
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Magurskim Parku Narodowymr)

zarok20l4

Dział12)
Jako osoba odpowiedzialnazazapewnienie funkcjonowania adekwafirej' skuteczrej i efektywnej kontroli zarządczej,tj.

dnałńpodejmowanych dla zapewnieniarealizacji celów i zadń w sposób zgodny z prawem' efektywny, oszczędny i
terminowy, aw szczególnoŚci dla zapewnienia:

_ zgodności działalności z przepisami prawa orazprocedurami wewnętrzrymi,
- skuteczroŚci i efeĘwności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzęgania i promowania zasad etycznego postępowania,

- efeĘwności i skutecaności przepływu informacji,
- zarządzaniaryrykiem,

oświadczam, 2ę rv kierervarrynł&ierervarłyeh przeze rnnie działe/działaeh adrnkristraeji rządewej9/w kierowanej przeze

mnie jednostce sektora finansów publicznych*

pazwanazrvy działyaziałow eaml --YiHH"''i*'rl'#l ill:".$"'lł'.mych*)

Część Aa)

E w wystarczającymstopniu funkcjonowała adekwafira, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część 85)

! w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efeĘwna kontrola zatządcza.

ZastrzęŻeniadotyczące funkcjonowania kontroli zarządczejwrazzplanowanymi działaniami, które zostanąpodjęte w

celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostaĘ opisane w dziale II oświadczenia.

Część Ć)
D nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efeĘwna kontrola zarządcza.

ZastrzeŻenia doĘczące funkcjonowania kontroli zarządczej wtM zplanowanymi działaniaml które zostaną podjęte w

celu poprawy frrnkcjonowania kontroli zarządczej, zostaĘ opisane w dziale II oświadczenia.

Część D
Nńiejsze oświadczenie opiera-się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego

oświadczenia p o cho dzący ch z:7 )

E monitoringu rea|izacji celów i zadan,

! samooceny kontroli znządczejprzeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli znządczej dla

. sektorafinansówpublicznych8),
K procesu zar ządzania ryzykiem,
! audytu wewnętrznego,

E kontroli wewnętrznych,

E kontroli zewnętrzrych,
! innych Źódeł informacji:

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane irrne fakty lub okolicaroŚci, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego

oświadczenia'

Krempna, 09.02.2015 r. Czaderno

(miejscowość, data)

YREK

* Niepotzebne skreślić.

jednostki)



DzialIIe)
1' Zastrzeżenia doĘcące funkcjonowania kontroli zarządczejw roku ubiegłym.

Nie dotyczy

NaleĄ opisac przyczyrty złożenia zastrzeżeń w zalłesie funkcjonowania ior,irott zarządczej, ip,. irroń rłrbość kontroli zarządczej,istotną nieprawidłowość w funlrcjonowaniu jednostki 
'ótłyi 1łrń", i"iit"r,yrn ńto cLiiłu adińtracir rządowej, istotny cellub zadanie' l<tóre nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontr9li mrządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe,elementu' kłórego zastrzeżenia doĘczą w sicregótnóici' ,godności iztajatności z przepisami prąwa oraz proceduramiwełłnętrznymi' slcuteczności i efektywności działania, wiarygodiości spravozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowaniazasad eĘcznego postę|lowania, efekĘwności i sktłteczności p|rzepłyr" rw.irii tut "aoąariii-ó;k;r;.

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

lalezy opisać kluczowe ;;;":* ;;;;; ;;;;;;ą';:;;i;;; ; ń;;;;,,,, i;;;;;;;;;;;; ;;;;;;ii ńóńi w odniesieniu dozłożortych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu tci ieaitiacir.

Dział IIIIo)
Działania, które zostaĘ podjęte w ubiegłym'ory 

Y celu poprawy funkcjonowania konfooli zarządczej.|.Działania, które zostały zaplanowane ńa rok, którego d;'y.';il; czenie:
Nie dotyczy

NaleĄ opisać najistotniejsze działania, jakie zostały pod1ete , ryń, ń;;;;g" doĘczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu doplanowanych działań wskazanych w dzłile II ośwtidczenii ,, ,rł iiprrrarź;ąry roh któreyo doĘczy niniejsze oświadczenie. Woświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

2. P ozostałe działania:

i;;i;; ;;;;;;; ;;;;;,",,r;;;,;;i;;;';;.;;;;i;'i;;;;;; ; ;i;bd,;;;;; ;; ;:,f i:"i,,,a,,ji;;';;;i ;:;;;;o doĘczy niniejszeoświadczenie, jeżeli tąkie działania zostaty podjęte.

objaśnienia:
l) Ndeł podaÓ nazwę ministrą.ustalonąprzezPrezesa-\Ty 

Y'lpt 9y na podstawie^ań._33 ust. l ustawy z dnia 8sierpnia 199ó r. o RadzieMinishów @z' IJ' z2003 .Nr 24, poz' lqs i Nr s0, poi.lll"?^zooł. Ń. żislp"'.]iso_i N. z73, prr. ńóa|, r-z6ó5 r. Nr ló9, poz, l4l4i Nr 249,poz'2104'z2006r'Nr45,poz'319,Nrl70,poz.tźniNr220,por.taoqr-źóó8'r::t'łrzzl,prr.'isóś'"źó]oó.N.łz, 
poz.33?,Nr98,poz.8l7,

il#J;3'1ill3'i#'"1jj;il**7.7 
orazzź)lo r' Nr 57, poz''3'54),"; i'ł;;il;dy oświ^adczenie Jpolio,-.;.,, pzez kierownikajednostki,

'' 'W dziale I' w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarzĄdcĄ, 
1}pe!nia się tylko jedną c zęśÓ z częściA albo B, a1bo C przez zaznaczenieznakiem 

"X'' odpowiedniego wiersza' Pozośtałe dwie części *v't'"sń 
'i;. 

ć;łj_b'*ypółnia_się niezaleznie óJ wynitow oceny stanu kontro'izuządczsj'
') Minister kierujący więcej niŻ jednym działem administracji rządowej składajedno oświadczenie o stanie konholi zarządczejw zakesie wszystkichkierowanych przezniego działów, obejmujące również urząo ousługu.'ą.v ńlii't 

". 
óJ*iud.r.r'i. nie'obejmuje jednostek, które nie sąjednostkamisektorafinansówpublicznychwrozumieniuustawyzdniażl sie.pńażdol ..onn**.t publicznych(Dz.U.Nr l57,poz. 1240orazz2[lOr.Nr

i*g:: l{l:Yj9: ry'_ 9?q 
N. 123, poz..835,rv.isz, por. rozo i Nr z:s, poz. ijisjl''' Lzęsc A wypetnta stę w przypadku, gdy kontrola zarzĄdczaw vystarcza3ąóym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elemenĘ: zgodnośćdziałalności zprznpisarni p'u*u o'- pio.edurami wewnitrzrrymi'_stuteńósc i erefuwnosc a'i"ł."i_ą *i""[ójnojj.p.u'o"oań, ochronę zasobów,przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowńią órekirĄłm;ś'i;il;;;ij p,,epływu informacji oraz zuządzanieryzykiem.') Część B wypełnia się w przypadtu, g;'y kont.olu 

'*ądcza 
nie. 

".p."'ił" *-*Jstarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionychelementÓw: zgodności dzialalnoŚci z pńfisarni prawa oraz procedurami wewnętrńymi, sLutócrnos"i i eieldinosci działani4wiarygodności
'#Xffi'H#I,":*y;:#zĘ:#iauiuPrómowania;.il;'y;;ł; ńi6;;;'.u*'rn.,',lń],JJ""n.i przepĘwu infońacji lub

" Częśó C wypelnia sięw przypadku, góy kontrola zarzĄdczanie zaPewniła w wystarczającym stopniu żadnegoz wymienionych elementÓw:zgodności działalności z przepisarni pr{wi ora, proceJurami wewnętrznymi, skuteózności l eielętywnosci dri;i;;ąwiarygodności sprawozdan'ochrony zasobów' przeshzegania i prómowania 
'usua 

.tyc^.go postępowanią efeĘwności iskuteczności przepływu informacji oraz zarządzaniaryzykiem.
') Znakiem "Y' zaznacmć odpowiednie wiers-ze' 'W przypadkuzaznaczenia punkfu ,,innych źródeł inJormacji,,nalezy je wymienić'

;.'#:T3il'-:'#J;rńTffil1*k';;;l;;;;;il7.Iiil;'* ffi;;;;;;;;;;:ińistra Finans'ów 
"u'poa,tu*li,'un. 

69 ust. 3 ustawy zdnia2'
"' Dział I| sporządzany iest w przypaóku, gdy w dziale I niniejszego oświadczpnia zaznaczono częŚć B albo C.'" Dział III sporządza sięw przypadku,'giv * a'iale i_os*iaŹ"uniur;;;;G;dzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była
#ffi:lTilf':Łł#:ffi#l"''ti"'l#łe5ł-* dotyczy niniejsz. 

"ś*iil;;;i'.,,1iry"pŃ.:*ó**.-i*. "i1,'"il*owane działania mające-na


