
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty' ) 

za rok 2018 
(rok, za który składane jest oświadczenie) 

Dział 12) 

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej , 
tj. dzialań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny 
i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia: 

zgodności dzialalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, 
skuteczności i efektywności dzialania, 
wiarygodności sprawozdań, 
ochrony zasobów, 
przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, 
efektywności i skuteczności przeptywu informacji, 
zarządzania ryzykiem, 

oświadczam , że \" kierewanymlkiefm'/anysl=l fjF2:eze mAie 9zialetGtzialash asministraGji F2:ąGe"'sj3)/w kierowanej przeze 
mnie jednostce sektora finansów publicznych" 

Kuratorium Oświaty w Kielcach 
(nazwa/nazwy dzialu/dzialów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych') 

Część A4) 
w wystarczającym stopniu funkcjonowala adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. 

Część BS) 
,., 9§1raniGZ9nym StSI3Ril:J fl:lnKsjsR9wala asel'iWatna, skuteczna i efekptłlR3 kentrela Z3F2:ąElG23 . 

ZastFZeżeAia aatys'ąse fuRkajaRewaRia keRtreli ,aFZąas>ej 'Nra, , plaRewaRymi a,ialaAiami, ktere ,astaRą paSjęte w 
salY pepr""1 fYRkajaRa'.".Ria kaRt,"li ,aFZąas'ej, ,estały apisaRe w a,iale II aświaas,eRia . 

Część CS) 
Rie fuRkajeRa .. ala aaelo"atRa, skYteszRa i efekl'f'''Ra kaRtrala zaFZąasza . 

ZastFZeżeRia aetys'ąse fYRkajeRaVlaRia kaRtrali zaFZąaszej wra, z plaRewaRymi azialaRiami, ktere zestaRą peSjęte '" 
selY pewa"l fYRkajeRewaRia keRt,"li zarząaszej, zestały episaRe VI dziale II eświaaszeRia . 

Część D 
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego 
oświadczenia pochodzących z: 7) 

X monitoringu realizacji celów i zadań , 

X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla 
sektora finansów publicznych'), 

X procesu zarządzania ryzykiem, 
audylu wewnętrznego, 

X kontroli wewnętrznych , 
X kontroli zewnętrznych , 
X innych źródeł informacji: Sprawozdania z działalności Kuratorium Oświaty w Kielcach za 2018 r., 

Zapewnienia o stanie kontroli zarządczej koordynatora ds .. kontroli zarządczej, zapewnienia o stanie kontroli 
zarządczej Dyrektora Wydzialu Nadzoru Pedagogicznego i Strategii, Dyrektora Wydzialu Organizacji i 
Rozwoju Edukacji , Dyrektora Wydzialu Finansowo - Administracyjnego i Spraw Socjalnych. 

Jednocześnie oświadczam , że nie są mi znane inne fakty lub okol iczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego 
oświadczenia. 

Kielce, 29 marca 2019 r. 
(miejscowość, data) 

Świętokrzyski 

(pod pi ,ni rownika jednostki) 

,.., Mq<ki1 


