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Oświadczenie o tanie kontroli zarządczaj \' (Wzór)

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy
(nazwa jedno tki)

za rok 2012
(rok, za który kładane je t oświadczenie)

Część I

Jako osoba odpowiedzialna za zapev nienie funkcjonoc ania adekwatnej, skutecznej i efektywnej
kontroli zarządczej tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań
w sposób zgodny z prawem, efektywn , osz zędny i terminowy, a w szczególności dla
zapewnienia:

- zgodności działalności z przepi ami prawa oraz procedurami wex nętrznyrn i.
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegan ia i prornov an ia za ad etycznego po tępow an ia.
- efekty. ności i kuteczności przeplyv u informacji.
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam że w kierowanej przeze mnie jedno tce

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy

(nazwa \ ojev ódzkiej sarnorządov ej jedno tki organizacyjnej)

• w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna
efektywna kontrola zarządcza.

w ograniczonym stopniu funkcjoriowala ad kw atna. kurcezna
zarządcza,

efekty. na kontrola

l Pkt A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła lącznie
wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami
wewnętrznymi. skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów.
przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu
informacji oraz zarządzanie ryzykiem.

2 Pkt B wypełnia się w przypadku. gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu
jednego lub więcej z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz
procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony
zasobów. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności
przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem,

---



Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planox anyrni działaniami.
które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w
części II oświadczenia.

C)3
nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efekty. na kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej \ raz z planowanymi działaniami,
które zostaną podjęte w celu popraw)" funkcjonowania Kontroli zarządczej, zo tały opisane w
części II oświadczenia.
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Uzasadnienie do przedstawionego O' wiadczenia.

iniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie informacjach dostępnych w czasie
sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

• monitoringu realizacji celów i zadań,
• samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem

standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów pUblicznych8l,
• procesu zarządzania ryzykiem,

audytu wewnętrznego,
• kontroli wewnętrznych,
• kontroli zewnętrznych,

innych źródeł in forrnacj i: .

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby
wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.
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3 Pkt C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczajacym stopniu
żadnego z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami
wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów,
przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu
informacji oraz zarządzania ryzykiem.



Część II

l. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku za który składane jest
oświadczen ie.

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeźen li' zakresie funkcjonowania kontroli ::0rzq dczej, np.
istotnq slabość kontroli zarzqdczej, istotnq nieprawid/owo 'ć wfunkcjonowaniu jednostki, istotny
cel lub zadanie, które nie zo ta/y zrealizowane, nieadekwatne mechanizmy kontroli,
niewystarczajqcy monitoring kontroli zarzqdczej, wraz z podaniem. jeżeli to możliwe. elementu,
którego zastrzeżenia dotyczą. Je ili 10 możliwe proszę więc o wskazanie zastrzeźen w polqczeniu
z realizacjq celów kontroli zarzqdc:ej 10 znaczy proszę dokonać .vstematyki zastrzeżen
w kontekście zagrożeń dla: zgodno ici dzialalnosci z przepisami prawa ora: procedurami
wewnętrznymi, skuteczności i efektywno 'ci działania, wiarygodnosci prawozdań. ochrony
zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności
i skuteczności przepływu informacji lub zarzqdzania ryzykiem.

2. Planowane działania które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zarządczej.

Należy opisać kluczowe dzialania. które zostanq podjęte w celu poprawyfunkcjonowania kontroli
zarzqdczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń. wra:::z podaniem terminu ich realizacji.

3. Działania, które zostały podjęte w celu poprax y funkcjonoc ania kontroli zarządczej
w roku za który składane jest oświadczen ie.

Należy opisać naj istotniejsze dzialania, jakie zostały już podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze
oświadczenie w odnie ieniu do planowanych dzialan wskazanych 1V pkt 2 Częsci II niniej 'zego
oświadczenie.


