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DzialIŻ)

Jako osoba odpowiedzi a|nazazapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektYwnej kontroli

zaruądczej,Ę, działańpodejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodnY z Prawem,

efektywny, oszczędny i terminowy, aw szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności zprzepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

- skuteczności i efektywności działania,

- wiarygodności sprawozdań,

- ochrony zasobów,

- przestrzegania i promowania zasad eĘcznego postępowania,

- efektywności i skuteczności przep§wu informacji,

- zarządzaniaryzykiem,

oświadczam, 2ę w kierewanym/kierełvarryeh przeze mnie działe/dzia}aeh administraqii rządervQi3)/w kierowanej

przęze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Bieszczadzki Park Narodowy
(jlnazwajednostkisektorafinansówpublicznych*)

Część Aa)

8 w wystarczającymstopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efekłwna kontrola zarządcza.

Część B5)

E w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efekłwna kontrola zarządcza.

Zastrzeżeniadotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi dzińaniami, które zostaną

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

Część C6)

D nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżęniadotyczące fuŃcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi Ózińaniami, które zostaną

podjęte w cęlu poprawy fuŃcjonowania kontroli zarządczej, zostńy opisane w dziale II oŚwiadczenia,

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenię i informacjach dostępnych w czasię sporządzania niniejszego

oświadczenia pochodzący ch z:7 )

E] monitoringu realizacji celów i zadań,

E samooceny kontroli zaruądczej przeprowadzonej zuwzględnieniem standardów kontrolizarządczej dla

sektora finansów publicznych8),

E procesu zaruądzania ry zykiem,

tr audytu wewnętrznego,

E kontroli wewnętrznych,

8 kontroli zewnętrznych,

El innych źrodeł informacji:

t



- sprowozdania GUS

- sprawozdń z realizacji wnów dotacji zfunduszy celowych i realizacji projektów europejskich

Jednocześnie oświadczam, że nie sąmi znane inne fakty lub okoliczności, które mogĘby wpĘnąó na treśó

niniej szego oświadczenia.
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