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Sprawozdanie 0 stanie kontroli zarzctdczej w Areszcie Sledczym w
Gdansku za rok 2012
Dyrektor Aresztu Sledczego w Gdansku

I. Srodowisko wewn~trzne
a) Przestrzeganie wartosci etycznych
Osoby zarzqdzajqce jednostkq wspierajq i promujq przestrzeganie wartosci etycznych dajqc dobry przyklad
codziennym post~powaniem i podejmowanymi decyzjami.
Zadbano, aby osoby te posiadaly wiedz~, umiej~tnosci i doswiadczenie pozwalajqce skutecznie i efektywnie
wypelniac powierzone zadania. Zadbano r6wniei, aby pracownicy posiadali wiedz~, umiej~tnosci i
doswiadczenie pozwalajqce skutecznie wypelniac powierzone zadania.
Ponadto proces rekrutacji jest prowadzony w spos6b umoiliwiajqcy wyb6r najlepszego kandydata na dane
stanowisko pracy.
b) Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna jednostki jest dostosowana do aktualnych cel6w i zadan. Zakres obowiqzk6w i
odpowiedzialnosci jest okreslony dla kazdego pracownika. Podleglosc pracownik6w jest okreslona w formie
pisemnej w spos6b przejrzysty i sp6jny.

II. Cele i zarzctdzanie ryzykiem
Wskazano cele istnienia jednostki w postaci kr6tkiego opisu misji. Okreslono cele i zadania oraz ocen~ ich
realizacji. Cele i zadania monitorowane sqza pomocq wyznaczonych miernik6w.
Nie rzadziej niz raz w roku dokonuje si~ identyfikacji ryzyka w odniesieniu do cel6w i zadan. Okreslono dzialania,
kt6re nalezy podjqc w celu zmniejszenia ryzyka do akceptowanego poziomu.

III. Mechanizmy kontroli
Instrukcje, wytyczne, dokumenty okreslajqce zakres obowiqzk6w, uprawnien i odpowiedzialnosci pracownik6w
oraz inne dokumenty wewn~trzne stanowiq dokumentacj~ systemu kontroli zarzqdczej.
Dokumentacja jest sp6jna i dost~pna dla wszystkich os6b, dla kt6rych jest niezb~dna.
Prowadzony jest nadz6r nad wykonaniem zadan w celu efektywnej i skutecznej realizacji.
Zapewniono istnienie mechanizm6w sluzqcych utrzymaniu ciqglosci dzialalnosci jednostki.
Istniejq mechanizmy kontroli dotyczqce operacji finansowych i gospodarczych, kt6re zapewniajq podzial
kluczowych obowiqzk6w jak i weryfikacj~ przed i po ich realizacji.

IV. Informacja i komunikacja
Osobom zarzqdzajqcym jak i pracownikom zapewniono w odpowiedniej formie i czasie, wtasciwe i rzetelne
informacje potrzebne do realizacji zadar'l. Zapewniono efektywny system wymiany informacji z podmiotami
zewn~trznymi majqcymi wptyw na realizacj~ zadar'l i oSiqganie cel6w,

V.

Monitorowanie i ocena

W jednostce skutecznosc poszczeg61nych element6w systemu kontroli zarzqdczej jest monitorowana, co
umozliwia biezqce rozwiqzanie zidentyfikowanych problem6w.
Co najmniej raz w roku w Areszcie Sledczym w Gdansku przeprowadza si~ samoocen~ systemu kontroli
zarzqdczej przez osoby zarzqdzajqce.
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