
Oślviadczenie

o stanie kontroli zarządczej za rok 20l5

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie flmkcjonowania adekwatnej, skuteczncj i
efcktywnej kontloli zarządozej, tj' działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i
zadań w sposób zgodny z pnwem' elbkty\łTy, oszczędny i teminowy, a r.v szczególności dla
zapewnicnia:

- zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,

- skuteczności j efcktywności działania'

- wiarygodności sprawozdań,

- ochlony zasobów,

_ przestzegania i plomowania zasad elycznego postępowania'

- efektywności i skuteczności pzepływu informacji.

- zarządzania ryzykiem,
oświadczam' że w kicrcwanym przezc mnie Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowic
Kujawskim:

w oglaniczonym stopnlu funkcjonowała adekwatna' skuteczna i efektywna kontrola
zarządcza'

Zaslrzeżeila dotyczą|

1) Naplawa Insta]acji Piorunochrorrncj na budunku PUP _ środki finansowe są na ten
cel pzeznaczone, inwestycja zostanie plzęplowadzona w najbliŹszym terminie,
ieżeli waruŃi pogodowe na to pozwo]ą;

2) Brak ctatu Archi\łjsty blak środków na \łJnaglodzenje;

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i inlbrmacjach r1ostępnych w czasie
spożądzenia niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- nonito ngu realizacji cclów i zadan,

- samooccny kontroli zarządczcj,

- systemu zarządzania ryzykiem,

- kontroli węwnętŻnych'

- kontroli ZewnętŻnych'

Jednocześnie oświadczan' że nie są mi zna.ne inne takty lub okoliczności, którc mogłyby
wpl) n4c na l ręśc ninieiŚ,,eEo U :\Ą iadc,,ęnia'

Zllłączntk:

1. sprawoŻdanie z fuŃcjonowania konlro]i zarządczej za rok 2015 w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujarł'skim'

l)yrcklor.r
]() UżCdLr l)racy



sprawozdanic Z f nkcjonorvania kontroli Zarządcz€j
za rok 2015

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Al€ksandrowie KujawŚkim

I. ŚIodorviskowewnętrznc

ZASADY E]'YCZND

Zasady e1ycne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim' będących

placownikami samorz4dowymi okrcś]ają przepisy ustatvy o pracownikach samor7ądowych, kodeks
postępowania administracyjnego i kodeks eĘki pracowników Powiatowcgo Urzędrr Pracy

w Aleksandrowie Kujawskim.

w okrcsic sprawozdarvcrym nie.zaobserrvolvano naruszcnia obowiąŻujących norm cRcznych'
Do Powiatowego Urzędll Placy nie rvpĘnęły także skalgi i wnioski związane z łamanien Żasad

etycŻnyclr prze7 pracowników'

KOMPETi]NCJE ZAWODOWE

l' w PUP w AleksaDdlowie Kujawskim w roku 2015 zatrudnione były osoby posiadaiącc

*,ymaganą wiedzę, umiejętności i doświadczęnie'

2. Rozwój konpetencji zawodo\ł}ch odbywał się w nrinionym loku pfzcz udział pracowników

w szkoleniach.

STRU K',lURĄ oRG'ĄNlZ,ĄCYJNA

Struklurę organizacyjną określa Regulamin organizacyjny Po'tviatowego Ulzędu Pracy

lv A]eksandrowie Kujawskim' Zakresy zadań, uprawnięń j odpowicdzialności kięrownictwa oraz

poszczególnych komórek organizacinych są dostępne dIa każdego pracownika jednostki

w Regulaminie' t]szczegółowienicm Regulaminu są Zaklesy czynności poszczcgólnych pracowników'

które są dostępnc w aktach osoborł'ych pr'acorvników'

. cele i zarządzanie ry7łkiem

MIsJA' CELE' ZADANLĄ

celem głównym działalności Powiato\łego Urzędu Pracy w Aleksandrowic KLławskim jest

rea]izowanie poiityki państwa w Żakresie promocji Żatrudnicnia' łagodzenia skutków bezrobocia oraz

akty\łizacji zawodowej w sposób zgodny z prawcm, efektywny, ekonomiczny i terminow}''

Zadania PUP *,Aleksandrowic Kujawskim na każdy rok okreś]ane są lv lormie pisemnąj'

okeślenie celów i zadań na 20] 5 rok Za$alto w :

a) Strategii Rozwoju Poviatu Aleksandro\łskięgo,
b) Programach promocji Zalrudnienia oraz akĘnvizacji lokalncgo rynku pracy na lata 2014

2020 dla po\łiatu aleksa drowskiego
c) Budżecie PUP Aleksandrów Kujawskina rok 2015'

PUP corocznie sporŻądza sprawozdania z ręa]izacji celów i zadań i przekazuje do Starostwa

Powiatowego w Alęksandrowie Krrjarvskim'



IDENTYFII(ĄCJA l ANALIZA RYZYI(Ą

1. W PUP A]eksandrów Kujawski sporządzona została dokumentacja będąca wynikiem
identyfikacji i analizy ryzyka.

2' PIuy identyfikacji ryzyka rozważane byly czynniki sprzyjające występowaniu ryzyka
o ohalakterze fi nansowym i nicfi nansorłrynr'

L lnformacja i komunikacja

1' W obrębje struktury organizacyjnej jednostki w 2015r' funkcjonowały następujące
rrecLaniz r1 prze\azyrania :n'ormacji:

1) Spotkania kierownicfiva' które odbIła]y się w miarę potrzeb;
2) Unieszczanie komu|ikatów w gablotach na terenie Urzędu;
3) Przekazywanie rv formie pisemnej i elektronicznej (Syriuszstd, Novell);
4) Ustnc polecenia przełożonego'

2' Cele i zadania PUP w Aleksandrowie Kujawskim na dany lok przekaz}'wane były
pracolvnikom w sposób ustny w trakcio natad i spotkań.

3. Do obolviązkórv pracownikólv PUP w Aleksandrowie Kujawskim należalo przekazywanie
niezbędnych infornlacji podmiotom ze!\,nętrznym maj4cych rvpłyrv na osiątsnręcie
zakladanl ch "elos ire"lildcic z"dan.

IV. Mechanizmykontroli

DoKUMENTACJA sYSTEMY KoNTRoLI WEWNĘTRZNEJ

1. Dokumentacja systemu konttoli zarządczej obejmująca wszysrkie p.ocedury' instrukcje'
w}.tyczne kierownictwa, zakresy obowiązków, a także inne dokunenty były dostępne dla
\s,?)slkich praJn\łnikou rł lor''rie papierolrej'

2. Mechanizmy funkcjonującej kontroli zapewniły, ze podejmowane i realizowane są wyłącznic
operacje finansowe zatwierdzone przez upra*,nione osoby.

3' Eleme tami systemu kontroli zarządcze| byĘ w 2015 r' także:

1) ocena celowości zaciągania zobowiązali finaDso*rych i dokonFvania wydatków'
zgodności realiŻacji operacji z prawen' wysokości i tenninowości \łTdatków, windykacji
rrależności, zwrot śIodków publicznych;

2) lerlnillo\U.. .llra \Ą o/da\Ąc,/o:ci:
3) Sposób prowadzenia ewidcncji czasu pracy i pżestrzeganie terminów badań ]ekarskich,

prowadzenie akt osobowych,
4) Wydawanie decyzji administracyjnych,
5) Zasady i sposób rea]izacji instrumentó\ł' rynkll pmcy,
6) Zasady i sposób realizacji usług rynku praoy'
1) Zasady i rea1izacja za ówień publicznych,
8) stosowanie systęmu informatycznęgo,
c)) T_ne,,aŚdd}'u5lalol]e 7arląd/enialni Me\\nęlrz-1m' iprzepis"ln. prarła'

DoKUMENTACJA SYSTEMU KoN'lRoLl ZEWNĘ'IRZNEJ

W 2015 r' kontrola zermę1rzna była dokonana prŻez następujące insqfucje konlrolne:
a) wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ' 4 kontrole;
b) Ministerst*,o Pracy i Polityki Społecznej ] kontrola'



NADZÓR, cIĄGŁośC DZIAŁALNoŚcl I ocHRoNA ZAsoBÓW

1' Kielownichvo Powiatowcgo Ulzędu Pmcy w Aleksandlowie Kujawskim prowadziło bieżący
nadzór nad \łykon}'waniern zadań w celu ich oszczędnej. efekq.tłnej i skrrtecz ej realizacji'

2' W Zakresie s'\ojcj działalności komórki organizacyjnc podejmowały działania zmierzające do
zapewnienia ciągłości działalności.jędnostki w szcŻegó]ności poprzeZ:

1) Ubezpieczenie majątku.
2) Analizolvanie zawanyclr umów iZawięranię no\ł}clr'
3) ochrcnę micnia ijego wykorzystanie zgodnie z zasadami prawidłorvcj gospodarki,
al ocLrone do'lęl_ do inl,Jrlna.ji.
5) Zapelvnienie pracownikom bczpiecznyoh i higienicznych warunków pracy w ramach

posiadanych środkó\\''

V, Monitorowanic i ocena systcmu

Kierownictwo Powiatowego Urzędu Praoy monitorowało na bieżąco systen kontroli zarządczej
i dokonywało analiŻy, czy system ten działa skutecznie.

Bazując na przeprowadzonej occnic oraz zebranych dokumentach naleł sfivierdzić, żę w kierowanej
przeze mnie jednostce rv ograniczonym stopniu fllnkcjonowała w 2015l' adekwatna, skutecŻna
i efcktylvna kontrola zarządcza.

Aleksandrów Kuja*,ski' dnia 08'0].20 l 6r.


