
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławc zęgo w Gdńsku

zarok202l,
(tok, zaktóry składane jest oświadczenie)

Dział I)l
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie fuŃcjonowania adekwatnej, skutecmej ,i
efektywnej kontroli zwządczej,tj. dziŃńpodejmowanych dla zapewnieniarea|izacji celów i
zadń w sposób zgodny zprawem, efektywny, 'oszczędny i terminowy, aw szczęgólności dla
zapewnienia:

- zgodnoś ci działalności z ptzepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdńo
- ochrony zasobów,
- przesttzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepĘwu informacji,
- zatządzaniaryzykiem)

oświadczam, że w kierowanej ptzeze mnie jednostcę sektora finansów publicznych tj. w
Samorządowym Kolegium Odwoławczym w

Częśó A2)
w wystarczającym

zuządcza.

Część B3)

stopniu fuŃcjonowała adekwatnao skuteczna i efektywna kontrola

w ograniazonym stopniu
zarządcza.

watna, skuteczra i efektywna kontrola

Zastrzężęnia doty czące funkcj zuządczej wl az z planowany mi działaniami,
które zostaną podjęte w ce }vy ia kontroli zarządczej, zostaĘ opisane w
dziale II o świadczenia.

Część Ca)
nie funkcjonowała adek skuteczna i efe

zarządczej wtaz z planowanymi działaniami,Zastrzeżenia doty czące
które zostaną podjęte w
dziale II o świadczenia.

funkcjo
celu nia kontroli zarządczej, zostały opisane w

Część D
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie

spor ądzani a nini ej sze go o świ adc zenia po iho dząc y ch zf)
- monitoringurcalizacji celów i zadań,
_ samoocen} kontroli zarządczej przeprowadzonej zuwzględnieniem standardów kontroli
zar ządczej dl a sektora finansów pub l i cznych6),
- procesu zatządzania ry zykiem,

zarządcza.



-audytu wewnętrmego,
-kontroli wewnętrznych,
-kontroli zewnęttzny ch,
-innych źró dęł informacj i :

Jednocześnie oświadczam,że nie są miznane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby

loławczego

śko

Niepotrzebne skreślió.

Dział II7)

1. Zastrzeżenia doĘczące funkcjonowalria kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Nalezy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie fuŃcjonowania kontroli zarządczej,
np. istotną słabość kontroli zaruądczej, istotną nieprawidłowośó w fuŃcjonowaniu jednostki
sektora finansów publicznych albo dzińu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie,
które nie zostaĘ nea|izowarle, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z
podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia doĘczą, w szczególności:
zgodności działalności z przepisami prawa otaz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i
efektywności dzińania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i
promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu
informacj i lub zarządzani a ryzrykiem.
2. Planowane dzińania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zarządczej.

Nalezy opisaó kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania
kontroli zarządczej w odniesieniu do z-łożonych zasttzeżei, wraz z podaniem terminu ich
realizacji.

Dział III8)

DziaŁania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy fuŃcjonowania kontroli
zarządczej.
1. Działania, które zostĄ zaplanowane rok, którego dotyczy oświadczenie:

Należy opisać najistotniejsze dzińania, jakie zostaĘ podjęte w roku, którego doĘczy
niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działń wskazanych w dziale II

wpłynąó na treść niniejszego PRE7-|is



oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego doĘczy niniejsze oświadczenie. W
oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego puŃtu.
2. Pozostałe dzińania:

Nalezy opisaó najistotniej sze działania,niezaplanowane w oświadczeniu zarck
poprzedzający rok, którego doĘczy niniejsze oświadczenie, jeżeIitakie działaniazostĘ
podjęte.

Objaśnienia: l1

1) W driul. I, w za|eżmości od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko
jedną częśó z części A albo B, albo C przez zaznaczęnie znakiem "X" odpowiedniego
wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Częśó D wypełnia się niezalężmie od wyników
oceny stanu kontroli zarządczej.
2) częśó A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu
zapewniłaŁącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa
orz procedurami wewnętrznymi, skutecznośó i efektywność dzińania, wiarygodność
sprawozdń, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania,
efektywno ść i skuteczno ś ó przepĘwu informacj i or az zar ządzanie ry zykiem.
3) Częśó B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zatządcza nie zapewniła w
wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych elementów: zgodności
dzińa|ności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i
efektywności dzińartia, wiarygodności sprawozdń, ochrony zasobów, ptzestrzegania i
promowania zasad eĘcznego postępowania, efektywności i skuteczności przepĘwu
informacji lub zarządzaniaryrykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.
4) część c wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapevłniła w
wystarczającym stopniu zadnego z wymienionych elementów: zgodności dziaŁalności z
przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania,
wiarygodności sprawozdń, ochrony zasobów, przesttzegania i promowania zasad eĘcznego
postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji otazzarządzaniaryzykiem.
5) znakiem"x" zaznagzyó odpowiednie wiersze. w przypadku zaznaczenia puŃtu "innych
źródeł informacji" na|eĘ je wymienió.
ó) standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publiczrrych ogłoszonę ptzezMinistra
Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia}7 sierynia}}}9 t. o finansach
publicznych.
7) DziałI| sporządzany jest w prrypadku, gdy w dzialę I niniejszego oświadczenia
zaznaczono częśó B albo C.
v Dział III sporządzasię w przypadku, gdy w dzia|e I oświadczeniaza rok poprzedzający

rok, którego dotycry niniejsze oświadczenie,byłazaznaczonaczęśó B albo C lub gdy w roku,

którego doĘczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania
mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.
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