
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczei

Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie1)
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Dział 12)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli za-
rządcze1, ij. działań podejmowanych dla zapewnienia realizaĄi celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efek-
tywny, oszczędny iterminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z pzepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- pzestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że y,, kierewanym/kierewanyeh prreze rnnie dziale/działaeh admiaistraeji rzel'ewej3)/w kierowanej
przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

CentrumSzkolenianoli"1nazwa,jednostki3ektorafinansóWpublicznych1

Część Aa)

El w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efekłvuna kontrola zauądcza.

Gzęść 85)

n w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna iefektywna kontrola zarządcła.

Zastrzeżenia dotyfiące funkcjonowania kontroli zarządczĄ wraz z planowanymi działaniami, które zostaną
podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczĄ, zostały opisane w dziale ll oświadczenia.

Gzęść C6)

tr nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastueżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działanłami, które zostaną
podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zauądczĄ, zostały opisane w dziale ll oświadczenia.

Część D
Niniejsze oświadczenie opiera §ię na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie spoządzania niniejsze-
go oświadczenia pochodzących z:'l

a monitoringu realizacji celów i zadań,
B samooceńy kontroli zarządc-zĄ przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla

sektora finansów publicznych"',
tr procesu zarządzania ryzykiem,
tr audytu wewnętznego,
tr kontroli wewnętznych,
tr kontrolizewnętznych,
B innych źródeł informacji.

_ oświadczeń o stanie kontroli zarządczĄ kierowników komórek organizacyjnych,

Jednoceeśnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treśĆ

niniejszego oświadczenia.

DANT

Legionowo, dnia M stycznia 2016 r,
EN.IA FoLrcJl

(miejscowość, data) jednostki)

* Niepotzebneskreślić.
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Dział ll9)

1. Zastueżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegĘm.

NaleĘ opid przyczyny ńżenia zastzeżeń w zakrcsb funl<cjonowania kontoli zarządczej, np. i§ottą slabość konboli za-
ęądczej, i§otlą nbpnwidłovwśc w funl<c!łnovmniu bdnasilśi §ekńrra finanńw publicznyń albo działu admtnis?acji rz+
bwej, istohy el lń zadanb, lfurc nb zosbĘ zęalEowarte, nbwysbrczająq fiwnibring l<mtali nrządczej, wraz z pda-
nbm, Fżeli 

'o 
t?pżliwe, elemenfr,4 lńregr zaŃzeżęnia błęą w szczegohlośń: zgdno&i &ińhaki z przepismi paln

oftrz prwdurcń wawrętznymi, sku@zno*i i efel<źywlw*i dzi*ania, ńalygdrwsci syawozdań, xhlony za&bał4
pnesbzegania i ponpwania zagd etlrcznego posĘpwnta, e{Ewno§i i skubezno#ł pze§ywu namacji lub arz+
dzania ryzykiem,

2- Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządcze!.

Należy opis# kltęzovva dzialanb, lfura zo*ną @kb w elu pFaW funkęlanqwania l@rŃali zaaądcnj w dnbsbniu
do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich ręalizacii.

Dział Ill10)

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczą.
1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie.

Należy opisać najistotniejEze działania, jakie zostaĘ podjęte w roku, którago dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu
do planowanych dziaŁań wskazanych w dziate ll oświadczenia za rok poprzedzający rak, którego dotyczy niniejsze oświąd-
czenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia §ię tego punktu,

2. Pozostałedziałania:

Podczas odprawy służbowej kadry kierowniczej Centrum Szkolenia Policji, która odbyła się w dniu 10 kwietnia
2a15 r., omówione zostały uregulowania doĘczące funkcjonowania kontroli zar7ąd*:Ą w Policji, a w szczególno§ci
przepisy zarządzenia nr 71 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 grudnia 2014 l. w sprawie planowania
strategicznego, sprawozdawczości oraz systemu kontroli zarządczej w Policji (Dz. Uu, KGP poz. 142). Zaprezentowane
zostały nowe roanńęania Wdrożone tym aktem prawnym, zwłasz?ża odnoszące się do szkoł policyjnych.

W dniu 9 grudnia 2a15 r. przeprowadzone zostało doskonalenie zawodowe lokalne dla kadry kierowniczej Centrum
Szkolenia Policji z zakresu określania celów, zadań i mierników w systemie kontroli zauądczey

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanawane w ośńadczeniu za rak popnedzający rok, którego dałyczy niniejsze
oświadczenie, jeżeli takie dzialania zastały podjęte.

Objaśnienia:
') Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie ań, 33 ust, 'l ustawy z dnia 8 sierpnia

1996 r. o Radzie Ministrów (Dz, U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr B0, poz, 717, z ZO0/- r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz.27O3,
z 2005 r, Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2O06 r. Nr 45, poz, 319, Nr 17O, poz. 1217 i Nr 220, poz, 1600, z 2008 r. Nr 227,
poz. 1505, z 20a9 r. Nr 42, poz.337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2O1a r. Nr 57, poz. 354),

^. a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika jednoslki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.4 W dzjale l, w zależności od wyników oceny §tanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo
C puez zaznaczenie znakiem 'X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się nie-

_. zależnie od wyników oceny stanu kontroli zaządczej.
") Minister kierujący więcej niż jednym działsm administracji ządowej składa jedno oświadczenie 0 stanie kontroli zarząd-

czej w zakresie wszy§tkich kierowanyń pzez niego działów, obeimuiące również urząd obsfugujący mini§tra" Oświadcze-
nie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finan§ów publicznych w rozumieniu u§ialvy z dnia 27 sierp-
nia 2009 r. o finansań publicznyń (Dz. U. Nr 157, paz.124a orazzAala r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,
Nr 1 52, poz. 1 020 i Nr 238, poz, 1578).

") Częśc A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie nastę-
pujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność
działania, wiarygodnośó sprawozdań, ochronę ZasobóW, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania,

_ efekłwnośc i skuteczność pźepłyłw informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
") Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej

z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa orcz procedurami wewnętznymi, skuteczności
i efektywności działppia, wiarygodności sprawozdań, ochrony za§obów, przestrzegania i promowania zasad etycznego

_. postępowania, efekty\fnbśc;i i skuteczności pnepływu informacji lub zarządzania ryzykiem, z za§trzeźeniem przypisu 6.o) Część C vłVńłłła'iśię,v$ pęypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienio-
nych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami Wewnętrznymi, ,.§kuteczności i efektywności
działania, wiarygodności §prawozdań, ońrony zasobów, przestzegania i promowania zasad etycznego postępowa-

,, nia, efektywności i skgtępprrcści przepłrywu informacji orazzarządzania ryzykiem.
'] Znakiem "X" zaznacryć odpowiednie wiersze, W pzypadku zaznaczenta punkfu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.



') §tandardy kontroli zarządczei dla §€ktora finan§ów ,publicznych ogłrszone przez Ministra Finansórł na podstawie ań, 69
ust. 3 ustawy zdnia?7 sierpnia 2009 r. o finan§ań publicznych.

n)_ Dział ll spoządzany jest w przypadku, gdy w dziale l niniejszego oświadcaenia zaznac,zot|g część B albo C.

'o) Dział lll sporządza się w przypadku,. gdy w dziale l oświadczenia za rak popzedzający rok, Kórego dotyózy niniejsze
oświadczenie, b}ła zaz-naceona 

-część 
B- łbo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze ą§wiadczenie, byly podejmorla-

ne lnne niezap|anovvane dziahnia mające na celu poprawę funkcjonorłrania kontroli zaeądczej.


