
Oświadczenie o stanię kontroli zarządczej za rok
2020

(rok, zo któr1, składane jest o,ht,iaclc:zenie)
:

Dzial ll
Ja]<o osoba oclpolvieclziaIrra ,zL1 zapervnierrie fl,rnkcjonowania adekwatnej, skutecznej

i et,ektyrvrrej ltontroli z,arząclc,zej, tj. clziałań podejnror.vanych dla zapewnienta realizacji celow

i zadan rł, sposób zgodrr1, z prawem. et-ektyr,vny, oszczędny i terminowy, & w szczególności

clla zaper,r,lricnia:

. zgodnclści clziałalno ścl,zprzepisani prawa i procedurami wewnętrznym|,

, skuteczności i el'ektyrvrrości clziałania.

. wiarl,godności sprau,ozdan,

. ochrony zasobów,

. pyzcstt,zegania i promowania zasad etycznego postępor,vania,

. e lektvr,vności i skuteczności przepł.vwu in1'ormacji,

,,zarl,ącl,z,atria rl,zyliiem,

!]§]ł]ą!!!Z4ll]]. zc w lttcrc,rrltncj pr,le,/s rTmie jednostce

Zespole Opieki Zdrowotnej w Łołviczu
l']

Część A2

Ę rv r,i,ystarczaj ącvnr

( t1. ( l n]) tt k o m ó r lti ij e d n o s t k i o r g, cu,t i : a c,y1 n e1 )

stoprrirr tirnkc.jonolvała adekr,vatna, skuteczna i efektywna kontroIazarządcza

,Jcżcli :uznucztlrto X, nale1: przef ść do Działu Il,

(-'zęśt1 Ca

n
stanu

,,x"
lW

!)l)

kontroli zarządcze.j wypełnia się tylko jedną część z części L,
odpoi,viedniego lvięrsza. Pozostałe części wykreśla się,

ri,sz.,stkie r.,1,1nienione.l.ni.,li1,], ,go,l,-sc clziałalności z przepisarni pralva oraz Procedurami wewnętrznYmi,

sl<utccznosc i et,cl,tl,rvnośc c]ziałarrią. rviarygoclność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie

zasaclet1,cztlegopoStępowania,efektyr,vrrośiiskutecznoŚćprzepłyr,vuirrformacjiorazzarządzanieryzykiem.
"- ^ł^^_i,, i^,]_^d^

Dziale I, rv zależności ocl rvl,ników ocen,v

lr,rb C] pol]rzez zazlacz,enię zIlal<ietl

\ ,,\,t\ r,

,, a;ia A ;:i,Ńi..Ńap;rłŃń, goy r_nńru zarzą<lcza rv w,ystarczają.y," .t:||ll 
1?p,:]_1,,]i _}:y:i

P",.Yr

'' 
-ręse d,r,1,1i.ł,ri" się lv przl,padliu, gcl;"kontrola .urrądr.o nie zapewniła w.wyslar:,11l_TyT"::"p::l*:::\ /-§J\ D \\)If!lll'u J'\ il PtlJY! --' 

""in,rs.i clziałalności oraz procedUrami
lLrb rviece.j z r,vl,trlienioIryclr clellenlów: zgodności działalności Z przep]§aml prawa

l' ,L ^^L_^-,, -^.^1-.^,,,

;;;]i:X;]i"', ,|r*";i;'r";",1 ;,;L,',.g"'p"r,upowania, elekiywności i skutęczności PrzePĘwu informacji

lub z,arzac| zall i a ly zy l< i e rn, z zastr zężeni erlr p rzyp i s rr 4,
, i;;;ti;;,pir"i"-'rię',,'p,;;;;i., *a,, i'o,itioto za,ządcza rrie zapewniła rł, rvystarczającYm stoPniu zadnego

z, rvvlrlieIliotlyclt clemenioru,'rgoan*ci clziałalności z przcpisatni pl'alva oraz Procedurami wewnętrznYmi,
1

Część I}3
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':roNvJVllUvYurg
Jeżeli zaznaczono X, nalezy przelść clo DzicLlu Il
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Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na moje"i ocenie i

sp or ządzani a niniej s ze g o o świadc ze ni a p o ch o dzący ch z:

irrformac.iach dostęprr.vch w czasic

. audytu wewnętfznego,

. kontroliwewnętrznych.

. kontrolizewnętrznych.

. innych źródeł informacji: naracl kierownictrva, ankiet do samooccrly kz przcprou'aclzoIte.j tlśrilcl

pracor,vników. (opisaćinnezródlainfbrInacji,.jeżclisiepolarvił1,)

Jednocześnie oświadczam, że nie są rtri znatre inne takty lub okoliczlloŚci. którc mogłYb1"

wpłynąć na treść niniejszego oślviadczenia.

Łorvicz, ż5,02.2021 r.

(miejscowość, data) (podpis

Dział II5

1. Zastrzężęnia dotyczące

jest oświadczenle,.

funkcjonowania kontroli zarządcze.| rł, roku. za któr1, slilacJallc

(nalezy opisać zastrzeżenia dotyczqce Jittlkciotloluania kontroli zarzqdczej, np.; istolna slabośc kontroli zar:qclc'zef,

istotna nieprawiclłowość w funkcjołlolłtulitt jednostki, istotny,cel lttb zdclcmie, lclril'e nic:o,stulY l'ealizo\l'anc,

i promolvania zasad eq,c,:ncgo pos!|p0]|,Lll1ia, efekt,vltnr,lści i,sltLttcc.ności 1,1l'zeph'lvtt in/brtnctt:fi,:arzqd.::,ania

ryzykieln)

ż. W następnym roku planuje się podjąć następujące dz,iałanta \\' celu popraw.V

funkcj onowania kontroli zarządczej:

(należy opisać kluczowe clziałan.ia, które zo,stanq podjęte w celu. popról))),fitllkcjotlcltl't.lllia k.r;nl.roli zll'zqclc:e1

w odniesieniu do zastrzeżeńwymienionl:clryl pkt ] Działtł II, wraz z tel'minem ich realizacji)

skuteczności i efektywności działania, r.viarygodności sprawozdań, ochrolly zasobów, przestrzegania l prolrlou'atlta

zasad elycznego postępowania, efektyrvności i skuteczności przepłyrvrr infol,macj i oraz zal'ządzania r1'71']qię6"

'D"iuł [I sporządzany jest r,v przypaclku, gcl1"rv Dziale I ninie.jszego oświadczenia zaznac7.ol1o cześc l} albo C. 
)

kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznvch.



l)zial trtI6

Dzinłnnia, którc zostały podjęte lv ubiegłym roku
,tttl,ztldcztj.

1. Działania, ktore zostały zarplanolvane na rok,

rv celu poprawy funkcjonowania

lrtorego dotyczy oświadczenie:

(należ1: opisclć najistolniejsze dzialania, jakie zostały podjęte

1,1 tltln'iesienitt clt, p!anowitl.r-ch clzialań y,skazan),ch v Dziale lI

c.! cl DL4 ttt n i _c.j s : c ps vjqdea uJq)

3. Pozostałc łriczaplanou,ane działania:

w roku, którego clolyczy niniejsze oświądczenie

o§viacJczenią zą rok poprzedzą_iąq, rok, któreqp

(naleą., opi,s,ctc llaf isttllnicj:^ze pocljęte cl:ittłania, 1eclnak niezaplttlltllt,ctrte lv oŚv'iadczenirt zą rok poprzedzajqcy rok'

lit r) r e go tl (l Ąl g i.1l ll i n i ej s z e o ś v, i tt t/ c z e n i e )

i:I

u l)zial lIl sporzilclza się rv prz;,1laclku, gcly w Dziale I ośtviadczenta za roK PoPrzęozaJąuy tul" ^''',ś" "",,,"-,,
|l1,!,19.]szq,Qś\\_iądezęruc, ,^.'n^r,nno"ęie o albo C lub 9y *r.ok",*|.:,,_,;^",^1T:?"T:Ti:ff;:)Tj;".'i",O"'

i

i:li3ifi;:;i:fr|,i?i,ro,"llo\vane ctziałania nrolą." nu i.iu poplawę tunklcjonowania kontroli zarządczej,
3

:i


