
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Magurskim Parku Narodowyml)

za rok20l3

Dział I2)
Jako osoba odpowiedzialna za zapęwnienie fuŃcjonowania adekwatnej, skutecznej i efeĘwnej konholi zarządcze1,tj.działań podejmowanych dla zapewnienia realizacjicęlów i zadailw 

'pośou 
zgodny zp.u*.., .r"łtywny' oszczędny iterminowy, aw szczegóInoŚci dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa orazprocedurami wewnętrznymi,
_ skuteczności i efeĘwności działania'
- wiarygodnoŚci sprawozdań,
_ ochrony zasobów'
- przestrzęgania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informicji,"
- zarządzaniaryrykiem,

oświadczam, żę łvŁcr
iłlw kierowanej przezemnie jednostce sektora finansów publicznychł

Gaz*nĄaz*:rdziafildzitłó#edrrinistrneji --ęderr'd/na,'u,.o""#tflll|,'H":iJ[łl#;.*3*'

Część Aq
ts w wystarczającym stopniu funkcjonowała adękwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część 35l

tr w ograniczonyn stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

ZastrzeŻenia doĘczące funkcjonowania kontroli zarządc'zej wraz Zplanowanym i działaniami, które zostaną podjęte wcelu poprawy funkcjonowania konholi zarządczej, roitą opisane w Jzialę Ii oświadczenia.

Część Ć)
n nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarząd,cza.

Zastrzeżęnia dotyczące funkcjonowania kontroli zaruądczej wraz zplanowanymi działaniami, ktÓre zostaną podjęte wcelu poprawy funkcjonowania kontroli zuządczej,zoitaĘ opisane * drrul"Il oświadczenia.

Część D
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasię sporządzanianiniejszego
oświadczenia pochodzących z:7)

6 monitoringu realizacji celów i zadań,
n samoocęny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarząd,czej dla

sektora finansów publicznych8),

E procesu zarządzania ryzykiem,
n audytu wewnętrznego,
E kontroli wewnętrznych,
g kontro li zewnętr zny ch,
n innych Źódeł informacji:

Jędnocześnie oświadczam, ze nie są mi mane inne
oświadczenia.

Krempna,03.02.2014r.

(miejscowość, data)

fakty lub okoliczności' które mogĘby wpłynąć na treść niniejszego

* Niepotrzebne skreślić.

erownika jednostki)



Dział II9)

7. Zastrzeżenia doĘczące fuŃcjonowania konholi zarządczej w roku ubiegłym.
Nie dotyczy

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarzqdczej, np. istotnq słabość kontroli zarządczej,
istotnq nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rzqdowej, xtoiny cel
lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczajqcy monitoring kontroli zarzqdczej, wraz z podaniem, jeżeli to moźliwe,
elementu, którego zastrzeżenia dotyczq, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami
wewnętrznyrni, skuteczności i efektywności działąnia, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania
zasad eĘcznego postępowania' efekrynuności i skuteczności przepĘvu informacji lub zarzqdzania ryzykiem.

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

NaleĘ opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzqdczej w odniesieniu do
złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III10)

Działania, które zostaĘ podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczęj.
1.Działania, które zostaĘ zaplanowane na rok' którego doĘczy oświadczenię:

Nie dotyczy

NaleĄ opisać najistotniejsze działania, jakie zostaĘ podjęte w roku, którego dotycą niniejsze oświadczenie w odniesieniu do
planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzajqcy roĘ którego doĘczy niniejsze oświadczenie. W
oświadczeniu za rok 20 ] 0 nie wypełnia się tego punktu.

Ż. P ozostał e dzi ał ani a:

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzajqcy rok, którego doĘczy niniejsze
oświadczenie' jeżeli takie działania zostały podjęte.

objaśnienia:
') NaleŻy podaó nazwę ministra, ustaloną przezPrezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie
Ministrów(Dz.U'z2003r.Nr24,poz. 1,99 iNr80,poz.7I7,z2004r.Nr238,poz.Ż390 iNr273,poz'2703,z2005r'Nr1ó9,poz. 1414iNr249,
poz.ŻI04,z2006r. Nr45,poz.319'Nr l70' poz.1217 iNr220'poz. l600, zŻ008r.Nr227,poz.1505,z2009 r.Nr42, poz.337,Nr98,poz.817,
Nr 157, poz. 1241 i Nr 161,poz. 1Ż77 oraz z2010 r. Nr 57, poz' 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzanejęstprzez kierownikajednostki'
nazwę pełnionej przez niego funkcji.

') W dziale I, w zaleŻności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną częśÓ z części A albo B, albo C pnez zaznaczenie
znakiem ,,X'' odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Częśó D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli
zarządczej.

') Minister kierujący więcej niżjednym działem administracji rządowej składajedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie wszystkich
kierowanych przez niego działów, obejmujące równieŻurząd obsługujący ministra. oświadczenie nie obejmujejednostek, które nie sąjednostkami
sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U' Nr 157,poz.1240 oraz z 2010 r. Nr
28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. I 578).
a) Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządczaw wystarczającym stopniu zapewniłałącznie wszystkie następujące elementy: zgodność
działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efekfiność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów,
przestrzeganie i promowanie zasad eĘcmego postępowanią efekty'wnośó i skutecznośó przepĘrłu informacji oraz zuządzanie ryzykiem.
5) Częśó B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych
elementów: zgodności działalności z przepisami pfawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności dzialanią wiarygodności
sprawozdań' ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycmego postępowanią efekt1łvności i skuteczności przepłyrvu informacji lub
zarządznia ryzykiem, z zastrzeŻeniem pzypisu 6.
6) CzęśÓ C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającyn stopniu żadnego z wymienionych elementów:
zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skutęcmości i efektywności działanią wiarygodności sprawozdń,
ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania' efekt}rłności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania

ryzykiem.
') Znakiem ,'X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadkuzaznaczenia punktu ',innych źródeł informacji'' naleŻy je wymieniÓ.
8)Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra FinansÓw na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
n)DZiał II sporządzanyjest w prz1padku, gdy w dziale I niniejszego oświadczeniazaznaczono częśó B albo C.
|o Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok' którego doĘczy niniejsze oświadczenie, była
zaznaczona częśó B albo C lub gdy w roku, którego doĘczy niniejsze oświadczenie, byĘ podejmowane inne niezaplanowane działania mające na
celu poprawę fu nkcjonowania kontroli zarządczej.


