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Załączniknr 8
oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
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Jako osoba odpowiedzialna za zapęwnienie funkcjonowania adekwatnej' skutecmej i efektywnej kontroli
zarz4dczej, tj. dziatań podejmowanych dla zapewnienia rea|izacji celów i zadań w sposób zgodny z prawęm'
efektywny, oszczędny i terminorty, a w szczególnościd|a zapewnienia:
. zgodnościdziałalnościzprzepisami prawa oraz procedurami wewnętrmymi,
. skutecznościi efeĘwnoŚci działania,
- wiarygodnościsprawozdań,
- ochrony zasobów'
- przestrzegania i promowania zasad etycnego postępowania,
. efekĘwności i skutecmościprzepływu informacji,
- zarządzaniaryzykiem,
informuję, ze w kierowanej przeze rnnie jednostce / komórcel przeprowadzono ocenę funkcjonowania kontro]i
zarzqdczej, Wpiki tej oceny przedstawia poniŻsze zestawienie:
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Środowisko
wewnętrznę

X

Brak altualnych procedur
wewnętrznych formalnie
regulujących niektóre obszary
działania

Ce|e i zarządzanie
rvzvkiem

X

Brak formalnego systemu
zarzadzania nzvkiem

Mechanizmy kontroli

X

Brak zarzqdzeniaw sprawie
mechanizmów kontroli

Informacja i
komunikacia

X

Brak politykibezpieczeństwa
informacii

Vicuritorowaniei
ocena

X

Niekompletny proces
m on itońn gu r ealizacji zadań

OGOLNA OCENA
kontroli zarzadczei

X

Planowane działaria, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej':
W roku 20|3 zostanąpodjętenastępuj4cedziałaniaw ce|u poprawy funkcjonowania kontroli zarz4dczej:
praĘczne wdrozenie Systemu zarządzania ryzykiem, wdroŹenię spójnego Systemu okreŚlenia i monitorowania
celów oraz zadai w Centrum,wprowadzenie dokumentu Polityki Bezpieczeństwa Informacji,wprowadzenie
brakujących lub aktualizacja dostępnych juz w jednostce, procedur i instrukcji w obszarach działania
wymagaj4cych unormowania.
oŚwiadczam, Że nie są mi znane fakty, które mogĘby wpłynąćna treŚć niniejszej informacji.

r
Osieczna,
dnia30.01.2013
(data)

l
Niepotrzebne skreślić.
'
Dla kazdego z elementów KZ proszę zaznaczyĆ (np. '.X'.) jeden z trzęch wariantów oceny.
3 W przypadku stwieldzenia słabościkontroli zarządczej należy opisać kluczowę działerriąktóre zostanąpodjęte w celu
poprawy funkcj onowani a kontrol i zarządczej, wr az z po daniem terminu i ch reali zacj i.

