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Dzial

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidrynie
za rok 2014

12)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej
i efektywnej kontroli zarządczej, tj. dzińań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów
i zńń w sposób zgodny z pfawem, efektl,wny, oszczędny i terminowy, a w szczególności
dla zapewnienia:
- zgodnościdziałalnościz przepisami plawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skutecznościi efekt},vrrylości działania,
- wiarygodnościsprawozdń,
- ochrony zasobów,
- przestruegania i promowania zasad eĘcznego postępowania,
- efekry.wnościi skuteczności przepłlłłuinformacji,
- zarządzania ryzykiem,
oświadczam, że
td1rządo.a*d,3Y w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych.
Zakład Karny w Kwidrynie

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicmych*)

Część'Ą4)
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częśćB5)

8

w ograniczonym stoprriu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efekt}wma kontrola

zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczące fuŃcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami,
które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządc zej, zostały opisane w
dziale II Oświadczenia.
CzęśćC6)
D nłe nmlęejenowila a
Zastrzeżenia dotyczące fuŃcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanlrrni działaniami,
które zostaną podjęte w celu poprawy fuŃcjonowania kontroli zarządc ze1, zostały opisane w
dziale II oświadczenia,
CzęśćD
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenię i informacjach dostępnych w czasie
sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących
8 monitoringu realizacji celów i zadań,
8 samooceny kontroli zarządczej przeprowadzone1 z uwzględnieniem standardów
kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych8),
procesu zarządzania ryzykiem,
audYu wewnętrznego,
kontroliwewnętrznych,
kontroli zewnęIrznych,
innych zródel informacji:
cząstkowe
działów,
Sprawozdania za 2014 rok.
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane
lub
, które mogłyby
wpłynąćna treśćniniejszego oświadczenia.
ij i]

E
8
8
8
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Kwidzyn, ż015-03- 19
(miijscowość, data)

Dzial lI9)
1. Zastzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
c Z ankiet do samooceny kontroli zarządczej w roku 2013 wynikało, że Ęlko 46,11 %
ogółu badanych oceniło, że istnieje sprawny przeplyw informacji pomądzy
poszczególnymi komórkami ZK Kwidzyn. W roku 2014 r. po przeprowadzonej
analizie ankiet shpierdzono, że aż 73,43 % ogółu badanych uważa, że istnieje
sprawny przepływ infonnacji pomięd7y komórkami organi7acyjnymi lednak należy
w dalsąym ciągu monilorować i analizować przeńry informacji pomtędzy
poszczególnymi komórkami w celu poprawy jakości standardu ,,Informacja
i Komunikacja"
Należ1, opisac prŁyczyny złożeniazastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczĄ,
np. istotną słabośókontroli zuządczej, istotną nieprawidłowośćw fuŃcjonowaniu jednostki
sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie,
które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, v,raz z
podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą w szczególności:
zgodności działalnościz ptzepisami prawa oraz procedurami wewnętrzn;łni, skuteczności i
efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i
promowania zasń eĘcznego postępowania, efektywności i skuteczności przepłyłru
informacj i llb zar ząózaria ry zykiem.

2. Planowane dzińania, które zostaną podjęte w celu poprawy fuŃcjonowania kontroli
zarządcze1:

.

Na najbliższym posiedzeniu kierownictwa planuje się omówienie wyników ankiet za

jednoczesnym podjęciem dyskusji nad dalszym usprawnianiem pruepływu
informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami w celu poprawy jakości reali7acji
standardu .Informacja i Komunikacj a".
Nalezy opisaó kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli
2014 r.,

z

zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dziat IIIl0)
Działania, które zostały podjętę w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zuz@czej.
1.

Działarria, które zo§ały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

W Zakładzie Karnym w Kwid4ynie zapewniano kanały komunikacji dla
przekazyv,ania istotnych informacji takie jak: odprawy, narady, poc7ta elektroniczna,
szkolenia, tablica ogłoszeń, intranet itp,
Należy opisać najistotniejsze dziŃaria, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy
niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II
oświadczęnia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W
oświadczeniu za rok 2010 nie wlpełnia się tego punktu.
2.

Pozostałe działanla:

Nie dotyczy

w oświadczeniuza rok
jeżeli
poprzedza]ący rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie,
takie działania zostaĘ

Należy opisać najistotniejsze dzińania, niezaplanowane
podjęte.

Objaśnienia:
l) Naleł podaĆ

nazwę ministrą ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie ań, 33 ust, 1 ustawy z dnia 8
sierpnia 1996 r. o Radzie MinistróW (Dz. L), z 2003 r. NI 24, poz. l99 i Nr 80, poż. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i

NI273, poz.2'103.z2005 r.Nr169,pou. l4l4iNI249,poz,2104.z2006t.Nr45.poz.319,Nrl70,poz.
l2l7 iNr
220, poz. 1600, z 2008 r.Nl227, poz. 1505. z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 8l7, Nr l57. poz. l24l iNr 1ól.
Poz. 1271 oraz Z 2010 r. Nr 5'7, poz. 354), a w przypadku gdy oświadcżęniesporządzane.iest przez kierownika

2)
3)

4)
5)

6)
7)
8)
9)
l0)

jednostki, nazlvę pełnionej przez njego funkcji,

W dzjalę l, rv zaleźnościod wyników oceny stanu kontroli zarządczę;, wypełnia się tylkojedną częśćz części A albo B.
albo C plzę7, zaznaczenie znakięm "x" odpowiednie8o Wiersza. Pozo§tałe dwię części w}kl.eśla się. CzęśćD Wypełnia
się niezaleźnie od wynikólv oceny starru kontroli Zarządcżęj,
Minister kieruiący rvięcej niż j€dnym działem administracii rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli
zarządczej l'l Zakesie wszystkich kięrowanych przez niego działów, obejmujące róWnieź urząd obsługujący ministra.
Oświadczęnienię obejmuje iednostek któIe nię sąjędnostkami sektora t'inansów publicznych w rozumieniu ustaw), z
dnia 27 sierynia 2009 r. o finansach publicznych (Dż. U. Nr 157, poz. 1240 oraz_ z 2010 r. Nr 28, poz. l46, Nr 96. ptlz.
620. Nr l23, poz. 835, Nr l52, poz, 1020 i Nr 238, poz. 1578).
CżęśćA wypełnia Się w przypadku, gdy kontrola zarząd.za w rvystarczającym stopniu zapewniła łącznie wsł-stkie
następujące elementy: zgodnośćdziałalnościz przepisami prawa oraz procedrrnmi $,ewnętrżnyn]i, §kutęczność i
ef€ktYwność działanią wiarygodnośćsprawozdań" ochronę zasobów, pżestrzęgani9 ipromorvanie zasad etyczncgo
postępowanią efekrywność iskutecznośćprzepb/u u infonnacji oraz zarządzanle ryzyk:em.
CzęśćB wl'pęłnia się w przypadku, gdy konfuola zarządcza nie zapewniła w rvystarczającym stopniu.iednego lub 1łięcej
z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraż procedurami wewnętrznymi, skutecżnośiJi
i et'ektYwnościdziałanią rviarygodności spralvożdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad eĄrcznego
postępowanią ęfektywności i skutęczności przepływu informacji hlb zarządzania tyzykięm, z Zastrżeżenjem prz},pistl
6.

CzęśćC rvypeinia się w przypa<lku. gdy kontrola zarządcza. nie zapewniła w \ł}starczającym stopniu żadnego ż
§,YmienionYch elemęntów; Zgodności działalności z przep;sami prawa oraz proceduranri wewnętrzlymi, skutecżnosci i
efekty\ł'ności działanią wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów. przestrzegania i promorvalia zasad etyczncgo

postępowanią ęfęktyrvności i skuteczności przepb,wu ;nfbrmacji otaz zuządzanla ryzykiem.
Znakięm "X" żazn:aczyć odpowiednie wierszę, W przypadku zaznaczenia punkfu "innych źródel informacii" nalęży.je

wymienić.
Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansólv publicznych ogłoszone przez Ministra FinansóW na podstawie art,
69 ust, 3 ustau} ż dnia 27 sierpnia 2009 r. o 1inarrsach publicznych,
Dział II spolządzanyjęst w przypadku, gdy w dziale I niniej§zego oświadczenia żaznaczono częśćB albo C.
Dział lu spofządza się W przypadku, gdy w dżialę I ośrviadczenia za rok poprzedzający rok. któręgo dotyczy niniejsze
oświadczęnie, byla zaznaczona częśćB albo C lub gdy w roku, którego dotycz1, niniejsze oświadczenie. był1,
podejmorvane inne niezaplanowane działania mające na celu poprawę 1i]nkcjonowania kontroli zalządczej,

