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Dyrektor I Liceum Og6lnoksztalc4cego im. ks. J.Kompa+Iy i W.Lipskiego
w Ostrowie Wielkopolskim sklada w zalqczeniu Oswiadczenie o stanie kontroli
zarz4dczej za rck poprzedni.



O6wiadczenie o stanie kontroli zarzqdczej

Dyrektora I Liceum 096lnoksztalcqcego
im. Ks.J.KompaNNy i W.Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskiml)
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Dzial 12)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i
efektywnej kontroli zarzqdczej, !. dzialai podejmowanych dla zapewnienia realizaqi
celow izadan w sposob zgodny z prawem, efektywny, oszczedny iterminowy, ? W
szczegolno6ci dla zapewnienia:

- zgodno6ci dzialalno6ci z przepisami prawa oraz procedurami wewngtrznymi,
- skuteczno6ci i efektywnoSci dzialania,
- wiarygodnosci sprawozdafi,
- ochrony zasobow,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postgpowania,
- efektywno6ci i skuteczno5ci przepfywu informacji,
- zarzqdzania ryzykiem,

o6wiadczam,2e ii
rzq*owej3)/ w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finans6w publicznych* -
I Liceum 096lnoksztalcqcym im.ks. J.Kompally i W.Lipskiego w Ostrowie
Wielkopolskim

(j |nazwajednostkisektoraf inans6wpub| icznych.)

Gzg56 Aa)
(w wystarczajqcym stopniu funkcjonowala adekwatna, skuteczna i efektywna

kontrola zarzqdcza.

czq56 85)
I w ograniczonym stopniu funkcjonowata adekwatna, skuteczna i efektywna

kontrola zarzqdcza.

ZastrzeZenia dotyczqce funkcjonowania kontroli zarzqdczej wraz z planowanymi
dzialaniami, ktore zostanq podjgte w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zarzqdczel, zostaly opisane w dziale ll oSwiadczenia.

czg56 C6)
nie funkcjonowala adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarzqdcza.

ZastrzeZenia dotyczqce funkcjonowania kontroli zarzqdczej wraz z planowanymi
dzialaniami, ktore zostanq podjqte w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zarzqdczej, zostaly opisane w dziale ll oSwiadczenia.



Czq56 D
Niniejsze oSwiadczenie opiera siq na mojej ocenie i informacjach dostgpnych w
czas ie sporzqdzan ia n i n iejszeg o oSwiad cze n ia pocho dzqcy ch z'.7 )

X monitoringu realizacji celow i zadafi,
X samooceny kontroli zarzqdczej przeprowadzonej z uwzglgdnieniem standardow

kontroli zarzqdczej dla sektora finansow publicznychB),
;q procesu zarzqdzania ryzykiem,
r audytu wewngtrznego

>< kontroli wewngtrznych,
r kontroli zewngtrznych,

14 innych 2rodel informacji: oSwiadczen czqstkowych osob na samodzielnych
stanowiskach.

JednoczeSnie oSwiadczam, ze nie sq mi znane inne fakty lub okolicznoSci, ktore
mogtyby wptynqc na treSc niniejszego o6wiadczenia.

Ostrow Wielkopolski, 30.01 .2015 r.
(miejscowo6i, data) (podpis kierownika jednostki)

* NiepotrzebneskreSlic

DziaN lle)

1. Zastrze2enia dotyczqce funkcjonowania kontroli zarzqdczej w roku ubiegtym.

Nale2y opisac przyczyny zlo2enia zastrze2en w zakresie funkcjonowania kontroli zarzqdczej, np. istotnq slabo6c
kontroli zarzqdczej, istotnq nieprawidlowo5c w funkcjonowaniu jednostki sektora finansow publicznych albo dzialu
administracji rzqdowej, istotny cel lub zadanie, kt6re nie zostaly zrealizowane, niewystarczajqcy monitoring
kontroli zarzqdczej, wraz z podaniem, jezeli to moZllwe, elementu, kt6rego zastrze|enia dotyczq, w
szczeg6lnoSci: zgodno6ci dzialalnoSci z przepisami prawa oraz procedurami wewngtrznymi, skuteczno6ci i
efektywno6ci dziatania, wiarygodno6ci sprawozdaf, ochrony zasob6w, przestrzegania i promowania zasad
etycznego postgpowania, efektywnoSci iskuteczno5ci przeplywu informacji lubzarzqdzania ryzykiem.

2. Planowane dzialania, ktore zostanq podjgte w celu poprawy funkcjonowania
kontroli zarzadczej.

Nalezy opisa6 kluczowe dzialania, ktore zostanq podjgte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzqdczeiw
odniesieniu do zlo2onych zaslze2en,wrazz podaniem terminu ich realizacji.



Dzial  l l l lo)

Dzialania, kt6re zostaly podjgte w ubiegtym roku w celu poprawy funkcjonowania
kontroli zarzqdczej.
1. Dzialania, ktore zostaty zaplanowane na rok, kt6rego dotyczy oSwiadczenie.

- poprawa funkcjonowania ochrony zasobow,
- ulepszenie skuteczno6ci przeplywu informacji miqdzy pracownikami szkofy.

NaleZy opisac najistotniejsze dzialania, jakie zostaty podjgte w roku, kt6rego dotyczy niniejsze oSwiadczenie w
odniesieniu do planowanych dziatan wskazanych w dziale ll oSwiadczenia za rok poprzedzajqcy rok, kt6rego
dotyczy niniejsze oSwiadczenie. W oSwiadczeniu za rok 2010 nie wypelnia sig tego punktu.

2. Pozostale dzialania:

Nale2y opisac najistotniejsze dzialania, niezaplanowane w oSwiadczeniu za rok poprzedzajqcy rok, kt6rego
dotyczy niniejsze o6wiadczenie, jezeli takie dzialania zostaty podjgte.

pbjaSnienia:
" Nalezy podai nazwq ministra, ustalonq przez Prezesa Rady Ministrow na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z
dnia8 sierpnia 1996 r .  o Radzie Ministr6w (Dz. U.22003 r .  Nr24, poz. 199 iNr80, poz.717,z2AA4 r .  Nr238,
po2.2390 i  Nr273, poz.27A3,z2A05 r .  Nr '169, po2.1414 i  Nr249, po2.21A4,22006 r .  Nr45, poz. 319, Nr 170,
pa2.1217 i  Nr220, poz. 1600, z2A0Br.Nr227, poz. 1505, z 2009 r .  Nr42, po2.337, Nrg8, poz.817, Nr 157,
poz. 1241 i Nr 1 61 , poz. 1277 oraz z 2A1A r. Nr 57, poz. 354), a w przypadku gdy o6wiadczenie sporzqdzane jest
przez kierownika jednostki, nazwq pelnionej przez niego funkcji.
'' W dziale l, w zaleznoSci od wynikow oceny stanu kontroli zarzqdczej, wypelnia sig tylko jednq czgsc z czqlci
A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostale dwie czgsci wykreSla sig.
Czg56 D wypelnia sig niezaleznie od wynik6w oceny stanu kontroli zarzqdczej.
"' Minister kierujqcy wigcej niz jednym dzialem administracji rzqdowej sklada jedno o6wiadczenie o stanie
kontroli zazqdczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego dzialow, obejmujqce r6wniez urzqd
obslugujqcy ministra. OSwiadczenie nie obejmuje jednostek, kt6re nie sq jednostkami sektora finans6w
publ icznych w rozumieniu ustawy zdnia2T sierpnia 2009 r .  o f inansach publ lcznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
orazz2010 r .  Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, po2.835, Nr 152, po2.1020 i  Nr 238, poz. 1578).
'' Czgsc A wypetnia sig w przypadku, gdy kontrola zarzqdcza w wystarczajqcym stopniu zapewnila lqcznie
wszystkie nastgpujqce elementy: zgodnoSc dziatalnoSci z przepisami prawa oraz procedurami wewngtrznymi,
skutecznoS6 i efektywnos6 dzialania, wiarygodnoS6 sprawozdah, ochrong zasobow, przestrzeganie i promowanie
zasad etycznego postgpowania, efektywnoSi i skutecznoS6 przeplywu informacji oraz zarzEdzanie ryzykiem.
") Czg6c B wypelnia sig w przypadku, gdy kontrola zauqdcza nie zapewnila w wystarczajqcym stopniu jednego
lub wigcej z wymienionych element6w: zgodno6ci dzialalnoSci z przepisami prawa oraz procedurami
wewnqtrznymi, skutecznoSci i efektywnoSci dziatania, wiarygodno5ci sprawozdari, ochrony zasobow,
pzestrzegania i promowania zasad etycznego postgpowania, efektywno6ci i skutecznoSci przeplywu informacji
lub zarzqdzania ryzykiem, zzaslrze2eniem przypisu 6.
"' CzgSc C wypelnia sig w przypadku, gdy kontrola zarzqdcza nie zapewnila w wystarczajqcym stopniu Zadnego
z wymienionych element6w: zgodnoSci dzialalno5ci z przepisami prawa oraz procedurami wewngtrznymi,
skuteczno6ci i efektywno6ci dzialania, wiarygodno6ci sprawozdai, ochrony zasob6w, przestrzegania i
promowania zasad etycznego postQpowania, efektywnoSci i skutecznoSci przeplywu informacji orazzarzqdzania
ryzykiem.
') Znakiem "X" zaznaczy6 odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych 2r6del informacji"
nale2y je wymienic.o' Standardy kontroli zarzqdczej dla sektora finansow publicznych ogloszone przez Ministra Finans6w na
podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
")^. Dzial l l  sporzqdzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego o6wiadczenia zaznaczono czgS6 B albo C.
'"t Dzial lll sporzqdza sig w przypadku, gdy w dziale I oSwiadczenia za rok poprzedzajqcy rok, ktorego dotyczy
niniejsze oSwiadczenie, byla zaznaczona czg6c B albo C lub gdy w roku, ktorego dotyczy niniejsze oSwiadczenie,
byly podejmowane inne niezaplanowane dzialania majqce na celu poprawg funkcjonowania kontroli zarzqdczq.

(miejscowoSi i data)
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