Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa Sądu Rejonowego w Swidnicy.
Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego w Swidnicy
za rok 2011
Dział12)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej
kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizaĄi celów i zadań w sposób
zgodny z prawem, efektywny, oszczędny iterminowy, aw szczególności dla zapewnienia:

-

zgodności działalnościz przepisami prawa oraz procedurami wewnętznymi,
skuteczności i efektywnościdziałania,
wiarygodności sprawozdań,
ochrony zasobów,
pzestzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
efektywnościi skuteczności przepływu informacji,
zarządzania ryzykiem,
oświadczam,
kierowanej wzeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

że

lw

w Sądzie Rejonowym w Swidnicy.

(nazlłlat.nazwy Óziałutdziałów administracji Źądow ejlnazwajednostki sektora finansów publicznych')
Gzęśó Aa)
w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zaządcza.

Gzęść85)
w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

X

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wlaz z planowanymi działaniami, które
zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zaządczej, zostały opisane w dziale ll
oświadczenia.

CzęśćC6)
n

ie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola

zaządcza.

Zastzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zaządczel wraz z planowanymi działaniami, które
zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządcze1, zostały opisane w dziale ll
oświadczenia.

CzęśćD

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej. ocenie i informacjach dostępnych w czasie spoządzania
nin iejszego oświadczenia pochodzą cych z,.'
monitoringu realizaĄi celów i zadań,

X
X
X
X
X
X
X
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z

samooceny kontroli zarządczej pzeprowaQzonĄ

zaządczĄ d la sektora fina nsów
procesu zaządzania ryzykiem,

audytu wewnętznego,

kontroliwewnętznych,
kontrolizewnętrznych,

innych żródeł informacji: wizytacje i lustracje

Jednocześnieoświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub
treśó niniejszego oświadczenia.
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1.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zaządcz€l

w roku ubiegłym.

A) brak umiejętności prawidłowego stosowania procedury dostępu do
informacji

blicznej

pu

;

pracowników co do zabezpaeczenia dostępu do
B) niska świadomość
materialnych i informatycznych zasobow jednostki;

Należy opisać pżyczyny złożenia zastzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczĄ, np.
istotną słabośćkontroli zarządczej, istotną nieprawidłowośó w funkcjonowaniu jednostki sektora
finansów publicznych albo działu administracji ządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały
zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zaządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe,
elementu, którego zastęeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalnościzpzepisami prawa
oraz procedurami wewnętznymi, skutecznościi efektywności działania, wiarygodności sprawozdań,
ochrony zasobów, przestzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i
skuteczności prze pływu nfo rmacj i lub zarządzan ia ryzykiem.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczĄ.
i

w zakresie udostępniania
mechanizmow
czytelnych
opracowanie

A) przeprowadzenie wewnętrznych szkoleń

informacji

publiczną,

stosowania procedury,
term in realizaĄi - wrzesie n 2012r

.

B) podnoszenie świadomościpracownikow poprzez przestrzeganie
obowiązujących procedur w zakresie instrukcji inwentaryzacyjnei,
instrukcji dot. bezpieczeństwa systemu informatycznego a także w
zakresie wykorzystywania pieczęcl urzędowych.

Nalezy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zaządczej w odniesieniu do złożonych zastzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji,
Dział ttl10)
Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

1.

A. przeprowadzenie szkoleń z zakresu etycznego zachowania się,
opracowanie spojnych i czytelnych mechanizmów motywowania

pracownikow;
B. tworzenie kultury organizacyjnej w jednostce;
C. usprawnienie obiegu dokumentow i przepływu informacji
D. przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu identyfikaĄi ryzyk;
E. wdrozenie procesu zarządzania ryzykiem w jednostce.
Nalezy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze
oświadczeniew odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale ll oświadczeniaza rok

popzedzĄący rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia

się tego punktu.

2.

Pozostałedziałania:

a. Zarządzeniem

nr 312011 Prezesa i Kierownika Finansowego Sądu
Rejonowego w Świdnicy zdnia28.11.2O11r. powołano Zespół ds.
Kontroli Zarządczej w Sądzie Rejonowym w Świdnicy,
b. Przeprowadzono szko|enie d|a kadry kierowniczej oraz członkow
Zespołu ds. Kontroll Zarządczej nt. "Kontrola zarządcza. Przepisy i
praktyka w sferze zarządzan]a."
c. Dokonano przeglądu obowiązujących procedur wewnętrznych pod
względem zgodności działalnościz przepisami prawa.
d. Przeprowadzono identyfikację i analizę ryzyka w odniesieniu do
założonychcelow i realizowanych zadań, stworzono rejestr ryzyk.

Nalezy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok gogzedzĄący rok,

którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

(

Objaśnienia:
1) '
Należy podac nazwę ministra, ustaloną przezPrezesa Rady Ministrów na podstawie ań. 33 ust.
ustaw} z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, Poz.
717, z2OO4 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz.2703, z2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz,
2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz, 1217 i Nr 220, poz. 1600, z2008 r. Nr 227, poz.
1505, z 2009 r. Nr 42, poz.337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161 , poz. 1277 olaz z
2O1O r. Nr 57, poz. 354), a w pzypadku gdy oświadczenie sporządzane jest przez kierownika
jednostki, nazwę pełnionej przez niego funkcji.
2) w oziate l, w zależnościod wyników oceny stanu kontroli zarządczĄ, wypełnia się tylko jedną
częśćz częściA albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza.
poŻostałe dwie częściwykreśla się. CzęśćD wypełnia się niezależnie od wynikow oceny stanu
zarządczej.
3) kontroli
Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o
stanie kontroii zŹrząaczei w zakiesie wszystkich kierowanych przez niego działow, obejmujące
również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które nie są
jednostkami Śektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r _o
łinansach publicznych (Dz. U, Nr 157, p,oz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, Poz. 620,
Nr 123, poz. 835, Nr'l52, poz. 1020 i Nr238,
4) Część
czaw wystarczającym stopniu zapewniła
A wypełnia się w pizypadku, gdy kont
działalnościz przepisami prawa oraz
elementy:
następujące
łącznie wszystkie
piocedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodnośc sprawozdań,
ochronę zasobów, przeŚtrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywnośĆi
m.
pzepływu informacji orazzaząd
5) skutecznośc
cza nie zapewniła w wystarczającym
CzęścB wypełnia się w pzypadku, gdy ko
zgodności działalnościz pzepisami
stopniu jedir'ego lub więcej Ż wymieńionych
prawa oraz procedurami wewnęirznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności
sprawozdań, ochrony zasobów, pzestzegania i promowania zasad etycznego postęPowania,
eiekb/wności i skuteczności przepływu informacji lub zaządzania ryzykiem, z zastęeżeniem
pzypisu 6.
^. bzĆse
6)
C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczalącym
stopniu zadńego z wymienionych elementów: zgodności działalnościz przepisami prawa oraz
procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań,
ochrony zasobów, przeŚtrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i
s ku teczn ości p rze pływ u nf o rm a cj i or az zaządzania ry zykiem.
7) znakiem
"x" zaznaczyć odpowiednie wiersze. w pzypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł
'1

i

8)
9)

informacji" należy je wymienic.

standardy rontioii zźządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra
Finansów na podstawie ań. 6g ust. 3 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznYch.
Dział ll spoządzany jest w przypadku, gdy w dziale l niniejszego oświadczenia zaznaczono

cześó B albo C,

1o) Dział lll spoządza się w przypadku, gdy w dziale l oświadczenia za rok popzedzĄący rok,
którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była ?znaczona częśćB albo C lub gdy w roku, którego
dotycŻy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania mające na
cel u poprawę

f

un

kcjonowan ia kontro i zarządczey
l

