Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach.

za rok2013

(rok, za który składane jest oświadczeni§)

Dział l

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej
i efektywnej kontroli zarządczĄ, [1. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji
celów i zadan w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy,
a w szczegolności dla zapewnienia:

-

zgodności działalnościz przepisami prawa oraz proceduramiwewnętrznymi,
skutecznościi efektywności działania,
wiarygodności sprawozdań,
ochrony zasobów,
przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
efektywności i skuteczności przepływu informacji,
zarządzania ryzykiem,
oświadczam,że w kierewanym/kierewanyeh przeze mnie dziale/działaeh administraeji
r*ąeełuel w kie rowa ne1 przeze m n ie j ed n ostce sekto ra fi n a n sów p u bl cznych
Okręgowym lnspektoracie SłużbyWięziennej w Katowicach
i

(nazwa jednostki sektora

fi

nansów publicznych)

GzęśćA
x w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna
kontrola zarządcza.

i

efektywna

CzęśćB

w egraniezenyrn stepniu funkejenewala adekwatnal skuteezna i efektywna kentrela
zpłrądezp.

ZastrzeZenia

aetrc

ą*łiadezenja=

CzęśćC

nie funkejenewała adekwatna, skuteezna i efektywna kentrela zarządeza,

zastrzezenia eetvez
eśłłładezenła.
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CzęśćD
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie
sporządzania niniejszego oświadczeniapochodzących z:

X monitoringu realizacji celów i zadań,
X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów
kontroli zarządczĄ dla sektora finansów publicznych8),
X procesu zarządzania ryzykiem,
audytu wewnętrznego,
X kontroli wewnętrznych,
X kontroli zewnętrznych,
X innych źrodełinformacji: oświadczeniakierowników podległych jednostek.

Jednocześnie oświadczam, ze nie

są mi znane inne fakty lub okoliczności, które

mogłyby wpłynąć na treśćniniejszego oświadczenia.

Dział lll
Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zarządcz€1,

1. Działania, które zostały zaplanowane

a.
b.

c.
d,

Katowice,

łł

na rok, którego dotyczy oświadczenie:
Przestrzegano obowiązujące procedury w zakresie kontroli zarządczej
w szczególności zarządzania ryzykiem,
Systematycznie monitorowano i oceniano stopień realizacji zadań
z wykorzystaniem nadanych mierników,
Podnoszono świadomość
funkcjonariuszy i pracowników na temat kontroli
zarządczej poprzez p rzep rowadzen ie szko le ń,
Poprawiono efektywność skutecznośćwewnętrznego przepływu
informacji.
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