Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Aresztu Śtedczego w Suwałkach'l
za rok2020

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział 12)

Jako osoba odPowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej
i efektywnej kontroli
zaządczej, tj. działań Podejmowanych dla zap_ewniónia realizacji celow i ŹŹaai * ,Óośoo
,godny . pr"*"ń,
efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:
- zgodności działalnościz pzepisami prawa oraz procedurami wewnętznymi,

-

skuteczności i efektywnościdziałania,
wiarygodności sprawozdań,
ochrony zasobów,
pzestzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
efektywności i skuteczności pzepływu inforńacji, "

zaządzania ryzykiem,
oŚwiadczam, Że W kierowanym/kierowanych przeze mnie dzialetdziałach administracji
ządowej3l/yy
kierowanej pżeze mnie jednostce sektora fińansów publicznych*

^ !|T*.lnazv,lY
Część
A4l

X

Areszcie Śtedczym w Suwałkach

działuldziałÓw administracji ządowejlnazwajednostki sektora finansów publicznych,l

w wYstarczającYm stoPniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna
kontrola zarządcza.

CześćB5l

*'

w-eeł

zas.tzeżenia dotyczące

funkcjonowania kontroli zaządczejwlazz planowanymi działaniami, które zostaną
Podjęte w celu PoPraWY funkcjonowania kontroli zarządczejizostały opisane wdziale ll oświadczenia.

CześćC6l

B,

Zas.tęeŻenia dotyczące funkcjonowania kontro_|i zaządczejwrazz planowanymi działaniami,
które zostaną
Podjęte w celu PoPraWY funkcjonowania kontroli zarządczejizostały opisane wdziale ll oświadczenia.

CzęśćD
Niniejsze oŚwiadczenie oPiera się na mojej ocenie

i informacjach dostępnych w czasie spoządzania
niniejszego oświadczenia pochodzących z:7)
monitoringu realizaĄi celów i zadań,
samoocenYkontroli zaządczą PzeprowadzonĄz uwzględnieniem standardów kontrolizaządcze1
dla sektora finansów publicznychal,
procesu zaządzania ryzykiem,
audytu wewnętznego,
x
kontroli wewnętznych,
x
kontroli zewnętrznych,
E innych żrodełinformacji:

x
x
x

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności,
ni n iejszego oświadczen ia.
Suwałki 2 marca2021 r.
(miejscowośc, data)

*

Niepotzebne skreślić

(podpis

nąc na treśc

Dział ll9)

1.

zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zaządczej w roku ubiegłym.

nie dotyczy

NalezY oPisaĆ PrzyczynY złożeniazastzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zaządczĄ, np. istotną
słaboŚc kontroli zaządczej, istotną nieprawidłowośćw fun'kcjonowaniu jednostki sektora finansów
PublicznYch albo działu administracji ządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane,
niewYstarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem , jeżeli to możliwe, elementu,
którego
zastzezenia dotYczą, w szczególności: zgodnościdziałalnościz pzepisami prawa oraz procedura-mi
wewnętznYmi, skutecznoŚci i efektywności działania, wiarygodności 'sprawozdań, ochrony zasobów,
Pżestżegania i Promowania zasad etycznego postępowanii, efektywności i skuieczności prz"pły*u
i

nformacj i lub zaządzan ia ryzykiem.

2.
nie

Planowane działania, ktore zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zaządczej,

doĘczy

NalezY oPisac kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządcze1
w odniesieniu do złozonych zastzeżeń, wraz z podaniem terminu ich reilizacji.'

Dział l!110)
Działania, ktÓre zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zaządczej.
Działania, które zostały zaplanowane na rok, ktorego dotyczy oświadczenie:

1.

nie dotyczy

NalezY oPisaĆ najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, ktorego dotyczy niniejsze oświadczenie

w odniesieniu do Planowanych działań wskazanych w-dziale ll oświadózenia" zi rok
§opzedzający
którego dotYczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok20,10 nie wypełnia się tego punktu. ' '

2.

rok,

Pozostałedziałania:

nie dotyczy
NaleŻY oPisaĆ najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzĄący rok,
ktorego
dotyczy niniejsze oświadczenie, jezeli takie działania zostały podjęte.

Objaśnienia:
1) NaleŻy podaÓ nazwę ministra, ustaloną pzez Prezesa Rady Ministrów na podstawie
art. 33 ust. 1
ustawyzdnia8sierpnia1996r.oRadzielVlinistrów(Dz,U,z2OO3r.Nr24,poz.
199iNr80, poz.717,z
|POł r Nr 238, P91 ?990 i Nr 273, poz. 2703, z 2OO5 r. Nr 69, poz. 1414 i Ńr 249, poz. 2104, z 2OOÓ r.
Nr45, Poz.319, Nr170, poz, 1217 iNr220, poz. 1600, z2OOÓr.Nr227, poz. 1sós, z2009 r. Nr42,
Poz. 337, Nr 98, Poz. 817, Nr 157, poz, 1241i Nlt61 , poz. 1277 oraz z2O1O r. Nr 57, poz. 354), a w
PzYPadku gdY oŚwiadczenie spoządzane jest pzez kierownika jednostki, nazwę pełniońej pzez'niego
,1

zl

^
3)

a)
5l

funkcji.

W dziale l, w zaleznoŚci od wyników oceny stanu kontroli zaządczej, wypełnia się tylko jedną częścz
częŚciA albo B, albo C Przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza, pbzbstaie dwie cŻęsci
wYkreŚla się. CzęŚó D wypełnia się niezaleznie od wynikow oceny stańu kontroli zarządczej.
Minister kierującY więcej niz jednym działem adminiŚtracji ządońej składa jedno oświadczenie o stanie
kontroli zanądczĄ w zakresie wszystkich. kierowanych
§zez niegó działów, obejmujące rowniez uząd
obsługującY ministra. OŚwiadczenie nie obejmuje jednostek, któró nie są jednosikami sektora finansów
PublicznYch w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansacń publicznych (Dz. U. N;,l57,
poz. 1240 orazz2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz'. 1o2o
i Nr 238,
poz.1578).
CzęŚĆ A wYPełnia się w PzYPadku, gdy kontrola zaządczaw wystarczającym stopniu zapewniła łącznie
wszYstkie nastęPujące elementy: zgodnośc działalnościz pzepisańi prawa oraz procedurami
wewnętrznYmi, skuteczność i efektywnośó działania, wiarygodnośĆ sprawozdań, ochronę zasobów,
Pzestzeganie i Promowanie zasad eĘcznego postępowania, efektywność i skutecznośc pzepływu
informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
CzęŚÓ B wYPełnia się w PzYPadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu
jednego lub więcej z wymienionych elementów: zgołnościdziałalnościz pzepisami'§ra*a
oraz

ProceduramiwewnętznYmi, skuteczności i efektywnościdziałania, wiarygodności sprawozdań,
ochrony
i Promowania zasad Ótycznego |Óitępo*"nia, efektywności i skuteczności
nformacj i \ub zaządzan ia
ryzy kie m, z iasvćzen iem pzy pisu 6.
ązepjvltu
CzęŚÓ C wYPełnia się w.PzYPaoru, joy kontiola ,,^oąółr"
nie zapewniła
zadnego z wYmienionYch.elementów: Źgodnościdziałilności pzepisamiw wystarczającym stopniu
z
prawa
wewnętznYmi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodnósci'sprawoloinl oraz procedurami
ocrlrony zasobów,
Pzestzegania i Promowania zasad etycznego postępowańii, efektywności i skuteczności pzepływu
nformacj i oraz zaządza nia ryzykie m,
Znakiem "X" zaznaczYc odPowiednie wiersze. W pzypadku zaznaczenia punktu ,,innych
źrodd
zasobÓw, Pzestrzegania
i

l

7t

8)

9)

10)

informacji" należy je wymienic.

StandardY kontroli zaządczej dla sektora finansów publicznych
ogłoszone pzez Ministra Finansow na
podstawie ań, 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2obg
r, o tńansaćn publicznych.
sPoządzanY jest w PzYPadku, gdy w dziale l niniąsiego oświadczón
ia zaznaczono

ffi§'J:

częśćB

Dział lll sPoządza się w PzYPadku, gdy w dziale loświadczenia^za
rok popzedząący rok, którego
dotYczY niniejsze oŚwiadczenie, była Źiznaczona częścB albo
C
lub gdy * l.oiu, którego doĘczy
niniejsze oŚwiadczenie, bYłY Podejmowane inne niezaplanowane
działania mające na celu poprawę
funkcjonowania kontroli zaządez.ej.

