OSwiadczenieo stanie kontroli zarz4dczej
Dyrektora OSrodkaSzkoleniaZawodowegow Mifisku Mazowieckim
za rok20l3

Dziall
Jako osobaodpowiedzialnaza zapewnieniefunkcjonowaniaadekwatnej,skuteczneji efektywnej kontroli
zarz4dczej, tj. dziaLahpodejmowanych dla zapewnienia realizaili cel6w i zadah w spos6b zgodny z
prawem, efektywny, oszczgdnyi terminowy, aw szczeg6lno5cidla zapewnienia:
- zgodnoScidzialalno5ciz przepisarniprawa oraz proceduramiwewngtrznym|
- skutecznoScii efektywno5ci dzialania,
- wiarygodnoScisprawozdah,
- ochronyzasob6w,
- przestrzeganiai promowania zasadetycznegopostgpowania,
- efektywno5cii skutecznoSciprzeplywu informacji,
- zarz4dzaniaryzykiem,
oSwiadczam,ze w kierowanej przezemnie jednostcesektorafinans6w publicznych
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X w ograniczonymstopniu funkcjonowalaadekwatna,skutecznai efektywnakontrola zarz4dcza.
Zastrzeaenia dolycz4ce funkcjonowania kontroli zarz4dczej wrM z planowanymi dzialaniami, kt6re
zostanq podjgte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarz4dczej, zostaly opisane w dziale II
oSwiadczenia.
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Niniejsze o5wiadczenieopiera sig na mojej ocenie i informacjach dostgpnychw czasie sporz4dzania
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samooceny kontroli zarz4dczej przeprowadzonej z uwzglgdnieniem standard6w kontroli
zarz4dczeldla sektorafinans6w publicznych,
procesuzarz4dzaniaryzykiem,
audytu wewngtrznego,
kontroliwewngtrznych,
kontroli zewngtrznych,
innych 2r6del informacji: zestawieri, sprawozdari okresowych

JednoczeSnieoSwiadczam, 2e nie s4 mi znane inne fakty lub okolicznoSci, kt6re moglyby
wplyn46 na treS6niniejszego oSwiadczenia.

(podpis kierownika j ednostki)

Dzial II
1. Zastrzeheniadotycz4cefunkcjonowaniakontroli zarz1dczejw roku ubieglym.
Gl6wne zastrze2eniadotyczqcekontroli zarzqdczejw 20 13r. dotyczq:
a) skutecznoScii efektywnoScidzialania
nrezrealizowaniei stotnego celuj ednostki
b) przestrzeganiai promowania zasadetycznegopostgpowania
brakszczeg6lowychwytycznych w przypadkuwyst4pienianaduly(, i oszustw
NaleZy opisad przyczqy zlohenia zastzezei w zakresie funkcjonowania kontroli znz4dczej, np. istotn4 slaboSi kontroli
zatz4dczej, istotn4 nieprawidlowoSd w funkcjonowaniu jednostki sektora finans6w publicznych albo dziatu administracji
rz4dowej, istotny cel lub zadanie, kt6re nie zostaly zreilizowane, niewystarczaj4cy monitoring kontroli zan4dczej, wraz z
podaniem,jezeli to moZliwe, elementu,kt6rego zastrze2eniadotycz4 w szczeg6lnoSci:zgodno5cidzialalno3ciz przepisamiprawa
oraz procedurami wewngtrzny'rni, skutecznoSci i efektywnoSci dzialani4 wiarygodnoSci sprawozdari, ochrony zasob6w,
przestrzeganiai promowania zasadetycznegopostgpowani4 lub.

2.

Planowane dzialania, kt6re zostan4 podjgte w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zarz4dczej.
a) poprawa skutecznoScii efektywnofici dziaLaniapoprzez zwigkszenie nadzoru
finansowego
b) aktualizacja Kodeksu Etyki o szczegoLowytryb powiadamiania w przypadku
wyst4pienianadu?y6 lub oszustw

Nale2y opisai kluczowe dzialani4 kt6re zostan4podjgte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzqdczejw odniesieniu do
zlohonychzastrzeheh, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dzial III
DziaLania,kt6re zostaly podjgte w ubieglym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zarzqdczej.
1. Dzialania,kt6re zostaly zaplanowanena rok, kt6rego dotyczy oSwiadczenie:
a) opracowanoi wdroZonozasadypolityki kadrowej,
b) opracowanoi wdrozono regulaminwewngtrznejocenypracownik6w.
NaleZy opisa6 najistotniejsze dzialania,jakie zostaty podjgte w roku, ktdrego dotyczy niniejsze oSwiadczeniew odniesieniu do
planowanych dzialahwskazanychw dziale II oSwiadczeniazarckpoprzedzaj1cyrok, kl6rego dotyczy niniejsze oSwiadczenie.W
oSwiadczeniuzarok2}l0 nie wypelnia siEtego punktu.

2. Pozostaledzialania:

NaleZy opisai najistotniejsze dzialani4 niezaplanowanew o3wiadczeniuza rok poprzedzaj4cyrok, kt6rego dolyczy niniejsze
o6wiadczenie,jeZeli takie dzialania zostalypodj gte.

