
Oswiadczenie o stanie kontroli zarz^dczej

PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA^^

za rok 2017

(rok, za ktdry sWadane jest oswiadczenie)
Dzial

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej
i efektywnej kontroli zarz^dczej, tj. dziatan podejmowanych dia zapewnienia reallzacjl celow
I zadan w sposob zgodny z prawem, efektywny, oszcz^dny I terminowy, a w szczegolnosci
dia zapewnienia:

-  zgodnosci dzialalnosci z przeplsami prawa oraz procedurami wewnQtrznymi,
-  skutecznosci i efektywnosci dziatania,
- wiarygodnosci sprawozdan,
- ochrony zasobow,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego post^powania,
-  efektywnosci i skutecznosci przeptywu informacjl,
-  zarz^dzania ryzykiem,

oswiadczam, ze
rzpdowcj^Vw kierowanej przeze mnie jednostce sektora flnansow publicznych*

NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA
(nf^wo/nozwy dziofu/dziofow adminlGtrocji rzqdowej/nazwa jednostki sektora finansow publicznych"'

Cgqse A^
w wystorczGjqcym stopniu funkcjonowolo odckwotno, Dkutcczna i cfcktywna kontrolo

Cz^sc
X w ograniczonym stopniu funkcjonowala adekwatna, skuteczna i efektywna

kontrola zarz^dcza.
Zastrzezenla dotycz^ce funkcjonowania kontroli zarz^dczej wraz z pianowanymi dziataniami, ktore zostan^ podj^te
w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarz^dczej, zostafy opisane w dziale II oswiadczenia.
Cgqse

nic funkcjonowolo adokwotno, slcutcczno i ofoktywno kontrolo zorzc^dcza.
Zastrzezenla dotyczqce funkcjonowania kontroli zarz^dczej wraz z pianowanymi dzialaniami, ktore zostan^ podj^te
w ceiu poprawy funkcjonowania kontroli zarz^dczej, zostaly opisane w dziale II oswiadczenia.
CzQsc D
Niniejsze oswiadczenie opiera si^ na mojej ocenie i informacjach dostQpnych w czasie
sporz^dzania niniejszego oswiadczenia pochodz^cych z:^^

X

X

monitoringu realizacjl celow i zadan,
samooceny kontroli zarz^dczej przeprowadzonej z uwzgl^dnieniem standardow
kontroli zarz^dczej dia sektora finansow pubiicznych®^

X procesu zarz^dzania ryzykiem,
X audytu wewn^trznego,
X  kontroli wewn^trznych,
X  kontroli zewn^trznych,
X  Innych zrodet informacji:

a; oswiadczeh o stanie kontroli zarz^dczej zfozonych przez kierownikow komorek
organizacyjnych w Centraii oraz Dyrektorow Oddziafow Wojewodzkich,
b) opinii i raportu biegiego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
za 2016 r.

Jednoczesnie oswiadczam, ze nie s^ mi znane inne fakty lub okolicznosci, ktore mogtyby
wptyn^c na tresc niniejszego oswiadczenia.
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