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o staniekontrolizarządczej
oświadczenie
DyrektoraSzpitalaRehabilitacyjnoL€ c zniczego dIa Dzieci iMlodzieżyw osiecznej
im. Prof. M. Walczaka
za rok 2011
(|okza ldóty suądanejesloświadczenie)

Dział|,
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnęj kontroli zarządczej,tj.
działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób Zgodny z prawem, efekfywny, oszczędny i
terlninowy.a w szczególności
dIa zapewnienia:
_zgodności działalnościz przepisani prawa oraz procedurami wewnętrznynri,
_skuteczności i efektywnościdziałania,
_wiarygodności sprawozdań,
_ochlony zasobów,
-przestrzegania i promowania Zasad etycznego postępowania.
_efektywności i skutęcznościpŹępływu inforrnacji'
- zarządzaniaryzykien,
oświadczam,że uL.ki€ ł e\łaĄ'łB/ki9{e.ńan',€ h prz
mnie.jednostcesektorafinansów publicznych*

kierowane; przezc

(rlantalnuvvy dzirał,nfidówańninistacji rządowej/nazwajednośki
sekora finarsowpub|icmycht)

CzdćA,
adekwatna,
skuteczna
i efektywna
kori|o|azaruądcza,
J(w wystarczającystopniufunkcjonowała

(wtr

rą+-e€ra*iguełł}'{ł{tepniłlĘłłĘiene'ł#ą

a.

zastrzeżeniadotyczącefunkcjonowaniakontroli zarządczejwraz z planowanymidziałaniarni,
które zostanąpodjętew
celu poprawyfunkcjonowania
kontrolizarządczej,zostałyopisanew dzialęlI oświadczęnia.
Cz6ćĆ
zastrzeŻęriadotyczącefunkcjonowaniakontroli zaządczej wraz z planowanymidzia,łaniarni,
któIe Zostanąpodjętew
ceIupoprawyfunkcjonowania
kontro|izarządczej,Zostałyopisanew dzialeII oświadczenia'
Część
D
Niniejsze oświadczenie
opiera się na mojej ocenie iinfonnacjach dostępnychw czasie sporządzanianiniejszego
pochodzących z:,,
oświadczenia
Y monitoringurealizacjicelów izadań,
z uwzględnieniem
standardówkontrolizavądczej dla
Xsamooceny kontro|izarządczejprzeprowadzonej
sektorafinansówpub1icznych"',
ś procesuzarządzania
ryzykiern,
tr audytuwewnętrznego,
Ekontroli wewnętrznych,
-d konlroli zewnetrznvch.
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.fł-4E.4śa{'ę92.
,innych zródel.in|oimacji;.
Jednocześnie
oświadczam,
żenie są mi Znanęinne fakty Iubokoliczności'które moglyby
wpłynąćna treść
niniejszego
"- -DvńĘKToR
oświadczenia.
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Niepotrzebne
skreślić'
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Dzial lle'
| ' zastrzeŻenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym'

Na|e4 opisąć przyczyny zlożenia ząstrzeżeń \| zakłesie funkcjonovania kontroli zarządczej' np' is|o|ną słabośćkontroli zarządczej,
istotną ieprci,idłovość v flulkcjonołaniu jed,|ostki sek|ofa .|inansów publiczttyclt albo działtl ad intstracji lżądowej, isIo|ry cel lub
ządanie, k!óre nie zostaly z,.ealizowąne' nievysląrczająqł ntoniloring kon|foli Ża,.ządczej''ll,l,az z podanie L jeżeli to 11|ożliwe,
elen,entu,
któ,ugo ząsh'zeżenia do\,czą' w szczeEólności: zgodności tlziałalnościz przepisąni prawą oraz p|oced|łani wevnę|Ęnyni, skl|teczności
i efekt'\|)nościdziałahia, \łiatygodności sprawozdań, ochronv ząsobóy,' p]2est]'zeEanią i prono||,ąnia zas.ld e|yczneBo postępovania'
efekty|,ności i skuteczhościprzepły|t! tn]lonnacji lub zarządzania 44,kient.
2. Planowane działania, które zostaną podjętę w ce|u poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Naleźy opisać klxczolłe dziala!|ia' które zostanąpodjęte l,celu popraw1, fukcjonovania
złożoĘ,ch Żast!.Żeże!1,
vrąz z podanie|' Ierninu iclt realizacji'

ko lt'oli zarżądczej Y od,iesieniu do

Dział ll|l0'

Działania'ktÓre zostalypodjętew ubiegłymroku w celu poprawy|unkcjonowania
koŃro|i zarządczej'Działania,
którezostałyzaplanowane
na rok,któregodotyczyoświadczenie:

Nąleży opisać nąjistolniejsźe dziatania, jakie .ostab podjęte ł roku, którego dotyczy niniejsze oś\|,itldczenie v odniesieni do
planovanych tlzialań wskazanycll ty t|ziale II ośu'iadczenia zą rok poprzedzający roŁ którego dorycł niniejsie oświadczenie. W
oświądczeniu
zą rok 20]0 nie v)ypełniasię lego ptnktu'

2. Pozostałe
dzialania:

Nale^,opisąćnajisto|niejs:edziatania,niezaplanoy,atte
ł ośtl,iadcze,iu
.a rok popEedzając-vrok klo!'egodory^cłniniejszeoświadczenie,
jeżeli takie dzialanią zos|ab,po.łę|e'
obiaśnienia:
'' Należypodaćnazwęministra'ustaloną
przęzPrezesaRadyMinistrówna podstalvię
ań. 33 ust' l usta\ł}z dnia8 siclpnia1996r' o Radzie
Ministrów(Dz' U' z 2003r' Nr 24,poz 199i Nr 80' poz' 7l7. z 2004r. Nr 238,poz'2390iNr 273,poz.2103'z 2005r.Nr 169.poz.1414i
Nr 249.poz.2104,22006
r.Nr 45,poz.319,Nr 170-Wz. l2l'7 iNr 220.poz.1600,z 2008r Nr 227,poz. 1505,z 2009r, Nr 42,poz.337.Nr
98,poz.8l7.Nr |57.poz'|241iNr 16l, poz.1277orazz20l0r.Nr 57,poz.354),
gdyośrviadczenię
av przypadku
sporządzane
.jest
przezkielownika.iednostki'
naztvępelnionejprzezniegofunkcji.
^
., W dzialel, w zależności
od wyników ocęnystanukontro|izarządczei'
wypelniasię tylkojednączęść
z częściA albo B' albo C przez
zAzna1zęnię
znakie|n..X'' odporviedniego
więrsza'Pozostaledlvie częściwykreś|a
się.Część
D wypelniasię niezal€ ż nieod wyników
.,. ocenystanukontrolizarządczej'
Ministęr kierującywięcej niż.iednymdziałemadministracjirządorvejskładajedno oś.tviadczenie
o stanic kontroli zarządczejw
pzez niego dzialórv.obe.jmujące
zakesie rvszystkichkierorvanych
równieżurządobsługujący
ministra.oświadczęnie
nie obeimuje
.iednostek.którę nie są jednostkamisek1orafinansów publicznychw rozumieniuustau1zz dnia 27 sierpnia2009 r. o finansach
pub|icm1ch
(Dz. U' Nr I57,poŁ 1240orazz2010 r' Nr28. poz. |46.Nr 96,poz ó20.Nr l23. poz 835'Nr l52. poz. |020iNr 238.poz.
1578).
"' CzęśćA $}pelnia się rv przypadku.gdy kontrolazarzĄcza v \Ę,staIczającym
stopniuzapevniłalącmie wszystkienastępujące
elementy:zgodność
dzialalnościz przepisamipraNa oraz proceduramiwewnętrznymi'skutecmość
iefektyrvnośćdziałania.
tviarygodność
spra\vozdań.ochronę zasobóN' przestrzeganiei prolnolvaniezasad eqcznego postępowania.efektywność
i
przepłyrvu
informacjiorazzarządzanie
^ skutecfność
ryzykicm.
.,
Część
B wypehia się rv przypadku.gdy kontro|azarządczanie zapewnilaw wystarczaj
ącymstopniujednegolub rvięccj
z rvymienionyc|r
eIementówI
zgodności
dzialalności
z przepisamiprawaoraz proceduramiwewnętrznylni!
skuteczności
iefektywności
dzia|ania.wialygodności
sprawozdali.
ochronyzasobów'przestrzegania
ipromowaniazasadetycznego
€ r ektyrvności
i skuteczności
przepływuinfonnaciilub zarządzania
przypisu6.
ryzykięm,z zastrzeżeniem
^ postępo$ania.
'''
CZęść
gdy kontfo|azarządczanie
c \q'pęlniasiętv prz-ypadku.
zapewniła
w wystarczającym
stopniuzadnegoz uymienionyclr
elementów:zgodności
dzialalności
z przepisamiprarvaofazprocędurami
wewnętrznymi'
skutęczności
i efektywności
działania,
wialygodności
sprarvozdań'
ochronyzasobów.przestrzegania
i promowaniazasadetycznęgopostępowania.
efektyrvności
i
przeplyrvuinfornracjiorazzarządzania
ryzykiem.
.,' skutęczności
Znakiem..x''?aznaczyc
\tiers/e.w pr./)
odpo\Viednie
padkulaznaczenia
je wymienić'
punktu..innych
lródel in|ormacji''
należy
.,standardykontroIizar7ądczej
dla sektorafinansórvpubIicfn},ch
pfzezMinistraFinansóNna podstawieań. 69 ust.3 ustaty
ogłoszone
.'' z dnia2'7sięrpnia2009r. o finansachpublicznych'
jest rv przypadku.
Dzia||| sporządzany
gdy w dzia|eI ninieiszegooślyiadczenia
zamaczonoczęść
B alboC.
'"' DziaI llI sporz.ądza
gdy rv dzialeI oświadczenia
się lv prz1'padku.
za rok poprzedzający
rok. któregodolyczy ninieisze
ośrviadczenie.
b14azaznaczona
część
B a|boc lub gdy w roku.któregodotyczyniniejszeoświadczenie.
byłypodeimo$"neinnę
niezaplanorvane
dzialaniamającena ceIupopra1vę
funkcjonowania
kontro|izarządczej.

