f, kontroli zewnętrznych;

".., ł innych źrodeł inforrnac.ji t1. anaiizy wynikow ankiet: bada3ą*ych poziern zadcwolenia
k|ientow, analizy ankiet sarn§§§eny dokonanej pnx*z praeownik§w w zakresie
funkcjonowania kontrol i za rządezej, sprawnzdan ia z rea l lzacj i planow działal ncśc!
jednostki.

Jednocześnie oświadczarn:, ze nie są mi znane inne fakty ił-lb oko|iczncści,
wpłynąć na treść niniejszego **wiadczenia"

F-,i §/iJn

Słrrpsk, dn" i]3,0].201§ r
(miejsmwośe idata)
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