
Oświadczenie  cząstkowe  o stanie  kontroli  zarządczej

Karpacki  Oddział  Straży  Granicznej

im.  l  Pulku  Strzelców  Podhalańskich

w  Nowym  Sączu
(jednostka  organizacyjna  SG)

za rok  2020
(rok,  za któiy  składane  jest  oświadczenie)

Dział  Il

Jako  osoba  odpowiedziahia  za zapewnienie  funkcjonowania  adekwatnej,  skutecznej  i efektywnej  kontroli

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

z prawem,  efektywny,  oszczędny  i terininowy,  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.  1 Pułku  Strzelców  Podhalańskich  w  Nowym  Sączu
(nazwa  jednostki  organizacyjnej  SG)

Część  A2

ś w  wystarczającym  stopniu  funkcjonowała  adekwatna,  skuteczna  i efektywna  kontrola  zarządcza.

Część  E3

a w ograniczonym  stopniu funkcjonowała  adekwatna, akutcczna i cfakt'Jgvna  l<ontrola zarządcza.

Zaatrztiżcnia  dotycząca  funlccjonowania  kontroli  zarządczcj  wraz  z planov,'anyrni  działaniami,  lctórc

zostaną  podjętc  11T cclu  popraVr')'  funkcjonov,oania  kontroli  zarządczcj,  zoatały  opiaanc  w  dzialc  II

oówiadczcnia.

Część  ('

ź  nic  funRcjonov,'ała  adckwatna,  akutcczna  i cfckt,".vna  kontrola  zarządcza.

Zaatrzażcnia  dotyczącc  funkcjonowania  Rontroli  zarządczcj  wraz  z planowanymi  działaniarni,  którc

zoztaną  podjęta  w  calu  poprawy  funl<cjonov,'ania  kontroli  zarządczcj,  zoztały  opiaanc  }it  dziala  II

oćv,oiadczcnia.



niniejszego  oświadczenia  pochodzących  Zs:

ś moitoringu  realizacji  celów  i zadań,

ś samooceny  kontroli  zarządczej  przeprowadzonej  z uwzględnieniem  standardów  kontroli  zarządczej,

ś procesu  zarządzania  ryzykiem,

ś audytu  wewnętrznego,

ś kontroli  wewnętrznycli,

ś kontroli  zewnętrznych,

ś innych  źródeł  infomiacji:

I4ormacje uzyskane od 1comórelc organizacyjnych KaOSG na temat istnienia i przestrzegania procedur
kontrolnych systemu kontroli zarządczej  w zakresie gospodarki finansowej.
Iiiformacje od Pełnoinocników Koinendanta KaOSG ds. ochrony praw człowieka, ds. ochrony i4ormacji
niejawnych oraz i4ormacji  dot. etyki firnkcjonariuszyipracowni1ców.

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

natreśćniniejszegooświadczenia.    ,,,,,,

(miejscowość,  data)



Dział  II6

1. Zastrzeżenia  dotyczące  funkcjonowania  kontroli  zarządczej  w  roku  ubiegłym:

Na1e0 opisać przyczyny złożenia zastrzńeń w zakresie fimkcjonowania  1conti'oli zarządczej, np. istotną słabość

kontroli  zarządczej, istotną nieprawidłowość  w funk4onowaniu  jednostki  sektora finansów  publicznych albo działu
administracji  rządowej,  istotny  cel hrb zadanie,  które  nie zostały  zrealizowane,  niewystarczający  inonitoring

kontroli  zarządczej,  wraz  z podaniem,  jeżeli  to możliwe,  elementu,  którego  zastrzeżenia  dotyczą,  w szczególności.'

zgodności działalności  z przepisami  prawa oraz procedurami  wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działai'iia,
wiarygodności  sprawozdań,  ochrony  zasobów,  przestrzegania  i promowania  zasad  etycznego  postępowania,

efektywności i skuteczności przepływu i4ormacji  lub zarządzanitt ryzykiem.

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

Na1e'ży opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w cehr poprawy  fimkcjonowania  kontroli  zarządczej
w odniesieniu  do złożonych  zastrzeżeń,  wraz  z podaniem  termiiut  ich realizacji.

Dział  III7

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

1. Działania,  które  zostały  zaplanowane  na rok,  którego  doqczy  oświadczenie:

Nalńy  opisać  najistotniejsze  działania,  jalae  zostały  podjęte  w roku,  którego  dotyczy  niniejsze  oświadczenie

w odniesieniu  do planowanych  działań  wskazanych  w dziale  II  oświadczenia  za rok  poprzedzający  rok, jctórego

dotvczv  niniejsze  oświadczenie.

2. Pozostałe  działania  :

Nale;ry  opisać  najistotniejsze  działania,  niezaplanowane  w oświadczeniu  za rok  poprzedzający  rok,  którego  dotyczy

niniejsze  oświadczenie,  jeżeli  ta1cie działania  zostały  podjęte.
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IW dziale  I, w  zależności  od wyników  oceny  stanu  kontroli  zarządczej,  wypełiiia  się tylko  jedną  z części

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

wykreśla  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 procedurami

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

przestrzeganie  ipromowanie  zasad etycznego  postępowania,  efektywność  i skuteczność  przepływu

informacji  oraz  zarządzanie  ryzykiem.

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

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

z procedurami  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 zapewniła  w wystarczającym  stopniu

żadnego  z wymienionych  elementów:  zgodności  działalności  z przepisami  prawa  oraz zprocedurarni

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

przestrzegania  i promowania  zasad etycznego  postępowania,  efektywności  i skuteczności  przepływu

informacji  oraz  zarządzania  ryzykiem.

sZnakiem,,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  niniejsze  oświadczenie,  była  zaznaczona  część B albo  C lub gdy  w roku,  którego  dotyczy

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

funkcjonowania  kontroli  zarządczej.
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