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oświadczenieo stan|okontro|izarządczej
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WMie|cu
oyrektorasądu Rejonowego
w Mie|cul)
za rok 20'14
(rok,
zaKórysUaclan€hsl oświe.hzQna
Dz|ał|2)
Jako osoba odpowiedzialnaza zapewnienie funkcjonowaniaadekwatnej,skutecznei i efektywnej kontroli zarzqdczej,lj. działańpodejmowanych
d|a zapewnieniarea|izacjicelów i zadań w sposÓb zgodny z prawem, efek.
tywny,oszczędnyi terminowy,
a w szczegó|ności
d|azapewnienia:
- zgodności
pfepisami prawaoraz procedurami
dziata|nościz
wewnętŻ
nymi,
- skuteczności
iefektywnościdziałania,
- wiarygodnościsprawozdań'
. ochronyzasobÓw,
- pzest|zeganiai promowaniazasad
etycfnegopostępowania,
- efektywności
pŻeptywuinformacji,
i skuteczności
- zarzqdzaniaryzykiem,
pŻeze mnie dzia|e/dzialachadministracjiz4dowej3łw kierowanej
oświadczam,że w kierowanym/kierowanych
pŻeze mniejednostcesektora'inansÓwpub|lcznychsądzie Rejonowym
w Mie|cu
(nazdnazwy

działU/dzia|'ówadminist.acji r.ądowcy'nafwa jednGtki sektora fnansów pub|icznych '

CzęśćAa)
stopniufunkqonowała
adekwatna,
skutecznaiefektywnakonto|aza|zqdcza.
B w wystarczającym
częśćB5)
stopniufunkcjonowała
adekwatna,
skutecznai efektywna
kontrolazaŻądcza'
E] w ograniczonym
zastfefenia dotyczące funkcjonowaniakontroli zarządczej wraz z p|anowanymidziałaniami,które zostaną
podjęteWce|upoprawyfunkcjonowania
kontro|i
zazqdczej,zostałyopisanew dzia|e||oświadczenia.
CzęśćC6)
adekwatna,
skutecznai efektywn
a kont|o|a
zarzadcza.
tr niefunkcionowała

.
zastfefenia dotyczące funkc.ionowaniakontro|i zazadcze.i wraz z p|anowanymidziataniami, KÓre
podjęteWce|upoprawyfunkcjonowania
kontro|i
zaz4dczej,zostały
opisanew dzia|e||oświadczenia.

zostaną

CzęśćD
Niniejsze oświadczenie
opiera -się na mojej ocenie i informacjachdostępnychw czasie sporządzanianiniejszego oświadczenia
pochodzących
z:.,
rea|izacji
ce|ówizadań,
E monitoringu
z uwzg|ędnieniem standardóW kontro|i zaŻądczej d|a
B samooceny kontro|i zaŻądczej przeprowadzone'i
sektorafinansówpublicznych.)'
B procesuzaŻądzaniaryzykiem,
tr audytuwewnętrznego,
El kontro|iwewnętrznych'
8l kontro|izewnętznych,
informacji:
EJ innychżródeł
ktÓre mogłybywpłynąĆna treśĆ
Jednocześnie
ośWiadczam'
że nie są mi znane inne fakty |ub oko|iczności'
ninjejszegoośWiadczenia.
Mielec,dnia 27 lutego2015 roku
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Dz|ał||9)
1.

zast|zefenia dotyczącefunkcjonowaniakontro|izaŻ ądczej w roku ubiegłym.

przyczw
fbżenb zasbzeźeń w zakesb funkcbrawania kot1bpli za|zą&zą' np' btoblą stalośl l@ntoli zaNabży opisń
.
.nieńwi*v'trtść
admkisb.acji n+
dzidu
so|d)ta frnanńw pubicanyd1 ab
w funkcł'rpwaniu plnos'4
aqacźej' isaaq..@t
tub zadanb, ktfie nb zosbly z|ealizovlarg, nbwsfuEzająC! mohito|ing konboli zarza&zej, Waz z pdd.
aiwei,. isaw
pawa
dzidalności z pnepisani
nk'n: jeźet Io npźliwe, elerrgnfu, t<tóEgo zasźzeżania dolyQą w sŹ.czegóhloś'i: zgdnobi
zasobów,
dTo|Iy
wiarwdnobi
sga\tzdań,
działania,
i
etekwrlo#i
pr@edurami
sku|ećfności
wewnębfnyni,
oaz
i sl<ubcznoki przept},wu info|m&ji lub za|zł
prnstzelania
zasad elyt.zr]pgo psĘpowan:p, ęf9//.i|r'/r'no&)i
i pomowania
dzania ryzykiem.
2.

P|anowane działan.a' które zostaną podjęte W ce|u poprawy funkcjonowania kontro|i zarzqdczej.

Nabży qisać kt|rczdr.,edzi*anb, którc zosbnq pdjęb w @fu powaw
zastŻeżeń,wraf z podaniemtertninuich realizacji.
do Złożonych

funkcjondwE/nbko,1di zan#ej

w odnbsbniu

Dział |l|10)
Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w ce|u poprawy funkcjonowania kontro|i zarządczej'
1.

Działania'które zostałyzaplanowanena rok, którego dotyczyoświadczenie:

Naleźy opisać najistotniejsze dziaŁania, jakie zostały podkte w roku, któregp dotyczy niniejsze oświadcfenie w odniaŚidńiu
oświadczenia za rok poprzedzajacy rok, którego dotyczy niniejsze oświaddo planowanych działań wskazanych w dziate
czenie. W oświadczeniuza rok 2010 nie Wpelnia sĘ tego punktu.
2'

Pozostałedziałania:

Nateży opisać najistohiejszo działania, ni1zaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok' którego dotyczy niniojsze
oświadczenie,jeżali takie dzialania zostaly podkte'
objaśnienia:
1) Należy podać nazwę ministra, usta|oną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie ań. 33 ust' 1 ustawy f dnia 8 sierpnia
1996 r' o Radzie Ministrów(Dz. U. z 2003 r' Nr 24, poz' 199 i Nr 80, poz.717, z 2004 r' Nr 238' poz' 2390 i Nr 273' poz. 2703'
z 2OO5r. Nr '169,poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, r 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227,
poz' ,t5o5'z 2oo9 r' Nr 42, poz.337, Nr 98, poz. 817' Nr 157' poz. 1241 i Nr 161, poz' 1277 o.az z 2010 r. Nr 57' poż. 354)'
pełnionejpŻef niego funkcji'
a w przypadkugdy oświadczeniespo|ządzanejestpŹez kierolvnikajednostki,naz\^,ę
,) W dziate |, w za|eżnościod wyników oceny stanu kontro|izarządczej' wypełniasię ty|ko jpdną częśćz części A a|bo B, a|bo
,x'' odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie c4śd wykreś|asię' część D wypełnia się niec p|zez zafnaczenie znakiem
faleznie od wyników oceny stanu kontro|izaEądczej'
r) N,,linisterkierujący więcej niż jednym działem administracji Źądowej składa jedno oświadczenie o slanie kontro|i zaŻąd.
czej w zakresie wszystkich kierowanych przeŹ niego dzialóu obejmując€ również uząd obsługujący ministra' oświadcze.
nie nie obejmuje jednostek, które nie są jednostkami sektora finansów pub|icznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierp.
nia 2OO9r. o finansachpublicznych(Dr. U. Nr 157, poz. 1240 otaz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr'123, poz. 835,
N r 1 5 2 ,p o z . 1 0 2 0i N r 2 3 8 ,p o z .1 5 7 8 ) .
.) cfęść A wypełnia się w pżypadku' gdy kontro|a za|ządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łączn.e wszystkie następujqce e|ementy: zgodność działalnościf przepisami prawa oraz procedurami wewnęlrznymi' skuteczność iefektywność
działania, wiarygodnośÓ sprawozdań, ochronę zasobów, pąeslrzeganie i promowanie zasac| etycznego postępowan|a'
efektywnośći skutecznośćprzepły/./uinformaąi o|az zarzqdzanje ryzykiem.
5) część B wypełnia się w przypadku' gdy kontrola zaŻądcfa nie zapewniła w wystarczajacym stopniu jednego lub więcei
z'wymienionych e|ementów: fgodności działa|nościz przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności
i efeklywności dz.ałania. wiarygodności sprawozdań' ochrony zasobów, pŻestrzegania i promowania zasad etycznego
przeptywuinformacji|ubzarządzaniaryzykiem,z zastrzeżeniempŻypisu 6'
postępowan|a,efektywności
i skuiecŹności
6' częŚć c wypełnia się w przypadku' gdy kontro|a za|ządcza nie zapewnila w wys|arczającym stopniu żadnego z wymienio.
nyih e|emeńtó*l zgodności działa|nościz przepisami prawa otaz procedur?mi wewnęt|znymi' skuteczności i efeklywności
dz.ałania' wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, pŻestzegania i promowania fasad etycznego postępowai skutecfnościprzepływuinloffnaąioraz za|ządzaniaryzykiem.
nia, efektywności
'' Znakiem ..X.,zaznacfyćodpowiedniewjersze.W przypadkuzażnacfeniapunktu..innychźródelinformacji,,
na|eżyje wymienić.
!) standardy kontro|i zarządczej dta sektora finansów pub|icznych ogłosfone pfzez Ministra Finansów na podstawie ań' 69
Ust'3 Usławyz dnia 27 sierpnia2009r' o finansachpub|icznych'
9) Dzia| ||sporządzanyjest w pżypadk'r' gdy w dzia|eIniniejszegooświadcfeniazaznaczono cfęśćB a|boc'
'o)Dział ||i spóządźj się w'przypaolu' gdy w dfia|e I oświadczeniafa rok popŻedzający rok. którego dotyczy niniejsze
oświadczenie,byla zaznaczona część B a|bo c |ub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie,były podejmowa.
ne inne niefap|anowanedziałaniamającena ce|upoprawęfunkcjonowaniakontro|izarządczej'

