Oświadczenieo stanie kontroli zanządczĄ
Dyrektora Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach
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Dział l
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli
zarządczĄ, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposob zgodny z prawem,
efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:
zgodności działalnościz przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
skuteczności i efektywności działania,

- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobow,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektyrruności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,
-oświadczam,że w @
przeze mnie dzlale/działaeh administraeji
przeze mnie jednostce sektora finansow publicznych-

rządewejsl/w kierowanej

Areszt Śtedczy w Tarnowskich Góraeh
CzęśćA

CzęśćB

§

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz

z

planowanymi działaniami, ktore zostaną

podjęte w celu popravvy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale ll oświadczenia.

CzęśćC

al

ła,

CzęśćD
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego
oświadczenia pochodzących z:l7
S monitoringu realizacjicelow i zadań,
$ samooceny kontroli zarządczĄ przeprowadzonej z uwzględnieniem standardow kontroli zarządczel dla sektora
finansow publicznycha;,
P procesu zarządzania ryzykiem,

tr
Ń
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audytu wewnętrznego,

kontroli wewnętrznych,

kontroli zewnętrznych,

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane lnne fakty lub okoliczności, ktore mogłyby wpłynąć na treść
niniejszego oświadczenia,

Tarnowskie Góry,

- Niepotrzebne

27 .O2.2OL4 r.

skreślić.
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Dział l!s)

L.Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczĄ w roku ubiegłym.

Odnotowano nieprawidłowościw obszarze skutecznościi efektywności działania, gdyż nie
osiągnięto jednego z celów, ujęUch w planie działalnościna 2013 rok. Bierna postawa osób pozbawionych
wolnościw uczestnictwie przygotowanej

z

myśląo nich ofercie programów resocjalizacyjnych, a także

migracja skazanych pomiędzy jednostkami stanowĘ główną przeszkodę w realizacji celu, Skazani w 2013
roku, którym proponowano udział w programach resocjalizacyjnych nie v,tyrażali w woliw ich uczestnictwie,

2. Planowane dzialania, ktore zostaną podjęte w celu popravvy funkcjonowania kontroli zarządczĄ.

Zaplanowano bardziej efektywny monitoring realizacji celów i zadań oraz modyfikację rejestru ryzyk
operacyjnych. Po zakończeniu każdego kwartalu, w przypadku vlystąpienia zbyt niskich wskaźników,
określających stopień realizacji celów, slużby odpowiedzialne za realizajcę zadania odpowiednio skorygują
działania zmierzające do zmniejszenia zaistniałych zagrożeń. Działania poszczególnych slużb winny w
vvystarczającym stopniu mowować osadzonych do uczestnictwa w procesie resocjalizacji i stanowić
alternawę dla innych form spędzania czasu wolnego.

Dział lllrol

Działania, ktore zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczĄ.
]-. Działania, ktore zostały zaplanowane na rok, ktorego dotyczy oświadczenie:

Należy opisać nąistatniejsze działania, iakie zostdy podjęte w roku, kórego doĘczy niniejsze ośńadczenie w odniesieniu
do planowanych działań wskazanych w dziale ll oświadczenia za rok poprzedzĘący rok, którego datyc4t niniejsze

ośńadczenie.
W ośńadczeniu za rok 2O7O nie uypełnia się tego punktu.
2. Pozostałe działania:

Należy opisać najistotnieisze działania, niezaplanowane w ośńadczeniu za rok poprzedzĄący rok, którego doĘczy niniejsze
oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.
Objaśnienial
1) Należy podać nazwę ministra, ustaloną pżezPrezesa Rady Ministrow na podstawie arl 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia
1996 r. o Radzie Ministrow (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2oo4 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703,
z 2oo5 l. Nr 169, poz. 1,414 i Nr 249, poz.2Lo4, z 2006 l. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, 72oo8 L Nr 227,
poz. 1505, z2oo9 r.Nr 42,poz.337, Nr98, poz.817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. L277 orazzZoLo r. Nr 57, poz.354),
a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika iednostki, nazwę pełnione| przez niego funkc|i2) W dziale l, W zależnościod Wynikow oceny stanu kontroli zarządczej,Wpełnia się tylko jedną częśćz częściA albo B, albo
C przezzaznaczenie znakiem ,,X" odpowiedniego Wiersza. Pozostab dwie częŚci wykreślasię. CzęśćD Wypełnia Się niezależnie
od wynikow oceny stanu kontroli zalzączą.
3) Minister kierującyWięcei niż jednyrn działem administracji rządowej składa jedno ośWiadczenie o stanie kontroli zarządczei
w zakresie wszystkich kierowanych przez niego działow obeimujące rownież urząd obsfuguiący ministra. Oświadczenie
nie obeimuie jednostek, ktore nie są |ednostkami seKora finansow pubłicznych W rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 orazz 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr ].23, poz. 835,
Nr 152, poz. ]-o20 i Nr 238, poz. 1578).
4) CzęśćAWypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza W Wystarczającym stopniu zapewniła łącznie Wszystkie następujące
elementy: zgodnośćdziałalnościz przepisami prawa oraz procedurami Wewnętrznymi, skuteczność i efekt}rwność
działania, wiaĄ€odność sprawozdań, ochronę zasobow, przestrzeganie i promąłanie zasad etycznego postępowania,
efektywność i skutecznośćprzepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.
5) Częśó B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła W tvystarczaiącym stopniu jednego lub więcej
z wymienionlrch elementow: zgodności działalnościz przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności
i efektyłvności dzidania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobow przestrzegania i promowania zasad etycznego
postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzanialyykiem,,z zastfzeżeniem przypisu 6.
6) CzęśćC wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewnila w wystarczĄĘc/m"5topniu żadnego z wymienionych
elementow: zgodności działa!ności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznytni, ,s.KutecznościLqfektyĄ^rności
działania, wiar1Ąodności sprawozdań, ochrony zasobow, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
efektywności i skuteczności przeplywu informacji oraz zatządzmia ryzykiem.
przypadku zaznaczenia punktu
7) Znakiem
źrodeł informac|i" należy je wymienić.
"innych
"X' zaznaczyć odpowiednie wiersze. W
8) Standardy kontroli zarządczĄ dla sektora finansow publicznych ogłoszone przez Ministra Finansow na podstawie art. 69
ust. 3 ustawy z dnia 27 saerpnia 2009 r. o finansach publicznych.
9) Dział ll sporządzany |est w przypadku, gdy w dziale l niniejszego ośWiadczenia zaznaczono częśó B albo c.
10) Dział lll Sporządza się W przypadku, gdy w dziale l oświadczenia za rok poprzedzaiący rok, ktorego dotpzy niniejsze
oświadczenie, b}da zażnaczona częśćB albo c lub gdy w roku, ktorego dot}rczy niniejsze oświadczenie, były pode,imowane
inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli załządczĄ.

