oświadczenle o stanle kontroli zarządczei
Dyrektora Zakladu Karnego Nr 1 w Grudziądzu
za rok 2011
Dział l
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli
zsrądczĄ, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celÓw i zadań w sposÓb zgodny
z prawem, efektplny, oszczędny i terminowy,.a w szczególnoŚci dla zapewnienia:
_ zgodnoŚci działalnoŚci z pzepisami prawa oraz procedurami wewnętznymi,
skuteczności i efektywności działania,
_ wiarygodnościsprawozdań,
ochronyzasobów,
_ przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
_ efektywnoŚci i skuteczności pzepływu informacji,
?arządania ryzykiem'
oŚwiadczam, że w kierowanym przeze mnie Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu
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efektywna kontrola
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Zasttzażenie doĘczącc funkcjonowąnia kontroti zaaądczai wraz z planowanymi diałaniami, które zastaną
łunkcionowanla kontoli zerządczej, zostaly oPisene w dziale ll oświedczenia.
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Za*zeŻenia do?yczące funkcjonowania kontroli zanądczq wraz z planowanymi dzialaniami, klóre zostaną podjęte w celu poprawy
funkcjonowania kontrcli zarz$czcj, zostały opisanc w dziala l! oświadczenia.

Częśó D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie

niniejszego oświadczenia pochodzących z:
monitoringu realizacii celów i zadań,
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informacjach dostępnych w czasie spoządzania
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samooceny kontroli zar7Ądczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli
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kontrollwewnętrznych,
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zarądczei dla sektora finansów publicznych,
procesu zarządzania ryzykiem,
audytuwevinetrŻl]e**.

kontrolazewnętrznych,
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JednoczeŚnie oświadczam, Źe nie sąmi znane inne fakty lub okolicznoŚci, ktÓre mogĘby wpłynąĆ
na treśćniniejszego oświadczenia.

Grudziądz, 15luty 2012 roku
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zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania.kontroli
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zcstr?rżcń w zał/ stc f/./f1,hąc'?p.uani' Rotłfuli zerządczai, nP. isóolł'ł ś'róość koatrali Arądcz.!,
Publbat1ycł, elbodzi.fu admlntŃt'ąl /';ądową, lśow @I
ltló d:tilc, ktlł. ab :rłtdy zrdipwanc, tbwyśarcĄęy rtffilłor{łrykoabol! zaaądczei, waz z pdaniem, bż.li to ł.ncjili|re,
&lrrrlr,', ldótcgo n*zr,Lonh tbtycą, w szr,agl:lnoki: zgodnośrJ dzJdalności przcps.ml pnwa ółaz pł1ppldu'arni
ł,/rrłrłr,łloścł
i cfaktywnoścl dz|dcnla, wlarygodtości syavrozdań, @fuwy zasobów, przcstłzegania i pramowania
aład ctycztąo pĄpoutanł., .laklywności i slutaanści pzepĘwu intomraąi lub złrządzania ryzytdom.
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Planołłane dŻałania, ktÓre zostanąpodjęte w celu poprclwy funkcjonowania kontroli ?:rtządcz:ą-
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funkclonofienia kontoli zeu]ądcz)i w odniesianiu

Dzlal lll
DŻabnia, ktÓre zostały podjęte w Ubiegłym roku w celu Poprawy funkcjonowanla kontroll arządczĄ.
Dziabnla, które zostaly zaplanowane na rok, ktÓrego dotyizy oŚwiadczenie:
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do planomąph ddałań'tvlkazan)'€łt w dłalo ll oś^,i.dce.nla za ro* poprłooz4:ąci roĘ litółego ootyczy rilniojst€
W ćwlaclczenlu za rok 2010 nle vryp€lnia się tego punktu.

2.

oświadcgonig.

Pcostałe działania:
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