
oświadczenie

o stanie kontroli zarząd czej za lok 20L4

Jako osoba odpowiedzialna za zapewn]enie funkcjonowania adekwatnej, skutecŻnej i efektywnej

kontroli zarządcŻej, tj' dŻiałań podejmowanych dla Żapewnienia rea]iŻacji celóW i zadań W sposób

zgodny z praWem, efektywny, oszczędny iterminowy, a w szczegó nościdla Żapewnienia:

_ Żgodnośc] clziała1ności Ż przepisam] praWa i proced uram i wewnętrznymi,

' skuteczności j efektywrlości działan]a,

' W]arYgodności sprawozdań,

_ ochrony Żasobów,

przestrŻegania i promowania zasad etYczne8o postępowania,

elpLtyw rosLi !kJTe.l'loq.i prleplvwu _lor racji

' zarządzania ryzykienr,

ośWiadczarn. źe w kierowanVm prŻeŻe mnie PowiatoWym UrzędŻie Pracy W Aleksandrowie

Kujawskiml

w ogranicŻonym stopniU funkcjonowŹła aClekwatna, skuteczna iefektywna kontro a zarŻądcza:

Zastrzeżenia dotVcząi

1) złego stanu technicznego schodów, usŻkodzone stopnje Żagrażają bezpieczeństwu

użytkownIkóW

a) brak środków na naprawę schodóW ŻewnętrŻnYch'

Nlniejsze ośWiadcŻenje opiera się na mojej ocenie i lnforrnacjach dostępnych w czasie sporządzenia

niniejsŻego ośWiadczenia pochodzących z:

_ monitoringu realizacj'ice ów izadań,

- samooceny kontroli Żarządczej'

systemu ŻarządŻania rYŻYkiem,

kontroli WeWnetrŻnVch,

kontroli zeWnętrznych.

leclnocŻeśnie ośWiaC]czam, ż€ nie są mi Żnane inne faktY lub okolicŻności, które mogłyby Wpłynąć na

treść n]niejszego ośWiadczenia'

Zalącznik:

1' sprawozdanie Ż funkcjonowania kontroli zarŻądczej za rck Żo14 w Powiatowym UrzędŻie

Pracy w Aleksandrowie Kuiawskim

/u[0.



sprawo2danie z funkcjonowania kontroli zarządcze]'

za tok 20!4

w Powiatowym UrzędŻie Pracy W Aleksandrowie Kujawskim

l. środowiskowewnętrzne

ZASADY ETYCZNE

Zasady etyczne d]a pracowników Powiatowego Urzędu Pracy W Aleksandrowie KujaWskim, będącYch

pracownikami samorŻądowymi określają przepisy ustawy o pracoWnikach 5amo.uądowych, kodeks

postępowania aC]ministracYjnego i Kodeks etyki pracoWnikóW PoWiatowego l]rzędu Pracy

w A!eksandrowie Kuiawskim-

W okresie spraWozdawczYm nie zaobserwowano naruszenia obowiązujących norm etycznYch.

Do PUP nie WpłYnęly także skargi j Wn]oski związane Ż łaman]em za5ad etycŻnych przez pracown]ków.

KOMPETENCJE ZAWODOWE

1' W PUP W ALeksandrowie Kljawskim w rokll 2014 Żatrudnjone były osoby posiadŹjące

Wymaganą Wiedzę/ umiejętności i dośWiadcŻenie'

2' Rozwój kompetencji zawodowych odbywał się W minionym roku prŻez Udziat pracoWnikóW

W 5Żkoleniach.

STRUKTURA ORGANIZACYINA

strukturę organiŻacYjną określa Regulamin organiŻacyjny Powiatowego Urzędu PracY

w Aleksandrowie Kujawskim. Zakresy Żadań, uprawn]eń ] odpoWiedŻialności kierÓWni'iwa oraz

poszczególnych komórek organizacyjnych są dostępne d]a kaźdego pracownika jedno5tki

W Regu aminie' Uszczegółowieniem Regulaminu są zakresy czynności posŻcze8ólnych pracowników/

które są dostępne W aktach o5obowych pracoWnikóW'

ll' cele izarządzanie ryzYkiem

MLSJA, CELE, ZADANIA

celem głóWnym działa ności PoWiato\łego UrŻędu PracY W A!eksandrowie Kujawskim jest

realiŻowanie polityki państwa w zakresie promocji zatrLrdnienia, łagodZenia sklltków bezrobocia oraz

aktywizacji zaWodowej W spo5ób Żgodny z prawem, efektywny, ekonomicŻny iterminowY'

Zaclania PUP w AleksandroWie (ujaW5k!m na każdy rok okreś|ane są W formie pisemnej'

określenie celóW i zadań na 2014 rok zawarto W :

a) StrategiiRozwojLlPowiatuAleksandrowskiego,
b) Pro8ramach promocji zatrudnienia oraz aktywiŻacji lokalnego rynku pracy na lata 2008_

2013 dla powiatu aleksandrowskiego
c) Budżecie PUP AleksandróW Kujawski na rok 2014'

PLJP corocŻnie 5porządza 5prawoŻdania Z realiŻacji celóW i Żadań i prŻekazuje do siarÓstwa

Powiatowego w ALeksandrowie Kuiawskim.



LDENTYFIKACJA ANALIZA RYZYKA

1. W PUP AleksandróW Kujawskj sporządŻona została dokumentacja będąca Wynikiem

identyfikacii i analizy ryzYka.

2. PrzY identyfikacji ryzyka .oŻwaźane bYty cŻynniki sprŻyjające WystępoWaniu ryzyka

o charakterze finansowym i niefinansowym

lll. lnformacja i komunikacjó

1' W obrębie struktury organizacyjnej jednostki W 2014 r' funkcjonowały następujące

meL'la ]'ŻTy pl /e.azYwd1 a'rlo'ma',i'

1) spotkania kierownictwa, które odbywały się W miarę potrzebj

2) l]miesŻczanie komunikatów W gablotach na terenie Urzędu;

3) PrzekaŻywanie w formie pisemnej I elektroniczne] (Syriuszstd, Novell)j

4) t]stne polecenia przełożonego-

2. cele i zaC]anja PUP w Aleksandrowie Kujawsk]m na dany rok przekazywane były pracown]kom

w sposób ustny w trakcie narad i spotkań'

3. Do obowiąŻków pracownikóW PUP w A eksandrowie Ku]'awskjm należało przekaŻywanie

niezbędnych informacji podmiotom ŻeWnętrznym mających Wpływ na osiągn]ęcie

Żak'doanych Lelow i led| ŻdC 'e zddd^'

lV. Mechanizmykontroli

DoKUMENTAC]A sYsTEMY KoNTRoLl WEWNĘTRZNE]

1' Dokumentacja systemu kontro i zarŻądcŻej obejmująca Wszystkie procedury, ]nstrukcje,

WytycŻne kierownictwa, zakresy obow]ąŻkóW, a także inne dokumeniy bYly dostępne dla

wsTyslk'L_ praLowr;l'ow w -ort.] e odo erowpi

2' Mechanizmy funkcjonującej kontroli zapewnilY, że podejmowane i realizowane są Wyłącznie

operacje finansowe zatwierdzone prŻeŻ upraWnione osoby'

3' Elementamisystemu kontroli zarządczej były W 2014 r' także:

1) ocena ce owości zaciąsanja zoboWiązań fjnansowYch i dokonywania WYdatków,

zgodności realizacj] operacji z prawem, Wysokości iterminoWości wYdatkóW, Windykacji

należności, ŻWrot środków pUblicŻnych;

2l Tern nowos( qprdwo dawcloa(i:
3) spo5ób prowadŻenia ewidencji czasu pracy i prŻestrŻeganie terminów badań lekar5kich'

Prowadzenie akt osobowych,
4) Wydawanie decyzji administracyinYch,
5) ZasadY i sposób realiŻacji ]nstrumentóW rynku pracy,

6) Zasady ] sposób realizacjl u5ług rynkU pracY,

7) Zasady i realiuacja ŻamóWjeń publicznych,

8) 5tosowanie systernLl jnformatycŻnego,

9) lnne Żasady ustaLone ŻarŻądŻeniami WeWnętrznym] i przepjsami prawa'

DoKUl\lENTACJA sYsTEMU KoNTRoLl ZEWNĘTRZNEl

W 2014 r' kontrola zeWnętrŻna byla dokonana przez następUjące instytucje kontro ne:

a) Wojewódzki Urząd PracY w Torun]u _ 5 kontroli

bl starostwo Powiatowe w Aleksandrowle Kuiawskim - 1 kontrola

c) Zakład UbeŻpjecŻeń społecznych W Torlrn!u - 1 kontrola'



NADZÓR, clĄGŁość DZlAŁALNośc ocHRoNA ZAsoBóW

1. Kierownictwo PoWiatowego LJr2ędu Pracy W AleksandroWie Kujawskim prowadŻiło bieżący

nadzór nad Wykonywaniem zadań W celu ich osŻcŻędnej, efektywnej i skutecŻnej realiŻacji'

2' W zakresie swojej dzialalności kornórki organizacyjne podejrnowałY działania zmierzające do

zapewnienia ciągłości działalności jednostki w szcu e8ólności poprŻez:

1) Ubezpieczenie majątkLl,

2) AnaLiŻoWanie zaWartych umów i zawieranie nowych,

3) ochronę mjenia ijego wykorzystanie Żgodnie Ż zasadami prawidłowej gospodarki,

4J o("ronę dostępJ do lnfo'ndcji
5) zapewnieni€ pracownikom bezpiecznych i higienicznych WarunkóW pracy W ramach

posiadanYch środkóW.

V. Monitorowanie i ocena systemu

Kierownictwo Powiatowego UrzędLl Pracy monitorowalo na bieŹąco sYstem kontroli zarządcŻej

i dokonywało analiŻy, cŻy system ten działa skutecŻnie'

Bazując na prŻeprowadŻonejocenie oraz zebranych dokumentach należy stwierdzlć, że w kieroWanej

przeze mnie jednostce w ograniczonym stopniu funkcionowala w 2014 r, adekwatna, skuteczna

i efektywna kontrola zarŻądcŻa'

A eLsandrów RujaWski, dnia 09'0] 2015 l'

/tu,,


