Oświarlczenie o stanie kontroli zarządczej

Dl,rcktora Zakladu Karnego w Łowiczu
za rokż020
Dzial I
Jako osoba odpowiedzialna za zapewllienic lunkc_iolror,vania adekwatnej, skutecznej iefektywnej kontroli zarządczej,
tj. działari pode,jrnowanych dla zapervnienia rcalizac.ji ccltirv izadań w sposób zgodny z prawęm, efektywny, oszczędny
i ternlinorł,r,. a w szczególności dla zapcwnienia:
- zgodrlości ,lzirlulllt,sci z przcpisaIni rraw0

orill procctlul,alni rłerłnętrzttlmi.

- skutęcznosci i ef-ckti,wrlości działania.
- wiarl,godnośc i sprar.r,ozdati,
- ochlon1" z-asobórr,.
- przestrzcga ll ia i protrlorvan ia zasad ctvcZnc_go ptrst cptr

tr li tl i a,

- ef'ektyrvności i sl<ulcczności przepłillvu inlorlnirt-.ji.
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oŚwiadczanr.Żcłv-łtierowanył#kierowar1vełłprze;łe.$1tttewkierowane.j

przezc mnie.iednoslcc scktora flnansórr, publicznvch*

Zakładzie Karnym w Łowiczu
(lłłzrł'altmzł++tl;łaltr,t]ziitłil* atlnlit}i5{iae.ii rzarłtłłtejłrazrłii jednostki sektora 1ttraltsórv publiczn_voh*)

CzęśćA

Xw

wystarcza.jacy'nl stopniu funkcjonowała adckrvatna. skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

CzęśćB
n w*ogfałlic 7.ołł_+rn*ttłpniłłS*łłkqionołva+a-adekłvatna+;k

Zaslrzsżenia dotyczilce funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z plarrowanymi działaniarrri, które zostaną podjęte
w celu popra\vv firnkc_ionowania kontroli zarz,ądczej, zostały opisane w dziale Il oświadczenia.
CzęśćC

l

ł+ie-funke.iotłtrrvałiładek-wtrtna,*sktteczłla,i-el'eklyr,ł,tła ktxłtłoł+zar,z#eza,

Zastrz,ężenia dol;'czącc 1unkcjonorł,ania korrtroli z.arz.adczcj \yraz z plarrowanymi działaniarni, które zostaną podjęte
w celu poplrr\\,),, 1irrll<c_jonowania korttroli zarządcl,e.i. ztlsta}y opisane w dziale lI oświadczenia,

CzęśćD
Niniejsze ośrviadczcnic opiera sie Ila rlo_icj occnic

oświadczcnia pochodzącl,cIr z:

i

infbrnlac_iach dostępnych

w czasie

sporządzanla niniejszego

X rrlonitorirlgu realizacji celórv i zadali.

X

sarnooccIlv kontroli zarzadcze.j przeprorvadzonej

sel(tora flnansów publicznl,ch.

X
t

:

z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczęj dla

pt,ocesu z,arządzarlia ryzykieIn.

altdYtu \Ą,c\\,netrznego.

X kontroli wevvnętrznycl],
X l<orltroli zewrrętrznych,
ł: illnych zródeł informacji:
Jednocześnic ośrviaclczatn. źe nie sa tlli zIlanc innc lal<ty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na tręśćniniejszego
oświadczcnia.
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Dział II
l,zastrzężenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządcze.i rv roku Llbieglynl.

Nie dotyczy,
PrzYczYnY złoŻenia zastl'zeżeń v, zakresie.rttnkc_f rlnoltlctttict konlrtlli :ttrzqc!c:ej, np. is/otn(! s,lttho,{c ktln!nii
zarzqdczej, istotnq niePrawidłowoŚĆ w funkc jonowaniu jednoslki ,sekltlra finansó1,1 public.n.l,t:h tt/bo tlzialtł
}lraleŻ1: oPisaĆ

administracji rzqdowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostuh,:reuli:ov,ctne, 171g1l,y5tdrcŹajqcl; tt.tonilrll.itlg kontroli
zarzqdczej, wraz z Podanietn, jeżeli to tnożliwe, elen,tenht, którego zttstr:ezenia cltltllczq, w ,szczegrilntlści zgtlclno,ści
dzialalnoŚci z PrzePisami prawa oraz procedurami wewnętrzn;mi, skulec:nrl,{ci i efbktlu,ności rlziu!tlnia, 11,1ą1ligcldności
sPrawozdań, ochronY zasobów, przestrzegania i protlttlll,cttlitt zttstttl et.\)cznego ptlstę1lolranitt, afektyv,ności
i skuleczności przepły,vu informacji lub zarzqdzclnia ry:ykien.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu popraw}, 1urikc.ionorvania kontroli zarządczc.i,
Nie dotyczy
l'trależY oPisaĆ kluczowe dziąłąnia, które :ostanq podjęte t c,eltt poprLnl\,
.fitnkcjtlnov,aniu
w odniesieniu do zlożorylch ząslrzeżeń, y,raz z podaniem termiłtlt ich reuli:acji,

ktlntxlli :ur:qclczej

Dzial III

Dzialania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu popralvy lunlicjonolvarria l<orrtroli zarządcz,e.j.
1.

Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświaciczenie:

Nie dotyczy
lt|alezY oPisaĆ najistotniejsze działanict,.jakie zosttt11; ptlcljęte v,toktt, ktt)rcgo doą,c21, niniefs:e ll.śy,iucJc:enie
w odniesieniu do Planou'anych dziąłańwskazanych w dziale Il ośl,iutlc,:etliu :u rck poprzetlzuf clcl.rtlk, którego cloy,c7y
ni n i e.j s ze ośw i adcz eni e.
2, Pozostałe działania:

Nie dotyczy
ninielsze oświadczenie, jezeli takie dzialania zostałv podlęte.

Objaśnienia:
l) NaleZy podaĆ nazwę ministra, ustaloną przez
Prezesa

l

Rad,"-, Ministrórv na podstawie at-t. 33 ust.
Lrstawy z clnia
8 sierpnia 1996 r" o Radzie Ministrólr, (Dz. U, z 2003 r, Nr 24. poz. l99 i Nr 80. poz. 71'7 , z 2004 r. Nr 23 8. poz 2390 i
Nr273, Poz.2703,z2005 r. Nr 169, poz, |414 iNr249, poz.2104.z,2006 r. Nr45. poz.3l9, Nr l70,ptlz,.l2l7 iNr

220,Poz.1600,z2008r,Nr221,poz, l505, z2009 r.Nr42, poz.337.Nr98.poz.817,Nr I57.poz,. l241 iNr 16l,poz.
127] orazz2010 r. Nr 57, poz. 354), a lv przypadku gdy oświaclczenie sporządzane jest przez kicrorvnika jcclnostki,
nazwę pełnionej przez niego funkcli.
2)

W driul. I. w zależnościod wyników oceny stanu kontroli z,arzadcz.e.j,lvypetnia się tytko jeclną częśćz, częściAalbo
B, albo C przez zaznaczente znakiem ,.X" odpowiedniego lł,iersza. Pozostałe dwie częściw;,kreśla sie. CześćD

wlpełnia się niezależnie od wyników oceny stanLl kontroli zarzadcze.j.
3) Ministe' kierujący więcej
niZ jednym działem administrac.ji rzadorve.i sklada _ieclno oświadczenie o stanie kontroli
zarządczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego dzialów. obejnlu.iące rórvniez urząd obstr_rgtljąc_"- mirristra.
Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkarni sektora finansórv pLrblicznych rv rozunlienill ustawy
z dnta 2'7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. |J . Nr 1_57, poz,. 1240 oraz z 20l 0 r. Nr 2 8. poz. l46. Nr 96, poz.
620, Nr 123,poz.835, Nr l52,poz. l020 i Nr 238, poz. 1578).
a)
CzęśćA wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcz,a 11l 1y,l,stafczOjacvnl stopniu zaperł,nila łącznic rvszystkie
następujące elementy: zgodnośćdziałalnościz przepisami lll,a\Ą,3 oraz procecltrrami wewnelrznyltri. skuteczność i
efektywnoŚĆ działania, lviarygodnośc sprawozdań, ochronę zasobólv. plzestI,zcganie i protnorvanie zasad etycznego
postępowania, efektpvność i skutecznośćprzepływu informacji oraz, z;tt,z,adz,aLlic rl,zykiem.
5)
CzęśćB wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapervnila \\,wystarczającym stopnilr.|eclnego lub
więcej z wymienionych elementów: zgodności działalnościz przepisllllri prc\\a oraz procedurami \\,cwnetrznymi,
skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprarvozdań, oc}rronl,zasobów, przestrzegania ipromowania
zasad etycznego postępowania, efektywności iskuteczności przeply,wu infbrrnacji |ub z,arz,ądz,ania ryzvkienr, z
zastrzężęniem przypi su 6.

6')

CzęśćC wype}nia sie w przypadku, gdy kontrola zarządc/,a nie zapervnila w wystarczający,,nl stopriitr źadnego z
wynrienionych elementów: zgodności działalnościz przepisarrri prawa oriiz procedurami wewnętrznylni. skuleczności i
efektywnościdziałania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów. przcstrzegania i protnorvania zasacl ctvcznego
postępowania, efektywności i skuteczności przepływLt informacji oraz,z.arzadzaIlia ryzykieIn.
7) Znakięm,,X" zaznaczyć
odpowiednie więrsze. Wprzypaclku zaz,naczcnia punktir ..innych źrć,clcl infżlt.tltacli" należy
je wymienić.
8)

Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznl,ch ogłoszone przez Ministra Finanstiw na podstawie aft.
69 ust. 3 ustawy zdnia21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
9')
Dział II sporządzany jest w przypadku. gdy rv dziale I niniejszego oświa<lczenia za?_naczono częścI} albo C,

l0) Dział lII sporządza się w przypadku, gdy
w dziale l ośrviaclczcnia za rok poprzeclza_jąc1,,rok, którcgo dot},czy
niniejsze oświadczenie,byłazaznaczonaczęśćB albo C lub gdy ry roktt, którego dotyczy ninie.jsze ośrviitdczerlie. były
podejmowane inne niezaplanowane działania mające na celu popra\vę ftrnl<cjonorvania kontroli z,arz,a<lcze.i.

