OSwiadczenie o stanie kontroli zarzEdczej
w SEdzie Rejonowym w Legionowie
za
Dzial

rok 2013

I

Jako osoba odpowjedzialna za zapewnienie funkcjonowania
adekwatnej, skutecznej iefektywnej
podejmowanych dta zapewnienia reatizacjicet6w
izajarlw sposoo

::lj::lT:lld:'"j
1.9liatai
zgodnv z p'awem, etektvwny,
oszczqdny i terminowy, w szczeg6lnojci dla lapeu/nienia:
- zgodnosci dzialalno3ci z przepisami p.awa aoraz
procedurami wewnqtrznymi,
- skutec2nosciiefeklvwnoscidzialania,
- wia rygod ojci pra wozda
- ochrony zasob6w,
- przestrzegania i promowania zasad €tycznego postqpowania,
- efektywnoSci i skutecznoici przeplywu informacji,
" zarzadzaniaryzykiem,
n

s

11,

oswiadczam, ie w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finans6w publicznych:
w Sedzie

Rejonowym w Legionowie.
Cz€6i A

nie dotyczy
CzQi6 S

w ogrdnlczonym stopniu lunkcjonowotq ddekwatnd, skutecznd i elekywnd
kontrclo zdnqqcza,
ZastrzeZenia dotyczece fuokcjonowania kontrolt zarzAdczejwraz z pla nowanym
i dzialan ia mi, kt6re zostanE
podietew celu poprawy fu nkcjo nowan ia kontro ri zarzEdczei, zostaiv opisane
w d2iare I oiwiadczenia.
Cze36 C

nie dotyczy
Zastr?etenia dotyczqce funkcjonowan ia kontro izarzadczelwfaz z pla nowa
nymj dziataniami, kt6re zosiana
podj\.te w c€lu poprawy funkcjonowania kontro i zanqdczej, zostaty
opisanew dziate

o(wiadcrenia.

czq56 D

Niniejsze o(wiadczenie opiera sie na mojej ocenle j informacjach dostepnych
w czasie
sporz4dzania niniejszego ojwiadczenia pochodzEcych z :

X
X
X
X
X

monitoringurealizacjicel6wizada6,
sarnoocenykontrolizarzadcze.iprzeprowadzonejzuwzglednieniem
standard6w kontroli zarzqdczej dla sektora finans6w publicznych,
procesu zarzEdzania ryzykiem

kontroliwewnqtrznych,
audytu wewnqtrznego,

Dziat

X

kontroli zewnQtrznVch,

X

innych irddel informacji: sQdziowie wizytatorzy, inspektorzy ds. biurowojci,

ll

1.

Zastrze2enia dotyczqce funkcjonowania kontroli zarzEdczej w roku ubiegtym:

a)nieprzesteeganie obowlqzujqcych wewnqtrznych procedur w obszamch wykazanych
protokolach pokontrolnyc h,
b) brak aKualnych regu lacj I wewnqhznyc h w obszarze rachunkowosct,
c) brak skutecznego systemu ocenianla pmcownik6w,
d) niedostateczny monitoring reallzacjl wyznaczoliych col6w i zaclaf.

!,

2. Planowane dzialania. kt6re zostanq podjQte w celu poprawy funkcjonowania kontroli

zarzEoczel
a)wzmocnienle rollzarzqdzanta ryzykiem popzez zwtQksz€nie czestoitiwobci ocanv ryzv|(a
b) ua ktualn le n ie wewnetznych procedur dotyczacych rachunkow;Sci,
c) dostosowanle dzlalaf jednostkl do zgodno6ciz przeplsaml prawa oraz proceduraml
d) opracowanle lwdro2enie systemu ocenlania pracownlk6w oraz wartogciowadle stanowlsk pracy
e) usprawntenle systemu wewnetrznego obiegu Informacji

Dziat lll
Dzialania, kt6re zostaty podjqte w ubieglym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli

zatzqd.zej

1.

Dziatania, kt6re zostaly zaplanowane na rok, kt6rego dotyczy ojwiadczeniet

a.) Usphwnienie syitemu obiegu informacjl wewnehznej

b)

Pneglqd I uaktlalnienie wewnetznych akt6w prawnych obowtqzulqcych w S4dzte
Rejonowym w Legionowie

2.

Pozostatedzialanial
nie dotyczy

lednoczeSnie oiwiadczamy, Ze nie sE mi znane inne fakty lub okoliczno3ci, kt6re moglyby
wptynE6 na treii niniejszego o3wiadczenia.

Legionowo, 19.03,2014 f.
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