ośWiadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju1)

za rok 2012

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dzial

12)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli
zaządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celóW i zadań w sposób zgodny z
prawem, efektylvny, oszczędny i terminowy, a W szczególności dla zapewnienia:

-

zgodności działalnościz przepisami prawa oraz procedurami Wewnętżnymi,
skutecznoścj i efektywności działania,
wiarygodności sprawozdań,
ochrony zasobóW,

przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
efektywności i skutecznościprzepływu informacji,
zarządzania ryzykiem,
-kiórewanym/lęierewanyeh

oświadczam, że w

przeze mnie dziale/działaeh administraeji

kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansóW publicznych*

zakładzie Karnym

Częśćł)
W

W

rządewej3)/w

Jastrzębiu-zdroju

|nazMalna^,uv dzialuldziałóW administracji rżądowej/nazwa jednostki sektora finansóW publicznych'

Wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna

€uęść-Bą

w ograniezenym stoPniu funl(ejonowala adekwatnai skHlg€zna

i

efektywna kontro|a zarządcza.

iefektywna kentrela zarządeża,

Zastneźenia dotyczące funkcjonowania kontloli zaeądczą |W/az z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte W celu poprawy
funkcjonowania kontroli zaęądczej, zostaly opisane W dziale ll ośWiadczenia.

Cuęść€ą

nie funl(ąonewala adekwatnal 6Kuteezna i efektyłvna kontrela zarżąd6za,

zastlzeżenia dotycżące funkcjonowania kontroli zarządcżej Wraz ż planowanymi działaniami, które zostaną podjęte W celu poprawy
funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane

W

dzia|e ll ośWiadczenia,

częśó D
Niniejsze ośWiadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych W czasie sporządzania
ninie.iszego oświadczenia pochodzących z:']
monitoringu realizacji celóW izadań,

X
X
X

samooceny kontroli zażądczej przeprow_adzonej
zażądczej dla sektora finansów publicznych"',
procesu zarządzania ryzykiem,

X
X
X

kontroli Wewnętrznych,
kontroli zewnętrznych,
innych źródeł informacji:

z

uwzględnieniem standardóW kontroli

aUdytu wewnętrznego,

opinii o stan|e kontroli zarządczei W zakładzie
w Jastrzębiu-zdroju złożonych przez kierowników poszczególnych

Jednocześnie ośWiadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które
treśćniniejszego oświadczenia.
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Niepotrzebneskreślić.
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wpłynąćna

ott

Dział ll9)

1,

zaslrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarądcząw loku ubiegłym.
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planowane działania, które zostaną podięte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zażądczej,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxło§xxxxxncfixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dzial

lll10)

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku W celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy ośWiadczenie:

1.

i Wdrożono procedury W zakresie zafządzania ryzykiem, w tym.określono
poszczególne obszary Występowa nia rEyka oraz progu istotności Poszczególnych ryzyk,

opracowano
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