Oświadczenie o stanie kontroIi zarządczei
Dyrektora Okręgowego SłużbyWięziennej w Katowicach.
za rok 2014

(rok, za który składaneje§t ośWiadczenie)

Dział l

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej
i efektYwnej kontroli zarządcze1, tj. dzlałań podejmowanych dla zapewnienia reallzaĄi
celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy,
a w szczególności 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
Eąd€Weil w kierowanĄ przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych
Okręgowym lnspektoracie SłużbyWięziennej w Katowicach

CzęśćA

(nazwa jednostki sektora finansów publicznych)

zarądeza=

CzęśćB
x W ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola
zarządcza,

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które
zostaną Podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zaządczej, zostały opisane w dziale ll
oświadczenia.

CzęśćC

@elu

eśwł€d€zenjar

ofe

Peprawy funkejenewania lęentreli zaęądezej; zesta]y episane w-dziale ll

CzęśćD
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie
sporządzan ia n n iejszego oświadcze n a poch odzący ch z:
i

i

X monitoringu realizacji celow i zadań,
X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów
kontroli zarządczĄ dla sektora finansów publicznych,
X procesu zarządzania ryzykiem,
audytu wewnętrznego,
X kontroli wewnętrznych,
X kontroli zewnętrznych,
X innych źródeł informacji: oświadczeniakierowników podległych jednostek.

Jednocześnie oświadczam, że nie

są mi znane inne fakty lub okoliczności, które

mogłyby wpłynąć na treśćniniejszego oświadczenia.

t<atowice,

ffi

.03.2015r
(podpis kierownika jednostki)

Dział ll
1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczĄ w roku ubiegłym.
a. niezrealizowanie w wymaganym stopniu celu określonego w planie
działalności,
działania kontroli zarządczĄ
determinowanie funkcjonowania
posiadanym i środkami fi nansov,/ym i oraz możliwościami orga nizacyj nymi i
stopniem obciążenia zadaniami.
2. Planowane działania, ktore zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania
kontroli zarządczey
a. systematyczne, kwartalne monitorowanie i dokonywanie oceny realizacji
zadan z v,tykorzystan iem nadanych mierników,
b. stałe przestrzeganie obowiązujących procedur w zakresie kontroli
zarząd czĄ w szcze g ó n ościzarządzani a ryzy ki e m .
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l

