Oświadczenieo stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Kozienicach
za rok ZaM
Dział I
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie f'unkcionowania adekwatnej, skutecznej i efuktywnej kontroli
działń podejmowanych dla zapewnienia realizacji cęlów i zadń w sposób zgodny z prawem,

z,arządczej, tj.

efektywny, oszczędny i ternrinowy, a w szczególnośc.i d,la zapewnien,ia:
- zgodnościdziała]n,ościz przepisarni prawa oraz proceduram,i rvewnęŁrmymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności, sprawozdali.

-

ochrony zasobów,

przestzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
efektywności i skuteczności przepływu infi:rInac.ji,
zwządzania lyzykiem,
ośrviadczam,ze w kierowanei przeze rnnie jednostce sektora finansów pńlicznych w Sądzie Rejorrowym w
,Kozienicach ul. Konstytucji 3 Maja ż2,26-900 Kozienice

o

CzęśćB

X

w ograniczollylT stopniu fi,nkc.ionowała adekwatna, skutecztta i efektywna kontrola zaruądcza.

CzęśćD

Ni.nie.isze ośrviad,częnie opiela się rla rlo.iej ocerrie i infonnaciaclr dostęprryclr r.v czasie sporządzania niniejszego
oświadczeniapoclrodzacy.,ch z;

X

X

X
X

lnonitoringu realizacji celórt, i zadań,
X satnoocetry kontroli zarządczej przeprorvadzonei z rrrvzględnieniem standardów kontroli zarządczej
dla sektora

fi

rransólv publi,cznych,

p1,ocesu zarządzania

ryzykiem,

audytuwewllętlzllego,
konlroli lverłrręfi mych,
kentrcłi-*ełłłętrznyeh,

innyc lr źródełinformacj i -,,Anki ety saty sfu kcj i interesanta"
Jednoczęśnie oświadczam,.że .nie są mi znane inne fakty l,ub okoliczności, które rnogłyby wpłynąć na treść

nil

iej

szego oświ,adczenia.

Kozienice, dnia 25 lutego 201,5r

Dział II

l.

Zastzeżenia dotyczące funkcjonowania wroku 20l4 kontroli zauądczej:
Nieaktualne procedu.ry wewnętrzne w zakres.ie bezpi,eczeństwa irrfbrnracji oraz brak szkoleń z zakresu
bezp ieczelistlva in formacj i i ochrony danych osobowvclr.
Nied,ostateczna ilośćorganizowanych szkoleń zewnętrznych dla rrrzędników zatnrdnionych w
wydziałach merytorycznyclr i kuratorów zawodowych z uwagi na częstę zanr,ialry przepisów prawnych
związanycŁl bezpośrednio z pracą wydziałów rnerytory§znych i kuratorów zawodowych (np. zmiany

KPC, KC, KPK, KKW).

2.

Flanowane dziŃania, które zostaną podjęte w celu popfawy frmkcjonolvania kontroli zarządczej:
Aktualizacja procedur wewn,ętrznych dotyczących bezpieczeństwa informacji i ilanych osobowych,
zapoznanie z procedurami i przeszkolenie w tym zakresie wszystkich pracowników Sądu.
Mobilizclwanie pracorvnikólv dtl podnoszenia kwalifikacji i udziału w sz.koleniach zervnętlznych
or_Ęanizorvanychprzez sądorłłrictwo na tematy ściśle
związane z praca merytoryczną.

