
--

Kraków, 26 styczeń 2016 r.

L.dz. AZ.090.1.20l6.

Oświadczenie o stanie kontroli zanądczej
KomeJlldanta Wojewódzkiego Policji VI' Krakowie

za Jrok 2015

J!)zial I

Jako osoba odpowiedzialna 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 terminowy, a w 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 sektora finansów publicznych -
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie i jednostkach podległych.
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Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna
zarządcza. .

Część B

-- --
efektywna kontrola

W egraaiezeaym stepaiH fuAl(ejeaewała adekwataa, sl(llteezaa i efekt)crNfla keAtrela
zarządeza.
Zastrzeteflia detyeząee fuAlwjefleWaHia keAtreli zarządezej wraz z plane'Nan)'ffli działaniami,
które zes!aaą pedjęte w eelH pepra\\')' fuAI(ejeaewania keatreli zarządezej, zestały episaHe w
dziale II eświadezeaia.

Część C

.Nie fuAl(ejeaewała adekwataa, skHteeZfla i efektywfla keatrela zarządeza.
Zastrzeteaia detyeząee fHAlwjeaewania keatreli zarządezej wraz z planewaH)'ffli działaHiami,
które zestaaą pedjęte w eelH peprawy fuAl(ejeaewaaia ksatreli zarządezej, ze stały episaHe w
dziale II eś" ••iadezeaia.
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Część D
Niniejsze oświadczenie opiera się na mOJeJ ocenie i informacjach dostępnych w czasie
sporządzania riiniej szego oświadczenia pochodzących z:

liijj, monitoringu realizacji celów i zadań,
:iI!!samooceny kontroli. zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli
.•.., zarządczej dla sektora finansów publicznych,
:.iprocesu zarządzania ryzykiem,.•.~~~
~IIIJaudytu wewnętrznego,
:. j kontroli wewnętrznych,
ri-, kontroli zewnętrznych ..,=

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby
wpłynąć na treść niniej szego oświadczenia.

Kraków, 26.01.2016 r.

Komendant Wzoje.\!I'ódzMPolicji
wKrakowiO ~

--===~,
nad insp. Mariusz Dąbek

Dzia/1I

l. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Brak zastrzeżeń.

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

Nie dotyczy.
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Dz/allll

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

"
,I

l. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

aj Dostosowanie dokumentacji dotyczącej zarządzania ryzykiem do przepisów Zarzqdzenia
nr 71 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie planowania
strategicznego; sprawozdawczości oraz systemu kontroli zarzqdczej w Policji.

bl Wdrożenie do obiegu prawnego przepisów wewnętrznych tj.:,
- Zarzqdzenia i1r5/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji i zasad
funkcjonowania kontroli zarzqdczej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie,
- Decyzji nr 47/2015 Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 17 czerwca
2015 r. w spray,de powołania Zespołu ds. Kontroli Zarzqdczej w Komendzie Wojewódzkiej
Policji w Krakowie.

ci Cykliczna aAaliza zagrożeń opisanych w Rejestrze Ryzyk KWP w Krakowie oraz
aktualizacja prpcesów istniejących.

'.
dl Samoocena kontroli zarządczej.

el Niezależna ~.obiektywrm ocena audytu wewnętrznego.

2. Pozostałe działania:
:j

- planowanie "tematyki kontroli wewnętrznej z uwzględnieniem Rejestr Ryzyk KWP
w Krakowie '

Pełnomocnik 'I
Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Krakowie ,: /i.
ds ...KoQlroli Zamidczej V <---L_ . \.I~! C' ",..---/ '-~--y

nadkbm. Grzegor~ WojCiechowski

3


	00000001
	00000002
	00000003

