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i

za rok2012
Dział l

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej
efektywnej kontroli zarządczej, t1' działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji
celÓw i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a W
szczegolności dla zapewnienia:
- zgodnościdziałalnościz przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
i

-

wiarygodności sprawozdań,
ochrony zasobów,
przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
efektywności i skuteczności przepływu informacji,
zarządzania ryzykiem,
oświadczam, Że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

Sąd Rejonowy Lublin_Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

CzęśćA-niedotyczy
CzęśÓ B
w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola
zarządcza'

ZastrzeŻenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi
działaniami, ktÓre zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej,
zostały opisane w dziale ll oświadczenia.

CzęśćC-niedotyczy
CzęśćD

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie
sporządzan ia n n iejszeg o oŚwiadczen ia poch odzący ch z:
x monitoringu realizacji celów i zadań,
i

X
X
X

samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględn
kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
procesu zarządzania ryzykiem,
audytu wewnętrznego,
kontrol i wewnętrznych,
kontroli zewnętrznych,
innych Źrodeł informacji

ien

iem standardow

:

Jednocześnie oświadczam, Że nie

są mi znane inne fakty lub okoliczności, ktore

mogłyby wpłynąc na treśćniniejszego oświadczenia.
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1.

ZastrzeŻenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

2'

Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania
kontroli zarządczej.

-

poprawa warunków funkcjonowania jednostki poprzez dąŻenie do skutecznej
kom u n kacj i wewnętrzn ej i zewnętrznej (właŚciwy przepływ nfo rmacj ),
- podnoszenie wiadomości pracowników co do roli kontroli zarządcze1 i
zarządzania ryzykiem,
- doskonalenie obsługi oraz aktualizaĄa do występujących potrzeb narzędzia
informatycznego - programu Risk Manager,
- przekazywanie istotnych ustaleń z narad kierownictwa jednostki pracownikom.
- przeprowadzenie aktualizacji obowiązujących w jednostce systemów kontroli,
dostosowanie ich do aktualnego stanu prawnego oraz Weryfikacja obowiązujących
proced u r wewnętrznych.
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Dział lll _

1.

Działania, ktore zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie.

- przep rowadze
-

n

ie sam ooce ny kontrol i zarządczej

wprowadzenie nowych systemów informatycznych _ program Risk Manager

