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Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowegol)

za rok 2017
(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział 12)

Jako osoba odPowiedzialnazazapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli
zarządczej,tj. dziŃah podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadańw sposób zgodny zprawem)
efektywny, oszczędny i terminowy , a w 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 przepĘwu informacji,

- zarządzaniaryzykiem,

iąlw kierowanej
przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Bieszczadzki Park Narodowy
(azwajednostkisektorafinansówpublicznych*)

Część Aa)

El w wYstarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efekt}rłna kontrola zarządcza.

Część B5)

0 w ograniczonym stopniu funkcjonowała adękwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontrol i zarządczej wraz z planowanym i dziŃaniami, które zostaną
Podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostaĘ opisane w dziale II oświadczenia.

Część C6)

D nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

ZastrzeŻenia doĘczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz zplanowanym i dziŃaniami, które zostaną
Podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostńy opisane w dzialę II oświadczenia.

Część D

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

E] monitoringu realizacji celów i zadań,

E samoocenY kontroli zarządczej przeprowad zonej z uwzględnieniem standardów kontrol i zarządczej dla
sęktora fi nansów publicznych 8),

E procesu zar ządzania ryzykiem,
E audytu wewnętrznego,

E kontroli wewnętrznych,

E kontroli zewnętrznych,

El innych źródeł informacji:
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