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Część I 1)

Dztałając narzęcz zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli
zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realtzacji celów i zadń w sposób
zgodny Zprawem, efektywny, oszczędny i terminowY, a w szczegóLnoŚci dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oruz procedurami wewnętrznymi,

- skuteczności i efektywności działanta,

- 
wiarygodności sprawozdań,

- ochrony zasobów,

-- 
przestrze gania i promow an ia zas ad ety czne go po stępow ania,

- efektywności i skuteczności przepływu informacji,

- zaruądzania ryzykiem,
oświadczam, Że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych
Nadodrzańskim oddziale Strazy Granicznej

A.2) a w wy'tare-ąjąeym stepniu funliqienewała adekwatna; skuteezna i efelityrvna kentreła
z*rząaezu
B.3) ts w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola
zarządcza'
c.4) J
D. Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie
sp ot ządzani a niniej s z e go o ś wi adc zeni a p o ch o dzący ch z :5)

x monitoringu realtzacjt celów t zadan,
ts Samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli

zn ządczej dla sektora fin an sów pub1icznych6),

B procesu zarządzania ryzykiem,
ts audytu wewnętrznego,
x kontroliwewnętrznych,
x kontrolizewnętrznych,
t innych źródeł informacji: postępowania skargowe, czynności wyjaśniających

przeprowadzonych na podstawie Rozpotządzenta Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracjt z dnta 28 czerwca Ż0oŻr. w sprawie przeprowadzania postępowania
dy s cy p linarłx e 8 o w o b e c funkcj ona r iu s 7y S t r aży G r ani c zn ej .

Jednocześnie oświadczam, Że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby
wpłynąó na treŚć niniejszego oświadczenia. 

Ko,!!-?ENsAruT

Krosno odrzańskie, ł.ł'. stycznia ŻOI3 r.
(miejscowość, data)

ilsJnattskiĘo

jednostki)



Część II7)

I. ZastrzeŻenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

W Nadodrzńskim oddziale Strazy Granicznej opracowano i wdrozono w bieŻącądziałalnośc
wytyczne w sprawie organizacji systemu kontroli zarządczej oraz wlrĄyczne w sprawie
monitorowania realtzacji planu działalności. Dokumenty te zav,ierająregulacje wewnętrzne
dotyczące oceny ryzyka oraz realtzacji celów t zadń. Jednak brak określenia w nich zasad
wyznaczania celów t zadń oraz nle w pełni skuteczny system zarządzanta ryzykiem są
przyczyną złoŻenia oświadczenia o stanie kontroli zatządczej z zastrzeŻeniami w zakresie
standardu ,,B" Cele i zarządzanie ryłzykiem'
Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość
kontroli zarządc7,ej' istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych, istotny
cel lub zadanie' które nie zostaĘ zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli ząrządczej, wraz
z podaniem, jeżeli to możliwe, elełnentu, którego ząstrzeżenia dotyczą w szczególności: zgodności dziatalności
z przepisami prawa oraz procedurami wewnętr7nymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności
sprawozdań, ochrony zasobów, przestrze7ania i promowania zasad eryczne7o postępowania, efektywności
i skuteczności przepbwu informacji lub zarządzania ryzykiem'

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu popfawy funkcjonowania kontroli
zTrządczeji

1) sformalizowanie systemu wyznaczania celów i zadan poprzez wprowadzenie wytycznych
w tym zakresie;
Ż) wdroŻenie w działalność Nadodrzańskiego oddziału Strazy Granicznej metod Zarządzania
ryzykiem określonych w zarządzeniu ff 59 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 września
2012 r. w sprawie Systemu kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej _ sprawy
wewnętrzne'
W celu poprawy funkcjonowania kontrolt zarządczej planowane jest wydanie wytycznych
z zakresu polityki zarządzanta ryzyktem. Przewidywany termin realtzacji określono do
31.05.2013 r.

Naleą opisać kluczowe dziatania' które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej
w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Część III8)

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

I.Działanta, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Nie dotyczy
NaleĄ opisać najistotniejsze dziąłania, jakie zostaĘ podjęte w roku, którego doĘczy niniejs7e oświadczenie
w odniesieniu do planowanych działąń wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego
dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 20]0 nie wypełnia się tego punktu.

Ż. P ozostałe działanta:

w 2012 r. Zatwierdzono PIan działalności Nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej na
20]2 r', uwzględniający najwaŻniejsze cele i Zadan|a, mierniki do osiągnięcla otaz dztałanta
służące ich realizacji' Sposób dokonywania oceny stopnia jego real:r,ac[ okreŚlono
w wytycznych w sprawie monitorowaniarealtzacji planu działalnoŚci.

NaleĄ opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu zą rok poprzedzający rok, którego
dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli tąkie działania zostaĘ podjęte.



objaśnienia:
l)W części I, w zaleŻności od wyników oceny stanu kontroli zarząd,czej, wypełnia się tylko jeden element A albo B,

albo C przez zazflaczenie Znakiem ,,X'' odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwa elementy wykreśla się. Element
D wypełnia się niezaleznie od wyników oceny Stanu kontroli zarządczej.

2) E'lement A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła |ącznie
wszystkie następujące elementy: zgodnoŚć działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
skuteczność i efektywność działania, wiarygodnośc sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie
zasad etycznego postępowania, efektywnoŚć i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.

3) Element 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 procedurami
wewnęffZnymi, skuteczności i efektywności dzialania, wiarygodności sprawozdań' ochrony zasobów,
przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji
lub zaruądzania ryzykiem, z zastrzeŻeniem objaśnienia 4.

a)Element C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu zadnego
z wymienionych elementów: zgodności działalnoŚci z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi'
skuteczności i efektywności dzia|ania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów' przestrzegania
i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacjt oraz
zatządzania ryzykiem'

5) Znakięm ,,X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczęnia punktu ,,innych źródeł informacji''
naleŻy je wymienić.

6) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie
art. 69 ust. 3 ustawy z dnia2'7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

7) Część II sporządzanajest w przypadku, gdy w części I niniejszego oświadczenia zaztaczono element B albo C.
8) Część III sporządza się w przypadku, gdy w części I oŚwiadczenia za rok poprzedzający rok' którego dotyczy

niniejsze oświadczenie, był zaznaczony element B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze
oświadczenie' były podejmowane inne niezaplanowane dzia|ania mające na celu poprawę funkcjonowania
kontroli zarządczej'


