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;;l;'. . x1i[g*. : - . . Io".irl"*i4q prawo zrvry i- rzetelny obraz sytuacji jednostki, .
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przydzielone do realizacji zadafi i podzadafi
iednostki. okreSlonych w spiawozdaniu z wykonania planu finansowego za

i;t'-.$ift-. ;i;ry wyrorzystqne w zamierzonych celach i z zasadq

dobrego zarzqdzanra finanso*egot oraz, 2e procedury kontroli zarzqdczej sa

ustanowion" 
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zapewniajq rlatizaciq operacji gospodarczych zgodnie

z prawem i wewngtrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego

oostgPowania.
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i oiiui iziahrt ptanaivanyctz iuo poa;gtych w celu agraniczenia tych rvzyx t{rb shboSci kontroli
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Powyzsze oSwiadczenie opiera sig na mojej ocenie oraz informacjach, ktore

pocnoO=qz: samoocenya/ piacy audytora wewnqtrznegio/ instytucjonalnej kontrolil

wynik6w kontroli zewnqtrznych."
OSwiadczam, 2e nie posiadam informacji, ktore nie zostaly umleszczone
w sprawozdaniach z iunkcjonowania kontroli zar4dczei, a ktore rnogiyby
negatywn ie wplpra6 na obraz sytuacji jednostki -
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t ZasaOa dobrego zarzqdzania finansowego odnosi sig do o=rzgdnoSci, efektywnofici i skuteczno6ci.
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u zasoby wykorzystywane do realizaqi zadart musza byi dostqpne

w odpowiednim czasie, odpowiedniej iloici oraz jako5cipo jak najlepszych c9nlc!l:
ifefiywnoSf oznacza reaiizagg wwykorzystanymi zasobami a rei4ni$ymi efeKami.
Skuteczno56 ozna@areatizacj€ zato2onych celow i zdan przywykorqfstaniu dostepnych zasob6w'
3 Kiemwnik jednostki moze doda 6 za&rze2enia, je2eli majq one islotny wpiyw na o6viiadczenie
o stanie kontroli zarz4dczei
o samoocena odzwierciedla oceng kiefol,vBicfi,ra w zakresie zgodnosci systemu kontoli Tarzac'czeS ze
standardamiw okresie obietym sprawozdaniem z funkcjonowania kontroli zarz?tdczel
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