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Dzial Iz)

Jako osoba odpowiedzialha za zapewnienie ftlnl<c.jonorvania aclękwatne.i. skutecznej i efektywnej kontroli
zarządcz'e1- tj. dzialań podejnrowanych dla zapervnienia leaIizac.ji celórł i zadań w sptsób zgodny ź pr.a*".,
efektywrly. oszczędnv i terminowy. a w, szczególlloŚci dla zapewniellia:
- zgodności działalrlości z przepisalni pfaWa ol'az procedLrl'arlli rł,ert'llętrztry.tlli.
- skuteczności i efektywności działarria,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów_
- plzestlzegarria i pr'omowania zasad etycznego poslępowania
- efektywności i skuteczności przepływil inforrrlac.i i.

- zarządzania r1 zr k ieln.

oświadczan. Że w l<ierorvarlym/kierowanyclr przeze mnie dzialeldziałach adlrlinistrac_ii rządowe.j-r)/w kierowanej
przeze nln ie j ednostce sektora fi nansów publ icznych +

SzKoŁA PoLICJ| w SŁUPSKU

Częśc A])
EI w wvstarcza.iącym stopniu fl-rlrkcjonowała adel<watlla. sl(LltecZlla i efektywna korrtrola zarządcza

Część Bj)

! w ograniczonyln Stopniu funkcjollowała adekwatna. sktlteczna i efei<tyrvna korńrola'zarządcza.

Zastr zęŻenia dtltl czące firn l<cj onowan ia kon tro l i zar ządcze.i w r az
podjęte rv celr'r poprawy funkcjonowania kontroli zarządcze.j. został1,

Część C6)

D rrie funkcjonowała adekwatna' Skuteczna i ef'ektvrvna kolrtrola zarządcza

ZastrzeŻenia dot;-czące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz Z planowanyrni działanianli, które zostaną
podjęte w celu Popt'arł'1' funl<c.ionorvania kontroli zarządczt.i, zostaly opisane w dziale II oświadczenia.

Część D
Niniejsze ośrviadczęnie opiera się na rno.ie.j ocęnie i inforrrlac.jach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego
oświadczen ia pochodzącyclr z:7)

EI monitoringu realizacji celów i zadań,
EI samooceny kontroli zarządczej przeprowadzone.i z urvzulędnieniern standardów kontroli zarządczej dla

sektora finansów publicznych8), _

M procesu zarządzania rYzykienr,

D audytu wewnetrznego,
M kontroli \.vew1ętl'7nych,

M kontroli zewnętl'znych.
M innych Źródeł irlformacji: oświadczenia o starrie kontroli zarządcze.i kierowników konróręk organizacyjnych
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Jednocześnie oświadczanl. ze nie są mi zllane tntre

n in iejszego oswiadczen ia.
fakt-v lLrb oltoliczności' które nlogłyby ,wpłynąć na treść
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z platlor'van1,mi dzjałaniami, które Zostaną
opisane w dziale lI oświadczenia.
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Dzial I l")

l. ZastrzeŻęnia dotyczące funkcjonowallia l<ontroIi zarządcze-i w roku trbiegłym

ęfekry,trlo.fui i slłu1ec':llo'łci pr:epl1łl,tł in/rlnnac,ii /ub :arllcl:ttllitt t'1':'1:lt1ę1r.

2. Planowane działania, któl'e zostaną podjęte w cęlu popralr'y funkc.jonol.vania kontro li zarządczej.

:il'9 l r:e :C ń' v ra: : prłt/ct t t it tll l ( r/n i 11 u i c' l l re u l i :tt c. i i'

Dzial ll I 
r")

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym rol(u w celu poprawy fulrkc_jonowania kolltroli zarząd,czej.
1 . Dztałania, które zostały Zaplanowane na rok. l<tórego dotyczy ośrviadczęnie'

.\: tl le 4' o p i s a ć n a j i.\ / o / n i e l.\:e cl : i a l a n i a' .j u k i e

tl:ictlctń lrska:alryc'h y' tl:irłle ll łlślriatlc:cnia
nie t1''petnia się lcgtl putlklu'

2. Pozostałe dzia]ania

:r'l.sluĄ'1ntl1ęte ł roku' którcgrl t/łlt.tc:l'uiltit1't:c rl'ilLjutlĆ:enrc:l
:cl rrłk pr4lr:etl:ajqa'rok' ktrircgo tlr>trc':.l'ttinie js:t,o.$riutlc:enic

otl n ie.s ie n i u clo p lan otw n1łc lt
ll,' o.hy iadc:eniu :o rok 20 I 0

1e:eli takie d:iulania :o.łIal1' podjęte.

objaśnien ia:
l)NaleŻr'podać naZ\\'ę mirristra. uStaloną pfzcŻ l)reZLlSa Racl1 lVlinistr'rirr'na poclstari,ie alt. 33 tlst. l ustarv)/ z dnia 8 sierpnia
l99ór.oRadzicMirristrtiri'(I)z'|I.z.2003 r.Nl'24.poz'l99iNrtJ0.por'.717.r'2001 r' Nr238.poz..Ż39() iNr273.poz'
27{)3.z'2005r.Nr |69. 1"loz. }4l4iNr249.y'ltlz''2104. l'2(X)ór.Nl'45.poz. jli).Nr l7()'ptlz. l2l7iNr220.poz'1600.z
2008r.Nr227.po'l'. l505.z2009r.Nr42.pt'lz'. _]j7.Nr9l3.poz.8l7.Nr l57.poz. l24l iNrl6l.poz. lŻ7'/orazz20l0r'

l-Lrnkc.ji.

') W clziale I. rt zalczności tlcl rł'1''Irilitirł' ()col'l\' stanu lirlntroli lltrzl1clcz'c.i. rvr1lcltlia się t1'lko.iec1ną część z części r\ albcl B.
albo C przez zaz,nacz'enie Znakjen] "X'' odporł,'iecllliego rricrszzt' I)ozostzric dtł'rc części rv'r,kreśla się. Część D lvypełnia się
ni ezal eŻ.ni e od rl'1'n i lió rr' o cel] y stall u ko n tro li zar ząd cz.c.j'

siel'prria 2()09 r, o 1lnansach pLrblicznych (Dz". l}. Nr I_57' p()Z. l2.ł{-) ora7"7'2010 r' Nr 2ti. ptlz' l46. Nr 9ó. poz. ó20. Nr l23.
poz. 835. Nr 152. poz.. 102(\ i Nr 238. p<tz. l'578).

cf'ektr''ur'nośc dzialania- \ł,iary_sodnośĆ sprarvtlzciań. ochIonę zasolrtirv. prŻestrzcganie i prolrlotvanie zasacl etvczneqo
postępo\\ania. cltl<t1 ri'ność iskuteczllość przcplr'ri'r-r inlbl'lnac.ji ł'n'az'zztl'z'ątll'at-lio rrzvIiietll.

ef-ekt1'rvności r|z'ia|ania- rł,iarveodności spra\\'oZCiali. ochrtln1' zasoh(lti. przestrzegania i. promorvania zasad etvczIrego
postęporvania. ef'ektvrrllości i skr-rtcczności przep|1 rr'u infilI'nlac.ji lttb l'artąt|z'ania rr'zr'kiem. 7.7'astrzeŻeniem pr'zypisu ó.

") Część C rvypełniłr się rv prz},paclku, gd'i' k()ntlola zarządcza nie zti1rervrrila \\' w),starcząiącym stopnitl Żadnego z

ef'ektvr'r'ntlści działania. wiarvgodności spra\ł'oZdań' oclrronr zasob(lrt'. 1-ll'zcstt'zeeania ipronlorr,anizr zasad ety'cznego
postęporvanirr. e1bkt1 u'ności iskuteczntrści pluepl!'\\'Ll infbrnlac.ji t;ral.z'zlrł.ątlz'ttllia rl.zr'kicnl.

rr'l'trlicn ić.

tl5t.3 tlsta\r'1 z't\t-liaŻ'/ sierpnia2()09 r. o tlllzttlsaclr ptr[riiczllr'ch.

"' l)zia| Il spol'zącizan1'.iest rr, 1rrzypaclku. gtl1' rv tlziirlc l niIlit''iszcgo ośrr iaclczenia zazn'(1czol1o część B albo C'
"') Dzial lIl sporząclza się \\'plz)'padku' gtl1'rr' clziłle l oŚrr'iirclczcIlia za roli poprzeclziriąc-r'rok. któr'ego dot1,czl, ninie.|sze
ośrłiaclczcnic. bl'ltt lłtlnacz.łlna część B albtl C lLtb gcl-t rr ttlku- kt(lrego dot-t'czr-riinie.isze ośrriadczenie. b1.'ł1,pode.jmorvane
inIrc niczaplanorrzrnc dzialania ma.jące na celit ptlprarvę l'Lll1kc.iollo\\'ania korltroli r'arz-ąc1cz'c.i.


