
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok
2021,

(rok, za laóry sHadane jest oświadczenie)

Dział Il
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej,

i efektywnej kontroli zarządczej, tj. dzińń podejmowanych dla zapewnienia rcaltzacji celów

i zadń w sposób zgodny zptawęm, efektywny, oszczędny i terminowy, & w szczególności

dla zapewnienia:
. zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
. skuteczności i efektywności dzińanta)
. wiarygodności sprawozdńo
. ochrony zasobów,
, ptzestzegania i promowania zasadeĘcznego postępowania,
. efektywności i skuteczności przepływu informacji,
. zuządzaniaryzykiem,

oświadczam , że w kierowanej pr:zęzę mnie jednostce

Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

(nazw a komór ki/j ednostki or ganizacyj nej )
Część A2

ffiw wystarczającymstopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontroIazarządcza

Część B3

! tv ograniezonym stepniu fur*qionotvała adektvat{rł; skuteezna i efekt}łvna kentroła zafządeza,

Jeżeli zaznączono X, należy przejść do Działu II.

Część Ca

!
' W Dziale I, w zależrości od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część z części A,
B lub C poprzez zaznaczenie znakiem ,,X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe części wykeśla się.
Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny stanu kontroli zarządczej.

2 Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie
wszystkie wynienione elementy: zgodność działalności z przepisami ptawa oraz procedurami wewnętrznymi,
skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdń, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie
zasad etycmego postępowania, efeklywność i skuteczrośó przepĘwu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.

3 Część B wypełnia się w prązpadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego
lub więcej z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami
wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdń, ochrony zasobów,
przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepĘwu informacji
Iub zarządzania ryzykiem, zzastrzeżeniem przypisu 4.

a Część C wypełnia się w prąlpadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego
z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnęff^y*ri



Jeżeli zaznaczono X, naleĘ przejść do Dzialu IL

Część D
Niniejsze oŚwiadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie
spotządzania niniej szego oświadc zeńapochodząc y ch z:
. monitoringu realizacji celów i zadan.

. audytu wewnętrmegoo

. kontioliwewnetrznych"

. konholi zewnęfuznych.

' innYch zródeł informacji: narad kierownictwa, ankiet do samooceny kz przeprowadzonej wśród
pracowników. (opisać irrrre fuódłainfonrracji, jeżeli się pojawiły)

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane
łvpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Łowicz,23,02.2022 r,

inne fakty lub okolic zzności, które mogłyby

(miejscowość, data)

Ę

Dział II5

1. Zuttzeżeńa doĘczące fuŃcjonowania kontroli
jest oświadczeńe:

zatządczej w roku, za który składane

(nalezy opisaĆ zastrzeŻenia dotyczqce funkcjonowania kontroli zarzqdczej, np.; istotna słabość kontroli zarzqdczej,
istotna niePrawidłowoŚĆ w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane,
niewYstarczajqcY monitoring kontroli zarzqdczej, działania niezgodne z prawem, procedurami wewnętrznymi, brak
skutecznoŚci i efekqnunoŚci działania, brak wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania
i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarzqdzania
ryzykiem)

2. w następnym roku planuje się podjąó następujące dzińania w celu poprawy
fuŃcj onowania kontro li zaruądczej :

(naleĘ oPisaĆ kluczowe dziąłania, które zostąnq podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzqdczej
w odniesieniu do ząstrzeżeń wymienionych w pkt ] Działu II, wrąz z terminem ich realizacji)

skutecznoŚci i efektYwnoŚ ci działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania

fiTi1",1r.:i:::*:::l":_:,11,:.:Tpr:_':i$p=T".ś9i przepiywu inńrmacji or;;;ńń|^"ta ryzykiem.5 Dział ll'sporz|dzany jest w przypadku, gdy *ili;;iffi;;",'ó'"ffiffiffi',X1::r#':ł;tffiifjH



Dział IIf
Dzialania, które zostaĘ podjęte w ubiegĘm roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zalządczei.

l. Dzińania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

(nalelry opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w rohl, którego dotyczy niniejsze oświadczenie
w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w Dziale II oświadczenia za rok poprzedzajqE rok, ldórego
doł czy nini ej s z e ośw i adczeni e)

3 . Pozostałe niezaplanowanę dzińania:

(nalezy opisać najistotniejsze podjęte działania, jednak niezqpląnowane w oświądczeniu za rok poprzedzajqcy roĘ
Hórego dotyczy niniejsze oświadczenie)

6 Dzial III sporządza się w przypadku, gdy w Dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok. którego dotyczy
ninieisze oświadczenie, zaznaczono część B albo C lub gdy w roku, którego doĘczy niniejsze oświadczenie, byĘ
podejmowane inne niezaplanowane dzińania mające na celu poprawę fuŃcjonowania kontroli zarządczej.

J


