Załącmiknr 6

SZEF URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW
Oświadczenie cząstkowe o §tąnie kontroli zaruądczej
za rok 2015
(olłes, za który składane jest oświadczenie)

CzęśćIl)

Dzińając natzecz zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zuządczej, tj.
dzińń podejmowanych dla zapewnieniarealizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny,
oszczędny i terminowy, aw szcze9ólności dla zapewnienia:
zgodnościdziałalnościz przepisatrti prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
skuteczności i efektywności działania,
wiarygodności sprawo zdń,
ochrony zasobów,
przestrzegania i promowańa zasad etycznego postępowania,
efektywności i skuteczności przepĘwu informacji,
z-arzadzańa ryzykiem,

oświadczam, że w zakresie zadń i odpowiedzialności mi powierzonych, tj. :

URZĄD DO §PRAW CUDZOZIEMCÓW
lnformuję, że

(naleĘ wpisać naaA)ę komórki organizacyjnej MSWiA lub jednostki)

A H w wystarczającym stopniu fi-mkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

D.

Niniejsze oŚwiadczenie opiera się na mojej ocęnie
niniej szego oświadczenia pochodz ący ch z:

H

h

monitoringu realizacji celów

i

informacjach dostępnych

w czasie

i zadń,

kontroli zarządczej przeprowad zonej zuwzględnieniem standardów kontro

'*oo.enY
sektora finansów publicznych,

li

sporządzania

zarządczej dla

.K procesu zarządzaniaryzykiem,

E
fi

audytu wewnętrznego,

kontroli wewnętrznych,

,El kontroli zewnętrznych,

fr

in rycrr źródełinformacji;

kontroli zarządczej uzyskanych od kierowników komórek organizacyjnych Urzędu;
sprawozdńzrealizacji planu pracy urzędu do spraw cudzoziemców;

- oŚwiadczeń o stanie

-

- wYników auditów wewnętrznych przeprowadzonych w ramach systemu zarządzania jakościąISo.

t)

Naleł zantaczyć literę

A, B lub C.

Jednocześnie oświadc zam, że nie są mi znane inne fakty lub okolicznoŚci, które pogłYbY łvPłYnąÓ na treŚĆ
niniej szego oświadczenia.
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URZĘDU

(miejscowość,data)

CzęśćII2)

1.

Zastrzsżeńa doĘczące fuŃcjonowania kontroli zarądcz€1

w roku ubiegłyń.

NaleĘ opisać przyczyny złożeniązastrzeżeń w zalłesie funkcjonowania kontroli zarzqdczej, nP.

istotnq
słabośćkontroli zarzqdczej, istotnq nieprawidłowośćw funkcjonowaniu działu administracji rzqdowej,
istotny cel lub ządanie, które nie zostaĘ zrealizowane, niewystarczajqcy monitoring kontrali zarzqdczej,
wraz z podaniem, jeżeli to łnożliwe, elementu, którego zastrzeżenia doĘczq, w szczególnaŚci: zgodnoŚci
dziąłąlnościz przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, shłtecznoŚci i efektYwnoŚci działania,
wiarygodności sprmłozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowanią zasad eĘcznego PostęPowania,

efehywności i sląłtecznościprzepływu informacji lub zarzadzania ryzykiem,

2.

Planowane dńńania,które zostaną podjęte w celu poprawy funkcj onowania kontroli zarządczej.

\
Należy opisać kluczowe działania, które zostanq podjęte w celu poprawyfunkcjonowąnią kontroli zarzqdczej
w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.
CzęśćIil

Dzińańa,które zostĄ podjęte w ńiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroiti zarządcze1.

l.

Dzińania,które zostaĘ zaplanowane narok, którego dotyczy oŚwiadczenie:

NateĘ opisać najistotniejsze działąnia, jakie zostaĘ podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oŚwiadczenie
w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w częściII aświadczenią za rok poprzedzajqcy rok,
którego doĘczy niniej sze o świądczenie.

2.

z)

Pozostałe dzińania

Naleł wypełnić w przypadku

zaxlaczeniaw częściI litery B lub c.

Należy opisać najistotniejsze działanią, niezaplanowane w oŚwiadczeniu za rok poprzedzajqcy rok, hórego
dotyczy niniejsze oświadczenie,jeżeli takie działania zostały podjęte.

1.

2.
3.
4.

W częściI, w zależnościod wyników oceny stanu kontroli zarądczej,wypehria się tylko jeden element A albo B albo C przez

znakiem ,,X" i odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwa elementy wykreślasię. Element D wypehria się
niezaleimieod wyników oceny stanu kontroli zarądczej.
Element A qpełnia się w przypailku gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącmie wszystkie

,^u"uni"

jriułulnoS.i, przepisami prawa orźv procedurami wewnętrznymi, skutecmośĆi efektywnoŚĆ
aziaiania, wiarygojnoSi sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania,
e fektywnośći sŃecm ośćprzepĘwu n form acj i or az zarzadzan e ryzyki e m,
ElementB wypełnia się wprzypadku gdy tontrola zarądczanie-zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej
.r.r.n,o*, ,goanosc] i"iułut,oS.i z przepisami prawa oftź iro..a*u*i wewnęrznymi, skutecznoŚci
il;ięńń
i.r.rcy."osli ariałanlą wiarylodności sprawozdan, ochróny."..Óbó*, przestrze€ania i promowTi" ?:^!.etycalego
postępowanią efektywności i skuteczrości przepYwu inforrnacji lń zarzadzańa ryrykiem, z ząfi:zeż-.eniem objaŚnienia 4Llement C wypeŁria się w przypadku gdy kontrola zaądcza nie zapewniła w wystarcającym stopniu żadnego

następujące elementy: ,gldnośe

z wymienionych elementów: zgodności działalnościz przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skutęcztoŚci

i#,affi{i;il,,J;-;iófi*s;r
5.
6.
7,
8.

i

i

lpr"*"ro"n,

,uriUO*, pr".ro""gunia

i

promowanii zasad etycmego

".tr.i"Y
postępowania, efeĘwnościi skuteczności przepĘwu informacji orazzarądzania ryzykiem.
Żnur.i.* ,x;] ,uori"ryć odpowiednie wiersze. W prąypadku ruoru"r"niu punktu ,,innych żódłach informacji", naleĄ je
wymlenlc.

Standardy kontroli zarądczej dla sektora finansów publicarych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art, 69 ust. 3
ustawy z' dnia ż7 sierpn ia ZOÓS r. o fin ansach publ iczrrych.
CzęśóII sporądzanajest w przypadku gdy w częściI niniejszego oświadczenia zaanaczono element B albo
:

C.

]

CzęśćIII spotądzasię w przypadku gdy w częściI oświadczeniazarokpoprzedmjłly rok, którego doĘczy.oświadczenie,
był zaznaczony litera B albo C lub gdy w roku, którego doĘczy oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane
działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarądczej.

