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Jako osoba odPowiedzialnaza zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli
zarządczel,t1, działań podejmowanych dla zapewnienia realizacjicelów i zadańw sposób zgodny z prawem,
efektywny, oszczędny i terminowy, aw szazególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności zprzepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,

- wiarygodności sprawozdań,

- ochrony zasobów,

- przestrzegania i promowania zasad eĘcznego postępowania,

- efekłwności i skuteczności przepĘvru informacji,
- zarządzaniaryzykiem,

oświadczam, że /w kierowanej
przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Bieszczadzki Park Narodowy
(@Ow aeminłstraejł rz azwajednostki sektora finansów publicznych*)

Część Aa)

El w wYstarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efekłwna kontrola zarządcza.

Część B5)

D w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

ZastrzęŻenia dotYczące funkcjonowania kontroli zaruądczej wraz zplanowanym i dziŃaniami, które zostaną
Podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostńy opisane w dziale II oświadczenia.

Część C6)

B nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

ZastrzeŻenia doĘczące fuŃcj onowania kontrol i zarządczej wraz z planowanym i działaniami, które zostaną
Podjęte w celu poprawy fuŃcjonowania kontroli zarządczej, zostaĘ opisane w dziale II oświadczęnia.

Część D

Niniejsze oŚwiadczenie oPiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego
oświadczenia pochodzący ch z:7 )

E monitoringu realizacji celów i zadań,

E samoocenY kontroli zarządczej przeprowadzonej zuwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla
sektora finansów publicznych8),

E procesu zarządzania ryzykiem,

D audytu wewnętrznego,

E kontroli wewnętrznych,

El kontroli zewnętrznych,

E innych źródeł informacji:

L



- sprawozdąnia GUS

- sPrawozdań z realizacji umów dotacji zfunduszy celowych i realizacji projektów europejskich
JednoczeŚnie oŚwiadczam, że nie sąmi znane inne fakty lub okoliczności, które mogĘby wpĘnąć na treśó
niniejszego oświadczenia.
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(miejscowość, data)

t Niepotrzebnę skreślić.

(podpis kierownika j ednostki)


