Oświadczenie o stanie kontroH zarz ą dczej

w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim")
za rok 2018
(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział

12)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działa ń podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zada ń w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególno ś ci dla zapewnienia:
- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewn ętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodno ści sprawozda ń ,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego post ępowania,
- efektywno ści i skuteczności przepływu informacji,
- zarz ądzania ryzykiem,
oświadczam, że w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/dzia łach administracji rz ądowej3 /w kierowanej
przeze mnie jednostce sektora finansów p u blicznych*
Prokuraturze Okr ęgowej w Piotrkowie Trybunalskim
(nazwa/nazwy dzia łu/dzia łów administracji rz ądowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

Część A4 )
o w wystarczaj ącym stopniu funkcjonowa ła adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarz ądcza,
Część B5

D w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarz ądcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostan ą
podj ęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarz ądczej, zostały opisane w dziale II o świadczenia.
Część C5

D nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarz ądcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarz ądczej wraz z planowanymi działaniami, które zostan ą
podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarz ądczej, zostały opisane w dziale II o świadczenia.
Część D

Niniejsze oświadczenie opiera si ę na mojej ocenie i informacjach dost ępnych w czasie sporz ądzania niniejszego oświadczenia pochodzących z: 7
monitoringu realizacji celów i zada ń ,
samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzgl ę dnieniem standardów kontroli zarz ądczej dla
sektora finansów publicznych8),
procesu zarz ądzania ryzykiem,
D audytu wewn ętrznego,
D kontroli wewn ętrznych,
D kontroli zewn ętrznych,
D innych źródeł informacji:
analizy wyników statystycznych Prokuratury Okr ęgowej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2018
Jednocześ nie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczno ści, które mog łyby wpłyn ąć na tre ść
ninieiszeao oświadczenia.

Piotrków Trybunalski 2019.02.
(miejscowo ść, data)
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