ośWiadczenie o stanie kontroli zarządczei
dyrektora Aresztu Śledczego w Szamotułach
za łok2013
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Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcionowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli
zarądczei,l!. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celóW i zadań W sposób zgodny z prawem,
efektywny, oszczędny i terminowy, a W szczególności dla zapewnienia:
zgodnbści dzialalności z pzepisami prawa oraz procedurami Wewnętżnymi,
skuteczności i efektywności działania,
Wiarygodności sprawozdań,
ochrony zasobóW
pżestżegania i promowania zasad etycznego postępowanja,
efektywności i skuteczności pżepływuinformacji,

-

zaządzania ryzykiem,

ośWiadczam, że W kierowanym przeze mnie dziale/działach administracji żądowe.i3y'W kierowanej pźeze mnie
jednostce sektora finansóW publicznych,
:

Areszt Śledczy W szamotułach
(nazwalnazw dzialuldziałóW administracji lządoweilnazwa jednostki sektora finansów publicznych1
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Wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna

częśćB
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częśćc
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i

efektywna kontrola zarządcza.

trW ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna konlrola zaządcza.
zastEeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zażądcząwraz z planowanymi działaniami, które zostaną
podjęte W celu poprawy funkcjonowania kontroli zażądczej, zostały opisane W dziale ll oświadczenia.

zaEądcza.
zastźeźeniadotyczące funkcjonowania kontroli zarządczejWraz z planowanymi dzialaniami, które zostaną
podjęte W celu poprawy funkcjonowania kontroli zażądczej, zostały opisane W dziale ll oświadczenia.
Q nie funkcjonowała adekwatna, skuleczna i efektywna kontrola

częśćD

Niniejsze ośWiadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych W czasie sporządzania niniejszego
ośWiadczenia pochodzących z:7)
x monitoringu realizacji celóW izadań,,
x samooceny kontroli zarządczą przeprowadzonej z uwzględnieniem standardóW kontroli zaęądczej dla
§ektora finansóW publicznychs),
x procesu zarządzania ryzykiem,
traudytu WeWnętlznego,
x kontroli Wewnętrz nych,
x kontroli zewnętlz nych,
tr innych źródeł informacji:

Jednocześnie ośWiadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wplynąć na treść
niniejszego ośWiadczenia.

szamotuty, 2014-03-04
_
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Niepotżebne skreślić

Dział l19)
1,

zastżeżeń dotyczących funkcjonowania kontroli zaźądczej W roku ubiegłym nie było.

W trakcie pźeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej nie stwierdŻÓno istotnych nieprawidłowości. W
p_źeciwieństwie do lat ubiegłych nie Wskazano żadnych istotnych zastżeżeń W funkcjonowaniu jednostki,
wskazane nieprawidłowości były nieliczne , pojedyncze i nie miały statystycznego wp.iywu na ogólna ocenę
kontroli zażądczej.

NaleŻy opisaĆ przyczyny złożeniaza§Reżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną śabośćkontroli zarządczej,
istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansóW publicznych albo działu adminisiacji Ęądowej, i§otny cel lub
zadanie, które nie zostały 4realizowane, niewystarczający monitoing kontroli zaĘądczej, wraz z podaniem, jeżeli to możtiwe, etenenlu,
ktÓrego zastąeżenia dotycą, w szczególności: zgodności dziatalności z pżepisami prówa oraz'procadurami wewnętnnymi,
skuteczności i efekwności daałania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów,
Westrzegania i promowania zasad etycznego poslępowania, efektryności i skuteczności plzepŁywu infomacji lub zarządzania
ryzykiem.

2, planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkc.ionowania kontroli zażądcze):
Pomimo pozytywne.i oceny za rok ubiegly istniejącej kontroli zarządczej nadal konieczne Śą dziiłania
kiglownictwa .iednostki zmierzające do zwiększenia skutecżnościi efektywności kontroli zaząbczej W jednostce.
'i
Dziatania te należy ukierunkować głównie na dalsze usprawnienie systemu przepływu inforńacjj

.

udoskonalenie systemu §zkoleń

W

jednostce.

Należy opisaĆ kluczowe dzialania, ltóre zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zaĘądczej w odniesieniu
do złożonychzastĘeżeń, wraz z podaniem terminu iń realizacji,

Dział llltol
Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zażądczej.
,1. usprawniono system obiegu informacji
W,iednostce
2. analizowano na posiedzeniach kierownictwa jednostki system prżeptywu informacji
3. umieszczono na serweze lokalnej sieci informatycznej W§zystkie aktualnie ob owiązujące zalządzenia
dyrektora jednostki

Należy opisaĆ najistotniejsze działania, jaki€ zostały podjęte w rcku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu
popzedza]ąc| rox, ńtorego dotyczy niniejsze oświadczenie.

do planowanych dzialań wskazdnych w dziale ll oświadczenia za rok
W ośWiadczeniu za rok 201 0 nie Wpełnia się tego punktu-

2. Pozostałe działaniaI
nie dotyczy

NaleŻy opisaĆ najistotniejsze działania, nbzaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze
oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte,

objaśnlenia:

'l) NaleŻy]codaĆ nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie
ań. 33 ust, 1 Uslawy z dnia 8 sierpnia
'l996 r o Radzie lvlinistróW (Dz, U, z 2003 r Nl24, poz- 199 iNr 80,poz.717,z2oo4l.
Nr 238, poz,2390 iNr zlz, pÓ.. Źlos,
z 2005_r.Nr 169, poz. 1414 iNl249, poz- 2104, z 2006 r Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz_ 1217iNi22o,poz.1600,zŻoo8rNr227,
poz, 1505, z 2009 r Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz, 8,17, Nr 157, poz. 1241 iŃl 161,
óoz.1277 oraz z 2óio l. Nr 57, poz, 354),
a.W_przypadku gdy oŚWiadczenie sporządzane jest prżez kierownika jedno§tki, nazwę pełnionej pżeż niego funkcji,
2)W dziale l, W zależnościod WynikóW oceny stanU kontroli zaźądczej, Wypełnia się'tylkojedną częśćz ĆzęściA;lboB, albo
c plzez zaznaczeĄię znakiem ,,x" odpowiedniego Wiersza, Pozosiałg dwig częśca w!łiesljsię, Ćzę.e o wypełnia się nńzileznie
od WynikóW oceny slanu konlroli żażądczej
3) Minister kierujący Wię€ niż jednym działem administracji rźądowej składa jedno ośWiadczenie o stanie kontro|i zażądczei
W zakresie Wsżystkich kierowanych przez niego działóW obejmujące róWnież urząd obsługujący mini§tra,
ośWiadczenie
nie_obejm_uje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansóW publicznych w iozumie-niu'uŚtawy z dnia 2z
sierpnia
2009_ r o finansach publicznych (Dz, U. Nr 157, poz, 1240 olaz z 2o1o r- Nri8, poz, 146, Nr 96, poź. ozo, tlr tzs, poz.
83s,
,l020
Nr 152, poz,
i Nr 238, poz, 1578),
4) częŚĆA Wypełnja się W przypadku, gdy kontrola zarządcza W Wystarczającym stopniu żapewniła łącznie
Wszystkie następu]ące
--'
elementy| zgodnośćdziałalnościz pżepisami prawa oraz procedurami wewnętznymi, skutócznosc
działania, wiarygodnośćsprawożdań, ochronę żasobóq przestrzeganie i promowjnie zasad etycznego poitępowania,
efektywność i skutecznośćprzeplywu informaąi olaz zażądzanię
Ńzykiem.
5) CzęśćB WYPełnaa się W przypadku, gdy konłola zarządcza nie zipewniła w wystarczalącym
stopnlu |edneoo lub wiecei
z wymienionych elementów| zgodności działalnościz przepisami prawa oraz proóedurami wó*"ęt,!nńi
iłui"".ńs"i--'
i elektYwności dzjałania, Wiarygodności sprawozdań, Óchróny zasbbów, pżeŚtźegania i promowinia'zaśaa
etycznóto
ĘOs_!ępowania, efektywności i skuteczności.pęeŃWu infofmacji lub zarządzania ryzykiei, z zastzezeniem pŹypiw"6.
c *yp9"i?
przypadkU. gdy konvola zażądcza
zapewńiła w wystarczającym stopniu żadnegÓ'z wymienionych
iię W
9]_91ę*
eEmentóW| zgodności działalnościz pżepisami prawa oraz procedurami wewnęirznymi, !łuteczności i efektyivności
^ie
dżiałania, Wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania
i promowania zasaa etycznego postipowinia,

iifettywno'sć

efełtywnościi skuteczności pżeplywu inform aąi orcz laaądzania ryzykiem.
7_\ znakięń ,x' zaznaęyĆ odpowiednie wiersze.\N
_przypadku zaznóczenia punktu ,,innych źródełinformacji' na|eży je Wymienić,
8)standardy koniroli zarządczej dla sektora finansóW
publicznych ogłoszonó przez Ministra FinansóW na
ńdsaawiÓ;rt. ÓÓ
ust 3 us!€Wy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych,
9)
Piiał ll.spożądzany jest W przypadku, gdy W dżiale l ninidjszego oświadczenia zaznaczono częśćB albo c,
10) Dział lllspolządza się W plzypadku, gdy W_dziale l oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego
dotyczy niniejsze
oŚWiadczenie, była zaznacźona częśćB albo c lub gdy W roku, którego dotyczy ninielŚz! oswiiaczeńe, by'
' ' ńde],n;;;ne
'
inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania łontrói

zazioczą.

'

