
D.rlal Il> 

Oświadextnił o stanie kontroll urządczej 

Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szklono-Wychowawc2ego im. J. Korczaka w Mosinie 

n rok2019 
{role. za który skl.>dane jełl. Oświadczenie) 

Jako osobł odpowiedzialna za UC)eWruenle funkcjono\vania adekwatnej. s.kutec:znej I elektywnej konlroi zaaądciej. tj. dzl31M 
podejmowMych dla ~ 1eallzacJI C86ł/ I iactań w spo$6b zgodny z ptawe11"1, efektywny, oszczędny i terminowy, a w 
sz<:iegOlności dla zape'Nnle(lia: 

z.godności d~$Ci z przepisami prawa oraz procedutarr; wewnętrznymi, 
sku;eczności i efekty.vnoścl d?ialania, 
~ godnOtci sprawotdań, 
ochrony zasobów, 
przestrzegania i promowania z.a.sad etycznego postępowania, 
efektywno$ci i skutectl\ości pri.e()ływu lnto,maqi, 
zarząc:1tonia ryzyttiem, 

Ośvtiadc:zam • .te w klerowanymllde<owanych przeze mnie dzia!e/dtiafach admlniSU'acji f"Ut(lowej!IJW kierowanej pttez.e mnie j&dnostoe sektora finansów pubicznyełl• 

w Spocjalnym Oś1odtw Szklono-WychowaWQym im. J . Korczaka w Mosinie 
(nazwarna?wy dzia!Uldziałów administracji ~ dowe;tnazwa jednostki sekt0ta finansów publieznych·J 

Część 8$.1 

X w ograniezonym stopniu fun1<c;:inowa"8 adekwa1na, sku:eczna i efektywna korrtrofa tarządcza. 

2'..astrz.e2enia d~ funkcjonowania k.ootroli zarządczej wraz. z pJano"'anymi ~ i31aniami, które zostaną podjęte w celu p~ ,IY 
hllkcJonowania kontroli zar~ej, l.Ołtaty opisane w dziale li oświadczenia,_ 

CzęśćD 

Niniłjsze 0$wiadczenle Opiefa ,., na mojej ocenie I informacjach dOEStę,pnych w ~sie sponądzanla niniejszego Ołffladc:2.Mia 
POChodzącyct, z:O 

X f1'lQf'liitOringu reaWcji celOw i zad8", 

X semooocny Jt0c'IC10!1 za,zęó(::Zej przeprowadzonej z 1JW2ględnieniem łtandaroew kontrol 18tlądczef dla sek10ra finansów publieznych8J + 

X r:irocesu zarządzanła ryzykiem, 

X kOnttof we'Nl'lętrznych, 
X k.Ootrofl 2ewnętrznY(łl, 

J-ednocze$nie ośwladcz:am, ze nic są ml ZNine i'\ne tak.ty lub okOliczno$ci, które mogłyby wpłynąć na trełć niniejszeso 0$wia«unia. 

Mosina 10.02.209r. 
(miejscowo$ć, data) 

' Niepotrzebne $k/6ślić. 

(p()dpis k.letownika fedno&lo) 

DYAE~ 

BOZBne Me.zu, 

~ Oiroool S~cl,~lf)\:1':11,1-oą 
,1 Kolesi"' 2, 18,lo, (001) 813 24 6/ 

62-oso MOSINĄ 



OzJal 11111 

1. Zas.trtetOt'lia dotyczące funkcjonowania kontroa za!'Zą_dczej w roku ubiegłym , 

a, Zid&ntyt'ikowano problemy technlcine 1wiązane z tunkcjonowanlom strony ln~metowej 
b. Zidentyfikowano problemy zw1•1a11e z. zamiełlClaniem b~cyt:h informacji na stronie in ternetowej p~ez. 

pracowników 
c. Zidentyfikowano brak! w publikacjl ojwiadczenla o stanie kontrOłi urządczeJ w BIP 

2. Planowane dz.ialanl3. które zostaną podjęte w celu Poprawy l\ncjonowanla kontrci .z:arzą<tcuj. 

U. 1.a POdięcie prac związanych t budowa techniQną nowej .-trony Internetowej 
11.1.b Wprowedzeni& zmta.n organizacyjnych związanych t zamleuclaniem informacji na stronie internetowej 
11, 1.e. BIP zostanie z.aktualizowany 

Dział 1111°' 
Oilalania, które t0$laly podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy fl.rlke}Onowania konttoli za12ądeiej, 

1. o zi:atania, które toatały za~ł181'1e na ,o~ którego dOl.yczy ośwl.ldetenie: 

Ad. U.t.a. Podjęto prace zwi~zane z rozwiązaniom probłemów strony internetowej I BIP 
Ad. li. 1,b, Przeprowadzono tpołbnle lntormacyjne I udzielono 1n11ruktanu pra.c:Offl'll.kom łwMłtUcy 

' 

p 

2, PWostale d.ziałania: 

a. OoJconano zm1an organh.acyjnych w runkcjonowaniu ukretariłtu 
b. PneproWłl<lzono p~ aktualizacji Statutu SOSW 

y 



l':•n•goono!;c1 ""- 'ii#Q.:.lafl. ~>vcnv t..l'.'.obcw ,:-:•Hlr~g.,11 .i ~ "~.=r:·,ł l'.&:;3!! e:.ic --,;_:; po,,r,1~0,110 ,~fc'•.!'IM'1l<,Oc, 
!Uo.1;t,...:r.llok! pi;e~ 1ntorma,t1· l'>ła: ~.;,n1n ,y.tyk1łl't" 
/r.~1em ·)(•· :amaczvr. ,~;:-:,,.Je,:ln,o w.nu W PC\tP«1wza-;.,111crer-.3 r,1.r., t. ,nryc.- !:."'OdM r-1• .. ~•.'I:," n~,,-.::., :e wvn .c;;-~ 
~taflll.iflJY Konr;roli .:;nzą.-,,...._·01 dli 5d~łor,1 ~r-... ~$ÓW i::tJ't .• myr.'l ~o~ Cltc~ Mtl'li!,;r.; f'.in.an,t,w t't!: PO'lS11Wl"l a:l ~;. U'..t 
J~iżN'; z drla 21 łićf'P;.i!ti ..'LX'.lc 1 'J f '"'~:U-.łl J°IUt.1.:zr'IYtl'l 
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