O6wiadczenie o stanie konrtroli zarzqdczej
w Sqdzie Okrggowym w Sieradzu

za rok20'15
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli
zarzqdczej, t1. dzialan podejmowanych dla zapewnienia realizacji celow i zadah w sposob zgaqny z prawem,
efektywny, oszczgdny i terminowy, a w szczegolnorici dla zapewnienia:
- zgodnoSci dzialalno6ciz przepisami prerwa oraz proceduramiwrewnetrznymi,
- skuteczno6ci i efektywnoi;ci dzialania,
- wiarygodnoSci sprawozdari,
- ochrony zasobow,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postgpowanta,
- efektywnosci i skutecznoSci przeplywu informacji,
- zarzqdzania ryzykiem,
oSwiadczam, 2e w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finans6w publicznych:

w Sqdzie Okrqgowym w Sfieradzu
Czg56 A
D w wystarczajqcym stopniu funkcjonowata adekwatna, skuteczna i erfektywna kontrola za"zqacza.
Czq56 B

E

w ograniczonym stopniu funkcjonowala adekwatna, r;kuteczna i efektywna kontrola zarzqdcza we
wszystkich sqdach.

Zaslrze2enia dotyczqce funkcjonowania kontroli zarzqdczejwraz z planowanymi dzialaniami, kt6re zostanq
podjgte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzqdczej, zostaty opisane w dziale ll oSwiadczenia.
Czg56 C
n nie funkcjonowala adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarz:Eocza.
Zastrze2enia dotyczqce funkcjonowania kontroli zarzqdczejwrazz planowanymi dzialaniami, kt6re zostanq
podjgte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzqdczej, zostaly opisane w dziale ll oSwiadczenia.
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Niniejsze o6wiadczenie opiera sig na mojej ocenie
niniejszego o6wiadczenia pochodzqcych z:
E monitoringu realizacjicel6w i zadah
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B
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informacjach dostgpnych

samooceny kontroli zarzqdczej przeprowadzonej

z

w czasie

sporzqdzania

uwzglgdnieniem standard6w kontroli

zarzqdczej dla sektora finans6w publicznych,
procesu zarzqdzania ryzykiem,
audytu wewngtrznego,
kontroli wewngtrznych,
kontrolizewngtrznych,
innych 2rodel informacji: sgdziowie wizytaiorzy, inrspektor ds. biurowoSci

DziaN ll

1.

Zastrzeienia dotyczqce funkr:jonowania kontroli zarzqdczej w roku ubiegtym:

SlaboSci system u ko ntrol i zarzqdczej dotyczq:

'/
'/

2.

brak kompletnych, aktualnych procedur i instrukcjiwewngtrznych
efektywno6ci i skuteczno6cifunkcjonowania systemu bezpieczefistwa informacji

Planowane dzialania, kt6re zostanq podjqte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzqdczej.
systematyczna weryfikacja obowiqzuiqcych w jednostce przepis6w wewnqtrznych,
wdro2enie zalecef pokontrolnych i poiaudytowych,
kontynuacja procesu zarzqdzania ryzykiem,

,/
,/
,/

Dzial lll
Dzialania, ktore zostaly podjgte w ubieglym rol<u w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzEdczej.

1.

Dzialania, ktore zostaly zaplanowane na rok, kt6rego dotyczy o6wiadczenie:

,/

aktualizacja funkcjonuiE,rych

w

jednostce procedur wewngtrznych, gt6wnie

z

zakresu

bezpieczefistwa danych osobowych i bezpieczeistwa informatycznego

2.

Pozostale dziaiania:

'/
,/

Realizowane jest badanie opinii intereriant6w w zakresie obstugi i dzialalno6ci sqdu w formie ankiet.
Wnioski interesant6w sq analizowane i uwzglgdniane.
Dokonywana jest kwartalrra weryfikacja wysoko6ci osiqgnigtych miernik6w okre6laiqcych stopierl
wykonania planu dzialalno6ci.

Jednocze6nie o6wiadczam, ze nie sq mi znane inne fakty lub okoliczno6ci, kt6re mogtyby wplynqi na tre6c
nin iejszego orlwiadczenia.

Sieradz, dn. 1 7.03.2016r...............
(miejscowoSi, data)

(podpis)

