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Dział 12)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli za-
rządczej, t1. dzlałań pode1mowanych dla zapewnienia reaIizacjr celów i zadań W Sposób zgodny z prawem, efek-
tywny, oszczędny i terminowy, a w szczegó|ności d|a zapewnienia:
- zgodnoŚci działalności Z przepisami prawa oraz proceduramiWewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- WiarygodnoŚcisprawozdań,
- ochrony zasobÓW,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania.
- efektywności i skutecznoŚci przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, Źe w kierowanym/kierowanych przeze mnie dzialeldziałach administracji rządowej3)/w kierowanej
przeze mnie jednostce sektora flnansÓw publicznych*

Część Aa)

E w wystarcza1ącym stopniu funkcjonowała adekwatna' skuteczna i efektywna kontro|a zarządcza'

Część 85)

! w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontro|a zarządcza'

ZastrzeŻenia dotyczące funkcjonowania kontro|i zarządcze) wraz z planowanymi działaniami, ktÓre zostaną
podjęte w ce|u poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dzia|e ll oŚwiadczenia'
Częśc Cb)

D nie funkcjonowała adekwatna, Skuteczna i efektywna kontro|a zarządcza.

ZaslrzeŻenia dotyczące funkcjonowania kontro|i zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną
podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zoslały opisane w dziale ll oświadczenia'
Częśc D
Niniejsze oŚwiadczenie opiera się pa mo1e1 ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejsze-
go oświadczenia pochodzących z:7)

! monitoringu realizaqi ce|ów i zadań,

8 Samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardÓw kontro|j zarządczej dIa

!
!
E
!
D

sektora finansÓw pubIicznych8),

procesu zarządzania ryzykiem'

aUdytu WeWnętrznego'

kontroIi wewnętrznych,

kontroIi zewnętrznych,

innych zródeł informacji :

noczeŚnie oświadczam, ze nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, ktÓre mogłyby Wp]
|e 

i szeo.o oŚwi ad czerla'

, r,u/rłk 23 os loli
["o*o=. o9l'u)

* Niepotrzebneskreś|ic



Dział l19)

1 ' ZastrzeŻenia dotyczące funkcjonowania kontro|i zarządczej w roku ubiegłym

rządczej, istotną nleprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansÓw publicznych alba działu administracji zą'
dowej, istotny cet lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarcza1ący monitoring kontroli zarządczej, wraz z poda'
niem, jezeli to moŻliwe, elementu, ktÓrego zastrzeŻenia dotyczą, w szczegÓlnoŚct' zgodności dztałalności z przepisami prawa

oraz procedurami weWnętrznymi, skutecznoŚci i efektywności działania, WlarygodnośCi sprawozdań, ochrony zasobÓw,
przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skutecznośCi przepływu informac| lub zarzą-
dzania ryzykiem.
2. Planowane działania, ktÓre zostaną podjęte W celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

NaleŻy opisac kluczowe działania, ktÓre zostanąpodjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządcze] W odnies]enlu
cla złoŻonych ZastrzeŻeń, wraz z podaniem terminu tch realizac1i

Dział lll10)

Działania' ktÓre zostały pod]ęte W ubiegłym roku W celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczq'
1 ' Dzialania, które zostały zaplanowane na rok' ktÓrego dotyczy oświadczenie'

Nateży apisac najistotniejsze działania, jakle zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oŚWiadczenle W adnrcslenlu
do ptóno,wanych działań wskazanych w dziate ll oświadczenia za rok poprzedzający rok, ktorego dotyczy niniejsze oświad'
czenie' W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu'

2' Pozos{ałedziałania:

ośWiadczenie, jeŻeli takie działania Zostały podjęte'

objaśnien ia:
1) -Na]ezy 

podac nazwę m nistra, usta|onąprzez Prezesa Rady MinistrÓw na podstawie art. 33 ust' 1 ustawy Z dnia 8 sierpnla
'1996 r' oHadzie Ministńw (Dz' U. z2OO3r.Nr24,poz' 199 iNr80, poz'717,z2a04r. Nr238, poz.2390 iNr 273 poz 2703'

z2aa5r.Nr169,poz.1414iNr24g,poz.2104,z2Aa6r Nr45,poz.319,Nr170,poZ.1217 iNr220,poz.1600,z2A08r'Nr227
poz.15O5 z2AO9r.Nr42,poz.337,Nr98,poz.817,Nr157,poz.1241iNr161,poz.1277orazz2Uar.Nr57,poz.354),
a w przypadku gdy ośWiadczenie sporządzane jest przez kierownika 1ednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji'
2' Wdźraletńza|eznoścl odwynikówocenystanukontro|i zarządczej,WypełniasiętylkojednączęśczczęściAalboB,albo
C przezzaznaczenle znakiem "X'' odpowiedniego wiersza' Pozostałe dwie części wykreś|a się Częśc D Wypełnia się nie-

zaleŻnie od wynikÓw oceny stanu kontroll zarządcze)'.) Minister kierujący więce] niŻ jednym działem adm nistracji rządowej składa ]edno ośWiadczenie o stanie kontroli zarząd-
czej w zakresle ws)ysttlón'kierowanych przez niego działów, obejmujące róWniez urząd obsługujący rninistra oświadcze-
nle n e obe1muje jednostek, które nie są]ednostkami sektora finansÓw pub|icznych w rozumieniu ustawy Z dnia 27 sierp-

n]a 2009 r' o fińansach publicznych 1oz. u. t,lr 157 ' poz. 1240 orazz2a1O r Nr 28, poz' 146, Nr 96, poz' 620, Nr 123, poz' B35'

Nr 1 52, poz. 1 020 i Nr 238, Poz. 1578\.
a) CzęŚć A wypełnia się w przypadku' gdy kontro|a zarządcza W Wystarczającym stopn]u zapewniła łącznie wszystkie nastę_

pu1ące e|ementy: zgodnóśc dziaialności z przepisami prawaoraz procedurami wewnętrznymi' skutecznośc i efektywnosc
'aziiłania, 

wiarygodnośc sprawozdań' ochronę zasobÓw' przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania'

efe ktywnośc i sk u teczn ośc p rzepływu i nform acj i or az zarządzanie ryzyki e m'
a' c'ęsc B wypełnia się w'przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub w ęce1

z wymiLnionyin elemeniów: zgodnoŚci óziałalności z przepisami prawa oraz proceduraml wewnętrznymi, Skuteczności

i efóktywnośc działania, wiarygodnoŚci sprawozdań' ochrony zasobÓw, przestrzegania i promowania zasad etycznego

oosteóowanla, efektvwnoscr i-Jkuteczności przepływu informacji lubzarządzania ryzykiem' zzastrzezeniem przypisu 6'
5 

- -c'ę." 
C wypełnra slę w przypadku, gdy kontrola zarządcza nle zapewnlła w wystarcza1ącym stopniu zadnego z wymienio

nych eLmentóń: zgodnjścl aziałalnościz przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skutecznoścj i efektywności

dźlatanla'wiarygodności sprawozdań' ochrony zasobów' przestrZeganla i promowania zaSad etycznego postępowa-

nla, efektywności i skutecznośCi przepływu informac1i orazzarządzania ryzykiem'
il- Z;;k;;; .i;.a)nacryĆ odpowiednie wiersze' W przypadku zaznaczenia punktu ''innych zródeł lnformac.1|" naleŻy je wymienic
u) śtuńJiravr.ontro|izaiządczej dlasektorafinansówpub|icznychogłoszoneprzezMinistraFinansównapodstawieart 69

ust 3 ustawy zdnia2T sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
ó_ o'iułit s'porząozanyjesi wprzypadku,gdywdzia|elniniejszegooświadczeniazazna:zonoczęśćBa|boC'
,rl ó):ałtlI sporządzaśi'ę*pr.ypiału'gdywdziaIelośWiadczeniazarokpoprzedzającyrok,ktÓregodotyczyniniejsze
ośwladczenie, bYłazaznaczona-część Bl|bo C lub gdy W roku którego dotyczy niniejsze oświadczenie' były podejmowa-

ne inne niezap|anowane działan1a mające na celU poprawę funkc1onowania kontro|l zarządczej'


