
Oświadczenie  cząstkowe  o stanie  kontroli  zarządczej

Karpacki  Oddział  Straży  Grariicznej

im. I  Pułku  Strzelców  Podhalańskich  w Nowym  Sączu
(jednostka  organizacyjna  SG)

za rok  2019
(rok,  za który  składane  jest  oświadczenie)

Dział  Il

Jako osoba odpowiedzialna  za zapewrńenie  funkcjonowania  adekwatnej,  skutecznej  i efektywnej  kontroli

zarządczej,  tj. działań  podejmowanych  dla zapewnienia  realizacji  celów i zadań w sposób zgodny

z prawem,  efektywny,  oszczędny  i terminowy,  a szczególności  dla zapewnienia:

-  zgodności  działalności  z przepisami  prawa  oraz  procedurami  wewnętrznymi,

-  skuteczności  i efektywności  działania,

-  wiarygodności  sprawozdań,

-  ochrony  zasobów,

przestrzegania  i promowania  zasad etycznego  postępowania,

efektywności  i skuteczności  przepływu  informacji,

zarządzania  ryzykiem,

oświadczam,  że w kierowanej  przeze  mnie  jednostce  organizacyjnej  SG

Karpackim  Oddziale  Straży  Granicznej

im. I  Pułku  Strzelców  Podhalańskich  w Nowym  Sączu
(nazwa  jednostki  organizacyjnej  SG)

Część A2

[X w wystarczającym  stopniu  fiu'ikcjonowała  adekwatna,  skuteczna  i efektywna  kontrola  zarządcza.

Część  B3

a w ograrńczonym  stopniu  funlccjonowała  adelovatna,  slcutcczna  i cfclctysvna  kontrola  zarządcza.

Zastrzcżcrńa  dotyczącc  funlccjonowania  lcontroli  zarządczcj  wraz z planowanymi  działaniarni,  Idórc

zostaną  podjęte  w cclu poprawy  funl<cjonowania  1controli zarządczcj,  zostały  opisane w  dzialc n

oówiadczenia.

Część  C"

ź  rńe funlccjonowała  adelcvvatna, alaitcczna  i efcktyivna  lcontrola  zarządcza.

Zastrzcżcnia  dotyczącc  funkcjonowania  kontroli  zarządczcj  wraz z planowanymi  działarńarni,  lctóre

zostaną  podjątc  w cclu poprawy  funkcjonowarńa  lcontroli  zarządczcj,  zostały  opigane w  dziale II

0!3" 1VladCZeIlla.



Część  D

Nirńejsze  oświadczenie  opiera  się  na mojej  ocenie  i informacjach  dostępnych  w czasie  sporządzania

niniejszego  oświadczenia  pochodzących  z5:

[x monitoringu  realizacji  celów  i zadań,

[x samooceny  kontroli  zarządczej  przeprowadzonej  z uwzględnieniem  standardów  kontroli  zarządczej,

[x procesu  zarządzania  ryzykiem,

[x audytu  wewnętrznego,

[x kontroli  wewnętrznych,

[x kontroli  zewnętrznych,

[x innych  źródeł  informacji:

Informacje vrryskane od komórek organizacyjnych KaOSG na temat istnierńa i przestrzegania procedur

kontrolnych systemu kontroli  zar:r4dczej w zakresie gospodarki  finansowej.

Informacje od Pełnomocników Koinendanta KaOSG ds. ochrony praw człowieka, ds. ochrony informacji

nieicrwnych oraz informacji  dot. etyki fimkcjonariuszy  ipracowników.

Analiza  realizacji  rekomendacji  ztjętych  w harmonogramie realźzacji rekon;iendacfi zawartych

w ,,Ocenie fimkcjonowania Placówki Straży Graniczrrej w Tarnowie i Placówki Stra0 Grarńcznej

w Zakopanenl'  z dnia 21.01.20]9 r. oraz Kwartalne OCć'/?J/ Grttp Zainiejscowych Placówek Karpackiego

Oddziaht  Straży  Granicznej.

Jednocześnie  oświadczam,  że nie są mi znane  inne  fakty  lub okoliczności,  które  mogłyby  wpłynąć

na treść  niniejszego  oświadczenia.

ćAA..2rt..a;...jfF.;7a.9<,,(f,;:2
(miejscowość,  data)

KOM  ANT
I(ARPACKIEGOOD ALUS GRANICZNE.I

W  ii S

płk  SG  anisław  IACIUGA

(podpis  kierownika  j a organizacyjnej  SG)
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Dział  II6

l. Zastrzeżerńa  dotyczące  funkcjonowania  kontroli  zarządczej  w roku  ubiegłym:

Nale0  opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w za7cresie fimkcjonowania  kontrolj zarządczej, np. istotną  słabość

kontroli  zarządczej, istotną nieprawidłowość w fimkcjonowaniu  jednostki se7ctora finansów pub[icznych albo działu
administracji  rządowej,  istotny  cel lub zadarńe,  które rńe zostały  zrealizowane,  niewystarczający  morńtoring

kontroli  zarządczej,  wraz  z podamem, jeżeli  to możliwe,  elementu,  którego  zastrzeżema dotyczą,  w szczególności:

zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności ź efekfflvności dńałania,
wiarygodności  sprawozdań,  ochrony  zasobów, przestrzegariia  i promowania  zasad  etycznego  postępowarńa,

efektywnościiskuteczności  przepływu informacji  htb zarządzania ryzykiem.

2. Planowane  działarńa,  które  zostaną  podjęte  w celu  poprawy  funkcjonowania  kontroli  zarządczej:

Należy opisać kluczowe dńałania, które zostaną podjęte w celu popra'uiy fimkcjonowania  kontroli zarządczej

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

Dział  m7

Działania,  które  zostały  podjęte  w ubiegłym  roku  w celu  poprawy  funkcjonowania  kontroli  zarządczej.

1. Działania,  które  zostały  zaplanowane  na rok,  którego  dotyczy  oświadczenie=r  -

Nale0  opisać  najistotrńejsze  działania,  jakźe  zostały  podjęte  w roku, którego  doęczy  nirńejsze  ośśadczerńe

w odniesieniu  do planowanych  dzźałań  wskazanych  w dziale  II  oświadczenia  za rok  poprzedzający  rok, którego

dotyczy  rńniejsze  oświadczenie.

2. Pozostałe  działania  :

W  celu  podwyższerńa  sprawności  funkcjonowarńa  systemu  kontroli  zarządczej  w KaOSG  w dniu

26 listopada  2019  r. została  podpisana  Decyzja  nr 161 w sprawie  orgarńzacji  kontroli  zarządczej

w Karpackim  Oddziale  Straży  Granicznej,  która  zastąpiła  poprzednią  decyzję.

Należy  opisać  najistotmejsze  działania,  niezaplanowane  w ośśadczeniu  za rok  poprzedzający  rok, którego  dotyczy

nirriejsze  oświadczenie,  jeżeti  takie  działania  zostały  podjęte.
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OBJ  AŚNIENIA

IW  dziale  I, w zależności  od wyników  oceny  stanu  kontroli  zarządczej,  wypełnia  się  tylko  jedną  z części

- albo  A albo  B, albo  C przez  zaznaczenie  znakiem,,X"  odpowiedniego  wiersza.  Pozostałe  dwie  części

wyla'eśla  się. Część  D wypełnia  się  niezależnie  od  wyników  oceny  stanu  kontroli  zarządczej.

2Część  A wypełnia  się w przypadku,  gdy  kontrola  zarządcza  w wystarczającym  stopniu  zapewniła

łącznie  wszystkie  następujące  elementy:  zgodność  działalności  z przepisami  prawa  oraz  z procedurarni

wewnętrznymi,  skuteczność  i efektywność  działania,  wiaiygodność  sprawozdań,  ochronę  zasobów,

przestrzeganie  ipromowanie  zasad etycznego  postępowania,  efektywność  i skuteczność  przepŁywu

informacji  oraz  zarządzarńe  ryzykiem.

3Część  B wypełnia  się w przypadku,  gdy  kontrola  zarządcza  nie  zapewniła  w wystarczającym  stopniu

jednego  lub więcej  z  wymienionych  elementów:  zgodności  działalności  z przepisarni  prawa  oraz

zprocedurami  wewnętrznymi,  skuteczności  i  efektywności  działania,  wiarygodności  sprawozdań,

ochrony  zasobów,  przestrzegania  ipromowania  zasad  etycznego  postępowania,  efektywności

i skuteczności  przepływu  informacji  oraz  zarządzania  ryzykiem,  z zastrzeżeniem  przypisu  6.

=Część  C wypełnia  się w przypadku,  gdy  kontrola  zarządcza  nie  zapewi'iiła  w wystarczającym  stopniu

źadnego  z wyrnienionych  elementów:  zgodności  działalności  z przepisami  prawa  oraz  z procedurarni

wewnętrznyrni,  skuteczności  i efektywności  działania,  wiarygodności  sprawozdań,  ochrony  zasobów,

przestrzegania  i promowania  zasad etycznego  postępowania,  efektywności  i skuteczności  przepływu

informacji  oraz  zarządzarńa  iyzykiem.

5Znakiem,,X"  zaznaczyć  odpowiednie  wiersze.

6Dział  II  sporządzany  jest  w przypadku,  gdy  w dziale  I niniejszego  oświadczenia  zaznaczono  część  B

albo  C.

"Dział  III  sporządza  się  w przypadku,  gdy  w dziale  I oświadczenia  za rok  poprzedzający  rok,  którego

dotyczy  rńniejsze  oświadczerńe,  była  zaznaczona  część  B albo  C lub gdy  w roku,  którego  dotyczy

niniejsze  oświadczenie,  były  podejmowane  inne  niezaplanowane  działania  mające  na celu  poprawę

funkcjonowania  kontroli  zarządczej.

4


