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Jako osoba odpowiedzialnazazapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli
zarządczej,tj, działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadańw sposób zgodny z prawem,
efektywny, oszczędny i terminowy, aw szczęgólności dla zapewnienia:

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

- wiarygodności sprawozdań,

- ochrony zasobów,

- przestrzegania i promowania zasad eĘcznego postępowania,

- efektywności i skuteczności przepĘrvu informacji,

- zarządzaniaryzykiem,
goświadczam,żewkierowanym/kierowanychprzezemniedzialelkierowanej

ptzeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Bieszczadzki Park Narodowy
(nazwalnanvydziału/azwajednostkisektorafinansówpublicznych*)

Część Aa)

8 w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część 85)

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

Zastrzężenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wtaz zplanowanymi dziaŁaniami, które zostaną
podjęte w celu poprawy fuŃcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C6)

O nie funkcjonowała adekwatna, skutęczna i efektywna kontrola zarządcza.

1" Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wtaz zplanowanymi działaniami, które zostaną(' podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostŃy opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocęnie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego
oświadczenia pochodzący ch z:7)

E monitoringu realizacji celów i zadń,
8 samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej zuwzględnieniem standardów kontrolizarządczej dla
sektora finansów publicznych8),

8 procesu zarządzania ryzykiem,

B audytu wewnętrznego,

E kontroli wewnętrznych,

B kontroli zewnętrznych,

El innych źródeł informacji:

,],



- sprawozdania GUS

- sprawozdań z realizacji umów dotacji z fiłtduszy celowych i realizacji projehów euroPejskich

Jednocześnie oświadczam , że nie są mi mane inne fakty lub okoliczrości, które mogĘby wPłYnąó na treŚÓ

niniejszego oświadczenia.

Ustrzyki Górne 15.01.2014 r.

(miejscowość, data)

* Niepotrzebne skreślić.
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