Oświadczenieo stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie
za rok2014

1)

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział 12)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

skutecznej
i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizaĄi celow
i zadan w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w lzczegolności
dla zapewnienia:
działalnościz przepisami prawa ozz procedurami wewnętrznymi,
- zgodności
skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywnościi skuteczności przepływu informacji,
- zarządzan ia ryzykiem,
-oświadczam, ze w
rządewej')/w kierowan ej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

Zakładzie Karnym w Hrubieszowie

(nazwalnazwy działu/działów administracji rządowejlnazwa jednostki sektora finansów publicznych-)

CzęśćA a)
tr w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna
zarządiza,

i

efektywna kontrola

Część3 5)
El w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna

i

efektywna kontrola

zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczejwrazz planowanymi działaniami,
ktore zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane
w dziale ll oświadczenia.

CzęścC

o)

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczejwrazz planowanymi działaniami,
ktore zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane
w dziale ll oświadczenia.

CzęśćD

i informacjach dostępnych w czasie
porządza n ia n n iejszeg o oświadczenia poch odząc y ch z, 7)
Ń monitoringu realizacji celów i zadan,
E samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardow kontroli
zarządczej dla sektora finansow publicznych 8),
8 procesu zarządzania ryzykiem,
tr audytu wewnętrznego,
tr kontroli wewnętrznych,
tr kontroli zewnętrznych,
J innych źrodełinformacji,
Jednoczesnie oświadczam, ze nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, ktore mogłyby
wpłynąc na treścniniejszego oświadczenia.
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie
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Dział ll

9)

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Z

uwagi na zmianę od 1 maja 2014 roku przeznaczenia jednostki poprzez utworzenie
oddziałow zakładu karnego typu zamkniętego dla recydywistow penitencjarnych i aresztu
śledczego nie było moiliwe objęcie 62% populacji oddziaływaniami resocjalizacyjnymi,
pomimo zintensyfikowanych działań wychowawczych, co spowodowało nie wykonanie planu
na rok 2014 niniejszej części.Nie przeprowadzono audytu z uwagi na brak zabezpieczenia
etatowego, a także nie szacowano ryzyka w okresach kwańalnych.
Należy opisać przyczyny złożenia zastęeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną slabośc kontroli
zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansow publicznych albo działu administracji
rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zaządczej, wraz z
podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczegolności: zgodnościdziałalnościz przepisami
prawa oraz procedurami wewnętnnymi, skuteczności i efektyvvności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobow,

przestnegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepĘwu informacji lub zarządzania
ryzykiem.

2, Planowane działania, ktore zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zarządczej,
Zostaną zintensyfikowane oddziaływania wychowawcze w celu realizacji planu na rok 2015.
W miarę możliwościetatowych będą rozwijane dalsze działania w celu pełnego
f u n kcjo now a n i a kontrol i za rządczej.
Należy opisac kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do
złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji-

Dział Itt 10)
Działania, ktore zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zarządczei.
1. Działania, ktore zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Nalezy opisaó najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do
planowanych działań wskazanych w dziale ll oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie_
W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia slę tego punktu,

2. Pozostałe działania:

Nalezy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, ktorego dotyczy niniejsze
oświadczenie, jeżeli takie działania zostaĘ podjęte.

