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O6wiadczenie o stanie kontroli zarzqdczej
Slqskiego Wojew6dzkiego lnspektora lnspekcji Handlowej w Katowicachl)
za rok2o19
Dzial l2l
Jako osoba odpowiedzialnaza zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej iefektywnej kontroli
zazqdczej, tj. dzialah podejmowanych dla zapewnienia realizacji cel6w i zadan w spos6b zgodny
z prawem, efektywny, oszczgdny iterminowy, a w szczeg6lnoScidla zapewnienia:
- zgodno6ci dzialalno5ci z przepisami prawa oraz procedurami wewngtznymi,
- skuteczno6ci i efektywno5ci dzialania,
- wiarygodnoSci sprawozdan,
- ochrony zasob6w,
- pzestzegania i promowania zasad etycznego postqpowania,
- efektywno6ci i skutecznosci pzeptywu informacji,
- zarzqdzania ryzykiem,
3V
oSwiadczam, ze w kierewanym/kierewanyeh przeze mnie
w kierowanej ptzeze mnie jednostce sektora finans6w publicznych*

Wojew6dzkim lnspektoracie lnspekcji Handlowej w Katowicach

(nazwajednostkisektorafinans6wpublicznych.)
Czg56

A+)

X w

wystarczajqcym stopniu funkcjonowala adekwatna, skuteczna

zarzqdcza.

i

efektywna kontrola

Czg56 Bs)
w ograniczonym stopniu funkcjonowala adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zazqdcza.

Zastze2enia dotyczqce funkcjonowania kontroli zatzqdczej wtaz z planowanymi dzialaniami, kt6re
zostanq podjgte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzqdczej, zostaty opisane w dziale ll
oSwiadczenia.
Gzg56 Co)
nie funkcjonowala adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zazqdcza

Zastze2enia dotyczqce funkcjonowania kontroli zazqdczej wtaz z planowanymi dzialaniami, kt6re
zostanq podjgte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzqdczej, zostaly opisane w dziale tl
o5wiadczenia.

C2956 D

Niniejsze oSwiadczenie opiera sig na mojej ocenie
niniejszego o6wiadczenia pochodzqcych z'.7)
X monitoringu realizacjicel6w i zadafi,

X
X
X
X

i

informacjach dostqpnych

samooceny kontroli zazqdczej przeprowadzonej
zazqdczel d la sektora fi na ns6w pu bl icznychs),
procesu zazqdzania ryzykiem,
audytu wewngtznego,
kontroliwewngtznych,
kontrolizewngtznych,
innych 2r6del informacji:

z

w czasie sporzqdzania

uwzglqdnieniem standard6w kontroli

Jednocze6nie o6wiadczam, ze nie sq mi znane inne fakty lub
treS6 niniejszego oSwiadczenia
Katowice, dnia 31 marca 2020
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Zaslzelenia dotyczqce funkcjonowania kontroli zarzqdczei w roku ubieglym

Nalezy opisa6 Wzyczyny zlo?enia:r:astrzeZen w zakresie funkcjonowania kontroli zarzqdczej, np. istotnq
slaboSc kontroli zarzqdczej, istot rq nieprawidlowo6d w funkcjonowaniu jednostki sektora finans6w
publicznych albo dzialu administra,:ji rzqdowej, istotny cel lub zadanie, kt6re nie zostaly zrealizowane,
niewystarczajqcy monitoring kontrc,li zarzqdczej, wraz z podaniem, jezeli to mozliwe, elementu, kt6rego
zaslrze?enia dotyczq, w szczeg6lrro6ci: zgodno5ci dzialalnoSci z przepisami prawa oraz procedurami
wewngtrznymi, skuteczno6ci i efe<tywnoSci dzialania, wiarygodnoSci sprawozdafi, ochrony zasob6w,
pzestzegania i promowania zas:ird etycznego postgpowania, efektywnoSci i skutecznoSci przeplywu
informacj i lub zarzqdzan ia ryzykiem
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Nale2y opisai kluczowe dzialani:ir, ktore zostanq podjqte w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zazqdczej w odniesieniu do zloZon ph zastrze2en, wraz z podaniem terminu ich realizacji.
Dzial

!ll1o)

Dzialania, kt6re zostaly podjgte w u:iegtym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzqdczej.
1. Dzialania, kt6re zostaly zaplanr:wane na rok, ktorego dotyczy oSwiadczenie:

Nale2y opisac najistotniejsze dzialania, jakie zostaly podjqte w roku, kt6rego dotyczy niniejsze
w odniesieniu do 6;lanowanych dzialaf wskazanych w dziale ll o6wiadczenia za rok
poprzedzajqcy rok, kt6rego dotyczy niniejsze oSwiadczenie. W oSwiadczeniu za rok 2010 nie wypelnia sig

o6wiadczenie

tego punktu.
2. Pozostaledzialania:

Nale2y opisa6 najistotniejsze dziair{ania, niezaplanowane

w

o6wiadczeniu

kt6rego dotyczy niniejsze oSwiadczrrnie, jezeli takie dzialania zostaly podjqte.

za rok poprzedzajqcy

rok,

Obja6nienia:
1) Nalezy podac nazwg ministra, ustalonq przez Prezesa Rady Mrnistr6w na podstawie art. 33 ust. 1
ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministr6w (Dz. U. 22003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz
717,22004r. Nr238, po2.2390 i Nr273, po2.2703,22005 r. Nr 169, po2.1414 i Nr249, po2.2104,
22006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, 22008 r. Nr 227, poz. 1505, 22009t
r. Nr 42, poz. 337 , Nr 98, poz. 81 7, Nr 157 , poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz
354), a w pzypadku gdy o6wiadczenie spozqdzane jest przez kierownika jednostki, nazwg pelnionei

2)
3)

przez niego funkcji.

W dziale l, w zale2no6ci od wynik6w oceny stanu kontroli zarzqdczej, wypelnia siq tylko jednq czq6c
z czg6ci A albo B, albo C pzez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostale dwie
czgSci wykreSla siq. Czg6c D wypelnia siq niezale2nie od wynik6w oceny stanu kontroli zarzqdczei.

Minister kierujqcy wigcej ni2 jednym dzialem administracji zqdowej sklada jedno o6wiadczenie cr
stanie kontroli zarzqdczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego dzial6w, obejmujqce
r6wnie2 urzqd obslugujqcy ministra. OSwiadczenie nie obejmuje jednostek, kt6re nie sq jednostkami

4)

s)

6)

7)
8)
e)
10)

sektora finans6w publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 otazz2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.
835, Nr 152, poz.1020 i Nr 238, poz.1578).
Czq6c A wypelnia siq w przypadku, gdy kontrola zarzqdcza w wystarczajqcym stopniu zapewnila
lqcznie wszystkie nastgpujqce elementy: zgodnoSc dzialalnoSci z przepisami prawa orazprocedurami wewngtznymi, skuteczno66 i efektywno5c dzialania, wiarygodno6c sprawozdai.
ochrong zasob6w, przestzeganie i promowanie zasad etycznego postqpowania, efektywno56 i
skutecznoS6 p zeptywu nformacji or az zarzqdza n ie ryzykiem.
CzgSc B wypelnia siq w przypadku, gdy kontrola zazqdcza nie zapewnila w wystarczajqcym stopniu
jednego lub wigcej z wymienionych element6w: zgodno5ci dzialalnoSci z pzepisami prawa oraz
procedurami wewnqtznymi, skuteczno6ci i efektywnoSci dzialania, wiarygodno6ci sprawozdafi,
ochrony zasob6w, przestrzegania i promowania zasad etycznego postqpowania, efektywnoSci i
skuteczno6ci pzeplywu informacji lub zazEdzania ryzykiem, zzastze2eniem pzypisu 6.
Czg6c C wypelnia sig w przypadku, gdy kontrola zarzqdcza nie zapewnila w wystarczajqcym stopniu
2adnego z wymienionych element6w: zgodno6ci dzialalnoSci z przepisami prawa oraz procedurami
wewngtznymi, skuteczno5ci i efektywno6ci dzialania, wiarygodnoici sprawozda6, ochrony zasob6w,
i

przestrzegania i promowania zasad etycznego postgpowania, efektywno6ci i skutecznoSci przeptywu
nformacj i oraz zarzqdzan ia ryzykiem.
Znakiem "X" zaznaczyc odpowiednie wiersze. W pzypadku zaznaczenia punktu "innych 2rodel
informacji" naleZy je wymieni6.
Standardy kontroli zazqdczej dla sektora finans6w publicznych ogloszone przez Ministra Finans6w
na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Dzial ll spozqdzany jest w pzypadku, gdy w dziale I niniejszego oSwiadczenia zaznaczono czqS6 El
albo C.
Dzial lll sporzqdza sig w pzypadku, gdy w dziale I o6wiadczenia za rok poprzedzajqcy rok, kt6rego
dotyczy niniejsze o5wiadczenie, byla zaznaczona czq5c B albo C lub gdy w roku, kt6rego dotyczy
niniejsze o6wiadczenie, byty podejmowane inne niezaplanowane dzialania majqce na celu poprawq
f u n kcjonowan ia kontrol i zarzqdczq.
i

