
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Magurskiego Parku Narodowegor)

zarok 20t6
(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dzia|.IŻ)

Jako osoba odpowiedzi a|na zazapewnienie funkcjonowania adękwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli

zarządczej,tj. działńpodejmowanych dla 
"up"*ni""niu 

realizacjicelów izada'hw sposób zgodny zprav't'm'

efektywny, oszczędny i terminowy ' 
aw szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi'

- skuteczności i efektywności działania'

- wiarygodności sprawozdań'

- ochrony zasobów,

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowanla'

_ efektywności i skuteczności przepĘwu informacji'

- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, Że

kierowanej pt Zezemnie j ednostce sektora fi nansów publicznych x

Magurski ParkNarodowY
jednostki sektora finansów publicznych*)

E monitoringu realizacji celów izadail'

E samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z

sektora finansów publicznych 
8)'

( p.o".ru zarządzania ryzykiem'

Częśó A a)

{ w wystar czającymstopniu funkcjonowała adekwatna' skuteczna i efekt'łvna kontrola zarządcza'

Częśó B 5)

E w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna' skuteczna i efektywna kontrola zarządcza'

ZasttzeŻeniadoĘczące funkcjonowania kontro'i zarządczej wraz zp'anowanymi działaniami' którę zostaną

podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontrol i zarządczej' zostaĘ opisane w dziale II oświadczenia'

Część C ó)

flniefunkcjonowałaadękwatna,skutecznaiefektywnakontrolazarządcza'

Zastrzeżęn\adoĘczące funkcjonowania kontrol i zarządczej wfaz zplanowanymi działan\ami' które zostaną

podjętewcęluooo*f,,nkcionowaniakontrolizarządczej,zostaĘopisanewdzialeIIoświadczenia.

Część D l ^ '-'^-.^L ''' ^oooip "nntzar1z,ania
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzan

niniej sze go oświadczenia pochodzący ch z"')

uwzględnieniem standardów kontro\i zarządczej d|a



E audytu wewnętrznego,

ń kontroli wewnętrznych,

F kontroli zewnętrzny ch,

fl innych źródeł informacji:

Jednocześnie oświadczam , że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpĘnąó

niniej szego oświadczenia.

Krempna,09.02.2017
(miejscowość' data)

x Niepotrzebne skreślić.

(podpis i pieczęć kierownika jednostki)

na tręśó

DYREKTOR



Dział II 9)

l" Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Nie dotyczy

NaleĘ opisać przyczyny złoŻenia zastrzeŻen w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np' istotną
słabośó kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowośó w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów
publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane,
niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to mozliwe, elementu, którego
zastrzęŻęnia doĘczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami
wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów,
przestrzegania i promowania zasad eĘcznego postępowania, efektywności i skuteczności przepĘrłu
informacj i lub zarządzania ry zykiem.

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

Nalezy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontrol i zarządczej
w odniesieniu do złożonych zastrzeżen, wrazz podaniem terminu ich realizacji.

DziałIII tol

Działania, które zostĄ podjęte w ubiegĘm roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

L. Działania' które zostały zaplanowane na rok' którego doĘczy oświadczenie:

Nie doĘczy

Nalezy opisać najistotniejsze działania. jakie zostĄ podjęte w roku, którego doĘczy niniejsze oświadczenie
w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dzia\ę II oświadcz enia zarok poprzed zający rok,
którego doĘczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok20 10 nie wypełnia się tego punktu.

2. P ozostałe działania:

Nalezy opisaó najistotniejsze działania. niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego
doĘ czy nin i ej sze o św iadczen i e, j eże l i takie dział ania zo staĘ podj ęte.



-i: ::<

objaśnienia:

1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną przezPrezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust' 1 ustawy z dnia

8 sierpnia 1996 r ' o Radzie Ministrów (Dz. U. z Ż0:,Ż r.' poz' 39Ż z późn. zm.), a w przypadku gdy oświadczenie

sporządzanejęstprzezkierownikajednostki,nazwępełnionejprzezniegofunkcji.

2) W dzialę I, w zależnoŚci od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypehria się tylko jedną część z części A

albo B' albo C przęz zaznaczęnię znakiem ''X'' odpowiedniego wiersza. Pozostałę dwie częŚci wykreŚla się' Częśc

Dwypełniasięniezaleznieodwynikówocęnystanukontrolizarządczej'

3) Minister kierujący więcej niż jednym działęmadministracji rządowej składa jedno oŚwiadczenie o stanię kontroli

zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące równiez urząd obsługujący

ministra. oświadczęnie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych

w rozumieniu ustawy z dniałl sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz' u' 22016 r', poz' 1870)'

4) Część Awypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczając5łn stopniu zapewniłałącztie

wszystkie następujące elementy: zgodność działalnoŚci z przepisarni prawa oraz procedurami wewnętrznymi'

skutęcznoŚć i efektywnoś Ć działania,wiarygodnoŚć sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie

zasad etycznego postępowania, efektywność i skutęc zność przepĘwu informacj i oraz zarządzanie ryzykiem'

5) CzęŚć B wypełnia się w prrypadku, gdy kontro|azavądczanie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub

więcej z wymienionych elementów: zgodnoŚci działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi'

skutęcmości i efektywnoś ci działania,wiarygodnoŚci sprawozdań, ochrony zasobów' przestrzegania i promowania

zasad etycznego postępowania, efektywności i skutecmości przepĘwu informacji lub zarządzania ryzykiem'

z zastrzeŻetiem przypisu 6.

6) CzęŚć C wypełnia się w prrypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu zadnego

z wymienionych ęlementów: zgodności działalnośc i z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi'

skutecmoŚci i efektywnoŚ ci dziaŁatia,wiarygodności sprawozdań, ochrony Zasobów, przestrzegania i promowania

zasad eĘcznego postępowania' efektywności i skuteczności przepĘwu informacji orazzarządzania ryzykiem'

7) Znaklęm ,,X,, zaznaczyć odpowiednię wiersze. W przypadkv zaznaczęnia punktu ''innych zródeł informacji''

na|eĄ je wymienić.

8) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie

art. 69 ust. 3 ustawy z dnia}7 sierpnia 2OO9 r' o finansach publicmych'

9) DziałIIsporządzaty jest w przypadku, gdy w dzialelniniejszego oŚwiadczenia zaznaczono część B albo C'

10) Dział IIl sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oŚwiadczenia zarokpoprzedzający rok' którego dotyczy

niniej sze oświadczenie , była zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniej sze oświadczenie'

byĘ podejmowane inne niezaplanowan e działaniamające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej'


