Oiwiadczenie o stanie kontroli zarzqdczej
Dyrektora Aresztu Sledczego w Tarnowskich G6rach
za rok 2019

Dzial

I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli
zarzqdczei, tj. dzialah podejmowanych dla zapewnienia realizacji cel6w i zadafi w spos6b zgodny z prawem,
efektywny, oszczqdny i terminowy, a w szczeg6lnoSci dla zapewnienia:
zgodnoSci dziatalno6ci z przepisami prawa oraz procedurami wewnqtrznymi,
skuteczno6ci i efektywno6ci dzialania,
wiarygodno6ci sprawozdafr,
ochrony zasob6w,
przestrzegania i promowania zasad etycznego postqpowania,
efektywnoSci i skuteczno6ci przeptywu informacji,
zarzqdzania ryzykiem,
oSwiadczam, 2e w
przeze mnie d-iale/dzialaetr administradi rzqdewejs/w kierowanej
pzeze mnie jednostce sektora finans6w publicznych-
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Areszcie 6tedczym w Tarnowskich Grirach
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w wystarczajqcym stopniu funkcjonowala adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarzqdcza.

czgi( a

n_
planewanymi dzialaniami, kt6re zestanq
jr zestaly episane w dzialell edwiadczenia,
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Niniejsze o6wiadczenie opiera siq na mojej ocenie i informacjach dostqpnych w czasie sporzqdzania niniejszego
oSwiadczenia pochodzqcych z:zy
x monitoringu realizacjicel6w i zadah,

x

samooceny kontroli zarzqdczej pzeprowadzonej z uwzglqdnieniem standard6w kontroli zarzqdczq dla sektora

finans6w publicznychey,
x procesu zarzqdzania ryzykiem,
n audy+u-wewngtrzneg€;
x kontroli wewnqtrznych,
x kontroli zewnqtrznych,
tr innyeh-zreCet-infermaeji:
JednoczeSnie oSwiadczam,
niniejszego o6wiadczenia.

ze nie sq mi znane inne fakty lub okolicznoSci, ktore moglyby wplynqc na treSc

Tarnowskie Gory, 09.03.2020 r

. Niepotaebne skreSlic.

Dziat lle)
1. Zaslrze2enia dotyczqce funkcjonowania kontroli zarzqdczq w roku ubieglym.

Nie dotyczy
2. Planowane dzialania, ktore zostanq podjqte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzqdczej.

Nie dotyczy

Dzial tllroy
Dzialania, ktore zostaty podjqte w ubieglym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzqdczel.
1. Dzialania, kt6re zostaly zaplanowane na rok, ktorego dotyczy oswiadczenie:

Nie dotyczy

2. Pozostale dzialania:

Nie dotyczy

objainienia:
1) Nalezy podai nazwg ministra, ustalonq przezPrezesa Rady l/inistrow na podstawie art. 33 ust. '1 ustawy z dnia I sierpnia
1996 r. o Radzie Ministrow (Dz.U.z 2003 r, Nr 24,po2.199 i Nr 80, poz.717,22004 r. Nr 238, poz.2390 i Nr 273, poz,2703,
22005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poZ.2104,22006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poZ.1217 i Nr 220, poz. 1600, 22008 t.Nr 227,
poz. 1505, 22009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz.817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 orazz2010 r. Nr 57, poz. 354),
a w przypadku gdy oswiadczenie sporzqdzane.iest pEez kierownika jednostki, nazwg pelnionej przez niego funkcji.
2) W dziale l, w zaleznosci od wynikow oceny stanu kontroli zazedczej, wypetnia sie tylko jednq czQsd z czesci A albo B, albo
C przezzaznaczenie znakiem ,X" odpowiedniego wiersza. Pozostale dwie czqSci wykreSla siq. CzgSd D wypelnia siQ niezale2nie
od wynikow oceny stanu kontroli zarzqdczej.
3) Minister kierujqcy wigcej ni2 jednym dzialem administracji rzadowej sklada jedno oSwiadczenie o stanie kontroli zarzqdczej
w zakresie wszystkich kierowanych przez niego dzialow, obejmujqce rowniez uzqd obslugujqcy ministra. OSwiadczenie
nie obejmuje jednostek, ktore nie sq jednostkami sektora finansow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poZ.1240 ozzz 2010 r. Nr28, poZ.146, Nr96, po2.620, Nr 123, po2.835,
Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).
4) CzqSC A wypetnia sie w przypadku, gdy kontrola zatzqdcza w wystarczajqcym stopniu zapewnila lqcznie wszystkie nastepujqce
elementy: zgodnosd dzialalnosci z przepisami p?wa oez procedurami wewnetrznymi, skutecznosd i efektywnoSC
dzialania, wiarygodnoSd sprawozda6, ochronq zasobow, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postgpowania,
ef ektywnoSd i skutecznosd pzeplywu informacji or az zanqdzanie ryzyki em.
5) CzgSC B wypelnia sie w przypadku, gdy kontrola zarzqdcza nie zapewnila w wystarczalqcym stopniu jednego lub wiecej
zwymienionych elementow: zgodnoSci dzialalnoSci z przepisami prawa oraz procedurami wewnetrznymi, skutecznoSct
i efektylvnoSci dzialania, wiarygodnoSci sprawozdan, ochrony zasobow, pzestzegania i promowania zasad etycznego
postepowania, efektywno3ci iskuteczno5ci przeplywu informacji lubzarzqdzania ryzykiem, zzasttze2eniem przypisu 6.
6) CzeSC C wypelnia siQ w przypadku, gdy kontrola zarzqdcza nie zapewnila w wystarczajqcym stopniu zadnego z wymienionych
elementow: zgodnoSci dzialalnosci z pzepisami ptawa oraz procedurami wewnetrznymi, skutecznoSci i efektywno5ci
dzialania, wiarygodno6ci sprawozdai, ochrony zasobow, przestrzegania i promowania zasad etycznego postQpowania,
efektywnosci i skutecznoSci przeplywu informacji oraz zazqdzania ryzykiem.
7) Znakiem ,1" zaznaczyc odpowiednie wiersze. W pzypadku zaznaczenia punktu ,,innych 2rodel informacji" nale2y je wymienid.
8) Standardy kontroli zazedczej dla sektora finansow publicznych ogloszone pzez Ministra Finansow na podstawie art. 69
ust. 3 ustawy zdnia2T sierpnia 2009 r. o flnansach publicznych.
9) Dzial ll sporzqdzany lest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego o5wiadczenia zaznaczono czqSC B albo C.
10) Dzial Ill spozedza sie w przypadku, gdy w dziale I oSwiadczenia za rok poprzedzaiqcy rok, ktorego dotyczy ninie1sze
o6wiadczenie, byla zaznaczona czeSd B albo C lub gdy w roku, ktorego dotyczy niniejsze o6wiadczenie, byly podejmowane
inne niezaplanowane dzialania majqce na celu poprawg funkcjonowania kontroli zarzqdczej.

