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DzjałY)
Jako osoba odpowiedzia|na za zapewnienie firnkcjonowania adekwatnej, skuteczrrej i efeĘwnej kontroli
zanądczej, tj. działan podejmowanych dla zapewnienia realrizacjt cęlów i 7jdań w sposób zgodny Z prawęm'
efekĘwny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnięnia;

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrzrymi,
. skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochronyzasobów,
- przestzegania i promowania zasad eĘcznego postępowanią
. efektywności i skutęczności przepĘwu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym/kierowanych przeze mnię dzia|ęldziałach administracji rządowej3łw kierowanej
przaze mnie jednostcę sektora finansów publicmych*

Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie

{-.r.n/n,a-'!''ł.ła'.'/4łłrórl. a.l*:.;r!eqii rząrłerĘ'hazwa jednostki sektora finansów publiczrrych*)
Część A4)

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skutecma i efekĘwna kontrola zarządcza.X

człść B5)

ZastzeżLenia doĘczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działmiami, które zostaną
podjęte w celupopra}Yy finkcjonowaniakontroli zarządczej,zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Częśe 66)
-ąceza

Zasttzężenia doĘczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi dziataniami, które zostaną
podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostaĘ opisane w dłale II oświadczęnia.

część D
Niniejsze oświadczenie opierasię na mojej ocenię i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego
oświadczenia pochodzących z:,'

Ę monitóringu realizacji celów i zadań'

Ę samooceny kontroli zavądczej przeprowadmnej z uwzględnięnięm standardów kontroli zarządczej dta
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sektora finansów publicznych8),

proce su zar ządzania ryzykiem,

audyht wewnętrznego,

kontroli wewnętrznych,

kontroli zewnętrzrych,

innych zródeł informacj i:

Jednocześnie oświadczam. że nię
niniejszego oświadczenia.nrnr9Jszego oswtaoczenla.

Aed.g.(-,:--, /3,%_
(miejscowość, data) (podpis ńi

zrrane innę faktv które mogĘby wpłynąć na treść



* Niepotrzebnę skręślic.

Dział lI9)

|, Zastrzeżęnia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegtym.

Nalezy opisać przyczyny złożzęnia zastrzęięn w zakręsię funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość
kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo
działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanię, którę nię zostaĘ ztea|izowanę, niewystarczający
monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jezeli to możliwe, elementu, którego zastrzężęnia dotyczą w
szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętfzlymi, skuteczności i
efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzeguia i promowania zasad
et}'cnego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji |ub zarządzania ryzykiem'
2. Planowane działania, które zostanąpodjęte w cęlu poprawy funkcjonowaniakontroli zarządczej.

Nalezy opisać kluczowe działania, klóre zostaną podjęte w cęlu popralYy funkcjonowania kontroli zarządczej w
odnięsieniu do złożonych zastrzeżen,wrazz podaniem terminu ich realizacji.

Dział III10)

Dńatutia, które zostaĘ podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej'
l . Działania' które zostaty zaplanowane na rok, którego doĘczy oświadczęnie:

Nalezy opisać najistotniejsze dziatanja,jakie zostały podjęte w roku' którego doĘczy niniejsze oświadczenię w
odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oŚwiadczenia za rok poprzedzający rok, którego
dotycry niniejsze oświadczęnie. W oświadczęniuzarok 2010 nie wypeŁria się tego punktu'
2. Pozostałe działania:

Nalezy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowanę w oświadczęniu za rok poprzedzający rok, którego
doĘczy niniejsze oświadczenię, jeŻe|itakie działani a zostzły podjęte.

objaśnienia:
.' 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, z2003 r.Nt24,poz. |99 i Nr 80, poz.717, z2004 r. Nr238,
poz' 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. l4l4 i Nr 249, poz. f104, z 2006 r. Nr 45, poz. 3 19, Nr
170, poz. 1217 iNr ffA,poz.1600,22008 r. Nr 227, poz. 1505, zf}09 r. Nr 42, poz.337,Nr 98, poz. 8lT, Nr
157, poz. |24| i Nr 16l, poz. 1277 oraz z 20|0 r. Nr 57' poz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie
sporządzane jestprzezkierownika jednostki, nazwę pełnionej przezniego fimkcji'.) W dzia|ę I, w za(eŻności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedn ączęść z części
A albo B' albo C przez zanlaczęnię nrakięm ''X'' odpowiedniego wiersza' Pozostałe dwie częŚci wykreśla się'
Część D wypełnia się niezależnie od wyników ocęny stanu kontroli zarządcze|.., Ministęr kierujący więcej niz jednym działęm administracji rządowej składa jedno oświadczęnie o stanię
kontroli zarządczej w zakresię wszystkich kierowanych przez niego działow, obejmujące równieŻ urząd
obsługujący ministra' oświadczęnie nie obeimuje jednostek, które nię są jednostkami sektora finansów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach publicarych (Dz. U. Nr 157, poz. lZ40
oraz z20|0 r. Nr 28, poz. 146,Nr 9ó, poz. 620,Nr 123, poz. 835' Nr l52, poz. 1020 i Nr 238' poz. 1578).1 Część A wypetnia się w prrypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu rapewn!ła łącznie
wszystkie następujące elemenĘ: zgodność działalności z przepisamiprawa oraz procedurami wewnętrnymi,
skuteczność i efeĘwnośÓ działania, wiarygodnoŚć sprawozdań, ochronę zasobów' przestrzeganie i promowanie

13s1d etycznego postępowania' efektywność i skuteczność przepływu informacji orazzarzĄ,łi,nieryzykiem.
", Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontro|azarządcz.anie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego
lub więcej z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami



wewnętrnymi, skuteczrrości i efektywności dńałartta, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów,
przestrzegania i promowania zaszd' etycnego postępowanią efek$rności i skuteczrrości przepĘwu informacji
Paz.anąazanłaryrykiem,zz.asfr zsżenlemprzypisuó.
", Część C wypeŁria się w przypadkr:' gdy konfiola zarządczanle zapewniła w wystarczajqpym stopniu żdnego
z wymienionych elementów: zgodności działlakrości z przepisami prawa oraz p'o""óuń*i wiwnętrznylii'
skuteczrości i efektywnoŚci działanią wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i

zasad etycanego postępowanią efekywnqści i skutęcaości przepĘwu informacji orazzarządz.ania
ryzykiem.
T 7'nakiem,,X,, z.aznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaaaczeniapunktu ,,innych źródeł informacji,.
laleĘ je wymienić.
", Standardy kontroli znz.ądczej dla sektora finansów publiczrych ogłoszone przez Ministra Finansów na
r{9r::". 69 Tt. 3 ustawy z rtni.a}7 sierpnia f009 t. ofinansń pubńcznych. 
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II sporządzany jest w przypadku' gdy w dziate I niniejszegobświadczenia łA7naczo\oczęść B albo C'.-, Dzlat I|I sporządza się-wpr4padku, gdy w dziale I oświadczenia zarokpoptzsr|zajągry roĘ którego doĘczyniniejsze oŚwiadczenie1 lyła 7aataczorr- część B albo C lub gdy w roku, którego doĘczy niniejszeoŚwiadczęnie, byĘ podejmowane inne niezaplanowane działania ń4ą9" ou .ólu p.p;;; funkcjonowaniakoffioli arz4dczej,
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