Oswiadczenie o stanie kontroli zarzqdczej
Dyrektora Zaktadu Karnego w Chelmie 1)
zarok2014
(rok, za ktory sktadane jest oswiadczenie)

Dzial 1 2 )

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej
i efektywnej kontroli zarzs(dczej, tj. dziatah podejmowanych dla zapewnienia realizacji celow
i zadan w sposob zgodny z prawem, efektywny, oszcze.dny i terminowy, a w szczegolnosci
dla zapewnienia:
— zgodnosci dziatalnosci z przepisami prawa oraz procedurami wewne,trznymi,
— skutecznosci i efektywnosci dziatania,
— wiarygodnosci sprawozdah,
— ochrony zasobow,
— przestrzegania i promowania zasad etycznego postepowania,
— efektywnosci i skutecznosci przeplywu informacji,
— zarza^dzania ryzykiem,
oswiadczam, ze w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/dziatach administracji
rzqdowej3)/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansow publicznych*
Zaktadzie Karnym w Chelmie
(nazwa/nazwy dziatu/dziatow administracji rza^dowej/nazwa jednostki sektora finansow publicznych*)

Czesc A 4 )
x w wystarczajqcym stopniu funkcjonowata adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola
zarza^dcza.
Czesc B 5)

D w ograniczonym stopniu funkcjonowata adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola
zarzqdcza.
Zastrzezenia dotycza^ce funkcjonowania kontroli zarzqdczej wraz z planowanymi dziataniami,
ktore zostana^ podj^te w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarza^dczej, zostafy opisane w
dziale II oswiadczenia.
Czesc C 6)
D nie funkcjonowata adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarzqdcza.
Zastrzezenia dotycza.ce funkcjonowania kontroli zarzqdczej wraz z planowanymi dziataniami,
ktore zostana^ podj^te w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzqdczej, zostafy opisane w
dziale II oswiadczenia.
Czesc D
Niniejsze oswiadczenie opiera si? na mojej ocenie i informacjach doste_pnych w czasie
sporzqdzania niniejszego oswiadczenia pochodza^cych z: 7)
D monitoringu realizacji celow i zadan,
D samooceny kontroli zarzajdczej przeprowadzonej z uwzgl^dnieniem standardow kontroli
zarzs[dczej dla sektora finansow publicznych 8),
D procesu zarza^dzania ryzykiem,
D audytu wewn^trznego,
x kontroli wewne.trznych,
x kontroli zewne.trznych,
x innych zrodet informacji:
Jednoczesnie oswiadczam, ze nie sa^ mi znane inne fakty lub okolicznosci, ktore moglyby
wptyna^c na tresc niniejszego oswiadczenia.
z up. DYREKTORA
Z . i k l . i f i n K.tmep.o w C h c l m i o
7-(.i r i Y R T K l O R A

Chetm,13 marca 2015 r.
(miejscowosc, data)
Niepotrzebne skreslic.

(podpis ministra/kierowni)ta jednostki)

. Dziaf II 9)
1. Zastrzezenia dotycza_ce funkcjonowania kontroli zarzqdczej w roku ubiegtym.

Nalezy op/sac przyczyny zlozenia zastrzezeh w zakresie funkcjonowania kontroli zarz^dczej, np. istotnq sfabosc kontroli
zarzadczej, istotna_ nieprawidfowosc w funkcjonowaniu jednostki sektora finansow publicznych albo dziatu administracji
rzadowej, istotny eel lub zadanie, ktore nie zostaty zrealizowane, niewystarczajacy monitoring kontroli zarzadczej, wraz z
podaniem, jezeli to mozl/we, elementu, ktorego zastrzezen/a dotyczq, w szczegolnosci: zgodnosci dz/atalnosci z przepisami
prawa oraz procedurami wewnqtrznymi, skutecznosci i efektywnosci dzialania, wiarygodnosci sprawozdan, ochrony zasobow,
przestrzegania i promowania zasad etycznego postqpowania, efektywnosci i skutecznosci przepfywu informacji lub zarzadzania
ryzykiem.

2. Planowane dziatania, ktore zostana. podjete w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zarzadczej.

Nalezy op/sac kluczowe dzialania, ktore zostanq podjete w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzajdczej w odniesieniu do
ztozonych zastrzezeii, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dzial!

10)

Dziatania, ktore zostaty podje.te w ubiegtym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zarzadczej.
1. Dziatania, ktore zostaty zaplanowane na rok, ktorego dotyczy oswiadczenie:

Nalezy op/sac najistotniejsze dzialania, jakie zostafy podjete w roku, ktorego dotyczy niniejsze oswiadczenie w odniesieniu do
planowanych dzialaii wskazanych w dziale II oswiadczenia za rok poprzedzajacy rok, ktorego dotyczy niniejsze oswiadczenie.
W oswiadczeniu za rok 2010 nie wypelnia s/§ tego punktu.

2. Pozostate dziatania:

Nalezy op/sac najistotniejsze dzialania, niezaplanowane w oswiadczeniu za rok poprzedzajacy rok, ktorego dotyczy niniejsze
oswiadczenie, jezeli takie dzialania zostaly pod/efe.

Objasnienia:
1) Nalezy podac nazw? ministra, ustalona. przez Prezesa Rady Ministrow na podstawie art. 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 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z
2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr
227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz.
354), a w przypadku gdy oswiadczenie sporzajdzane jest przez kierownika jednostki, nazw? petnionej przez niego funkcji.
2) W dziale I, w zaieznosci od wynikow oceny stanu kontroli zarzajdczej, wypetnia si? tyko jedna_ cz?sc z cz?sci A albo B, albo C
przez zaznaczenie znakiem ,,X" odpowiedniego wiersza. Pozostate dwie cz?sci wykresia si?. Cz?sc D wypetnia si? niezaleznie
od wynikow oceny stanu kontroli zarza.dczej.
3) Minister kieruja.cy wiecej niz jednym dziatem administracji rzajJowej skteda jedno oswiadczenie o stanie kontroli zarzadczej w
zakresie wszystkich kierowanych przez niego dziatow, obejmuja^ce rowniez urza^d obstugujqcy ministra. Oswiadczenie nie
obejmuje jednostek, ktore nie sajednostkami sektora finansow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finsnsach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.
1020iNr238, poz. 1578).
4) Cz?sc A wypetnia si? w przypadku, gdy kontrola zarza^dcza w wystarczaja^cym stopniu zapewnita fqcznie wszystkie
nast?pujape elementy: zgodnosc dziatelnosci z przepisami prawa oraz procedurami wewn?trznymi, skutecznosc i efektywnosc
dziatania, wiarygodnosc sprawozdari, ochron? zasobow, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postepowania,
efektywnosc i skutecznosc przeptywu informacji oraz zarza^dzanie ryzykiem.
5) Cz?sc B wypetnia si? w przypadku, gdy kontrola zarza^dcza nie zapewnita w wystarczaja^cym stopniu jednego lub wi?cej z
wymienionych elementow: zgodnosci dziatelnosci z przepisami prawa oraz procedurami wewn?trznymi, skutecznosci i
efektywnosci dziatania, wiarygodnosci sprawozdari, ochrony zasobow, przestrzegania i promowania zasad etycznego
post?powania, efektywnosci i skutecznosci przeptywu informacji lub zarza^dzania ryzykiem, z zastrzezeniem przypisu 6.
6) Cz?sc C wypetnia si? w przypadku, gdy kontrola zarza^dcza nie zapewnita w wystarczaja^cym stopniu zadnego z
wymienionych elementow: zgodnosci dziatelnosci z przepisami prawa oraz procedurami wewn?trznymi, skutecznosci i
efektywnosci dziatania, wiarygodnosci sprawozdari, ochrony zasobow, przestrzegania i promowania zasad etycznego
post?powania, efektywnosci i skutecznosci przeptywu informacji oraz zarza^dzania ryzykiem.
7) Znakiem ,,X" zaznaczyc odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu ,,innych zrtdet informacji" nalezy je
wymienic.
8) Standardy kontroli zarza_dczej dla sektora finansow publicznych ogtoszone przez Ministra Finansow na podstawie art. 69 ust.
3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
9) Dziat II sporzajjzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oswiadczenia zaznaczono cz?sc B albo C.
10) Dziat III sporza_dza si? w przypadku, gdy w dziale I oswiadczenia za rok poprzedzaja.cy rok, ktorego dotyczy niniejsze
oswiadczenie, byte zaznaczona cz?sc B albo C lub gdy w roku, ktorego dotyczy niniejsze oswiadczenie, byty podejmowane
inne niezaplanowane dziatania maja.ce na celu popraw? funkcjonowania kontroli zarza_dczej.

