OSwiadczenie o stanie kontroli zarzqdczej
Dyrektora Aresztu Sledczego w Tarnowskich G6rach

za rok2020
Dzial

I

Jako osoba odpowiedzialnazazapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarz4dczej,tj. dzialafi
podejmowanych dla zapewnienia realizacji cel6w i zadafr w spos6b zgodny z prawem, efektywny, oszczgdny i terminowy, a w
szczegolnoSci dla zapewnienia:
zgodnoSci dzialalnoSci z przepisami ptawa oraz procedurami wewngtrznymi,

-

skutecznoSci

-

i efektywnoSci dzialania,

wiarygodnoSci sprawozdarl,

-

ochrony zasob6w,

-

przestrzegania i promowania zasad etycznego postgpowania,

-

ef'ektywnoSci i skutecznoSci przeplywu informacji,

-

zarz4dzania ryzykiem,

oSwiadczam'zewi:;/wkierowanejprzezemniejednostce
sektora flnans6w publicznych*

Areszcie $ledczym w Tarnowskich G6rach
CzgSe A

X w wystarczaj4cym stopniu f'unkcjonowala adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarz1dcza.
CzgSe B

Etfunk€enorvania kontreli zarzqdezqi; zestaly episane rv dziale
Czq5e C

El

Itr

osrviadezenia,

o1

nie funkqionon'ala adekrvatna; skuteezna i efektywna kentrela zarzqdeza

+
CzqSA D
Niniejsze o$wiadczenie opiera siq na mojej ocenie i informacjach dostqpnych w czasie sporz4dzania niniejszego oiwiadczenia
pochodzqcych z:zy
X monitoringu realizacji cel6w i zada6,

x samooceny kontroli zarz4dczel przeprowadzonej z uwzglqdnieniem standardow kontroli zarzqdczej dla sektora finans6w publicznych8;,

x

procesu zarz4dzania ryzykiem,

El-."dyt -*"**q{*-rr.g*
x kontroli

wewngtrznych,

X kontroli zewngtrznych,

JednoczeSnie oSwiadczam, ze nie s4 mi znane inne fakty lub okolicznoSci, kt6re moglyby

wplyn4i na tresi niniejszego oSwiadczenia.
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. Nieporzebne skre$lid.

Dzial llsl
ZastneLeniadotyczqce funkcjonowania kontroli zuz4dczej w roku ubieglym'

l.

Nie dotyczy
2. planowane dzialania, kt6re zostan4 podjgte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzldczej.

Nie dotyczy

Dzial llltol
Dzialafia,kt6re zostaty podjEte w ubieglym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarz4dczej.

l. Dzialania, kt6re

zostaty zaplanowane na rok, kt6rego dotyczy oSwiadczenie:

Nie dotyczy
2. Pozostale dzialanial.

Nie dotyczy

Obja6nienia:
'l)

NaleZy podaC nazwQ ministra, us talonqprzezPrezesa Rady Ministr6w na podstawie ari. 33 ust.

I ustawy z dnia

8 sierpnia

lgg6r.oRadzieMinistrow(Dz.tJ.z2003r.Nr24,poz.l99iNr80,poz.117,z2004r.Nr238,poz.2390iNr273,poz.2703,
r.Nr 169,poz.l4l4i Nr249,poz.2104,z2006r. Nr45, poz.3l9,Nr 170, poz.l2l7 i Nr220,poz. 1600'22008 r. Nr227'

22005

poz.1505,22064r. Nr42,poz.337,Nr98, poz.8I7,Nr 157,poz. I24I i Nr I61,poz. 1277 otaz22010t Nr57,poz.354),
a w przypadku gdy oSwiadczrnie spo

o$zane

jesr prznz kierownika jednostki, nazwq pelnionej przez niego

jedn4
2) W dziale I, w zale2noSci od wynikow oceny stanu kontroli zarz4dczej, wypelnia sig tylko

C przezzaznacznnie znakiem ,,X" odpowiedniego wiersza. Pozostale dwie czgSci wykresla sig.

czqSC

funkcji.

z czgSci A albo B, albo

Cz95C D wypelnia sig niezaleznie

od wynikow oceny stanu kontroli zarzqdczej.

jedno oSwiadczenie o stanie kontroli zarz4dczej
3) Minister kieruj4cy wigcej nizjednym dzialem administracji rz4dowej sklada
w zakresie wszystkich kierowanych przez niego dzial6w, obejmujqce r6wniez urzqd obsluguj4cy ministra' O6wiadczenie
z dnia 27 sierpnia
nie obejmujejednostek, kt6re nie qjednostkami sektora finans6w publicznych w rozumieniu ustawy

poz. 835,
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr I 57, poz. l24O or:rz z 2010 r. Nr 28, poz. I 46, Nr 96, poz. 620, Nr I 23,

Nr 152, poz. 1020 i Nr 238' poz.1518).
nastgpuj4ct
4) CzgSC A wpelnia siq w przlpadku, gdy kontrola zarz4dcza w wystarczajqcym stopniu zapewnila l4cznie wszystkie
elernenty: zgodno6d dzialalno$ci z przepisami prawa oraz procedurami wewnqtrznymi, skutecznoSC i efektywnoSd

postqpowania,
dzialania, wiarygodnosd sprawozdafi, ochrong zasob6w, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego
efektywnoSd i skutecznoSd przeplywu informacji oraz zan4dzanie ryzykiem'

jednego lub wigcej
5) CzgSC B wypelnia siq w przypadku, gdy kontrola zarz dcza niezapewnila w wystarczaj4cym stopniu
z wymienionych element6w: zgodno6ci dzialalnoSci z pzepisami prawa oraz procedurami wewnqtrznymi, skutecznoSci

i efektywnosci dzialania, wiarygodnosci sprawozdan, ochrony zasob6w, przestrzegania i promowania zasad etycznego
przypisu 6.
postgpowania, efektywnoSci i skuteczno3ci przeplywu informacji lub zarzqdzan ia ryzykient, z zastrzezeniem
.

2adnego z wymienionych
6) Czqsd C wypelnia siq w przypadku, gdy kontrola zarz4dcza nie zapewnila w wystarczajqcym stopniu

ci
elanent6w: zgodnoSci dzialalnoSci z przepisami prawa oraz procedurami wewn9fzn)'rni, skutecmoSci i efektyrvno
postqpowania'
dzialania, wiarygodno$ci sprawozdafr, ochrony zasob6w, pnestrzegania i promowania zasad etycznego
efektywnosci i skutecznosci przeptywu informacji oraz zan$dzania ryzykiem'

7)

nale2yje wymieniC
Znakiem ,,X" zaznaczyC odpowiednie wiersze. W przypadku zazraczenia punktu ,,innych 2r6del informacji"

podstawie art. 69
8) Standardy kontroli zarz4dczej dla sektora finans6w publicanych ogloszone przez Ministra Finans6w na
ust. 3 uslawy z dnia 27 sierpnia 2009 r' o finansach publicznych'

9) Dzial

II sporz4dzanyjest w przy?adku, gdy w dziale I niniejszego oswiadczenia zaztaczono

czg{d B albo C.

l0) Dzial III sporzqdza si9 w przypadku, gdy w dziale I oSwiadczenia za rok poprzedzaj4cy rok, kt6rego dotyczy niniejsze
podejmowane
byl a zaznacr-ona czEld B albo C lub gdy w roku, kt6rego dotyczy niniejsze o6wiadczenie, byly

o6wiadczenie,

inne niezaplanowane dzialania maj4ce na celu poprawq funkcjonowania kontroli zarzqdczej.

