O6wiadczenie o stanie konuoli zatzqd,czei
w Sqdzie Olcggowym w Opolu
zatok20tl
Jako osoba odpowiedzialna z^ zapewnienie firnkcjonowania adekwatnej, skutecznei
i efektywnej kontroli zanqdczej, g. dzialai podejmowanych dla zapewtieria rcdtzacji cel6w
i zadan w spos6b zgodny z pr^wem, efektywny, oszczgdny i terminowy, z v szczeg6lnosci dla
zapewtietia:
- zgodno6ci dziaLalnoici z przepisami prawa oraz procedurami
wewng tznyri,
- skuteczno6cii efektywnoici dziaNana,
- wiarygodnorici sprawozdari,
-

ochrony zasob6w,

- przestzegana i promowani a zasadetycznegopostgpowania,
- efektywno6ci i skuteczno6ciprzeplywu informacji,
- zatz4dzaria
ryzyL<rem,
oriwiadczam,2ew kierowanej przeze mnie jednostce sektora finans6w publicznych:
w S4dzie Okrggowym w Opolu
Czq66 A
tr

w wystatczai4cymstopniu funkcjonowaLa adel<watna,
skutecznai efekrywna kontrola zarzqdcza.
Czg66 B
E

w ograniczonym stopniu funkcjonowaLa adekwatna,skuteczna i efektywna kontrola zarzqd,cza
we wszystkich s4dach.

ZastrzeLetia do$czqce funkcjonowania kontro[ zarzqdczej wraz z planowanymi dziaLanami, kt6re
zostanq podigte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarz4dczej, zostaLy opisane
w dziale II o6wiadczenia.
Czq66 C
n

nie funkcjonowala adekwatna,skutecznai efektywna kontrola zarz4dcza.
ZastrzeLeria doScz4ce funkcjonowania kontro[. zarzqdczejwraz z planowanymi dztaNanami,kt6re
zostanq podjgte w celu popravry funkcjonowania kontroh zanqdczej, zostahyopisane w dziale II
oSwiadczenia.
C2966D
Niniejsze oSwiadczenieopiera sig na mojej ocenie i informacjach dostgpnych w czzste sporz4dzatia
niniej szego o6wiadczenia pochodz4cych z:
E
E

monitoringu rcaltzacji cel6w i zadai,,
samooceny kontroli zarzqdczej przeprowadzonej z uwzglgdnieniem standard6w kontroli
zanqdczej dla sektora fi.nans6wpublicznych,

E

procesu zatzqdzaria ryzyl<tem,

E

audytu wevm€trznego,

E

kontroliwewngtrznych,

E

kontroli zewngtrznych,

E] innych fuodeLinformacji: sgdziowie wizytatorzy, inspektor ds. biurowoSci

Dziatll
1'. Zasftzeheria dogczqce frrnkcjonowania kontroh zzrzqdczejw roku ubieglyrn
Slabo6ci systemu kontroli zanqdczej dotycz4
{ btzku regulacji wewn€trznych (mechanizm6w kontroli) w niekt6rych obszatach dziaLalnoici
Iub ich niedostosowanie do aktualnych przepis6w zewnetrznych,
{ dzialanra zgodnego z przepisami p',,wa onz prx.edwami wewngtr znyrn\
/ zatzqdzanta
ryzyl<tem,a w szczeg6lnoSciidentyfikacji i oceny poszczeg6lnych ryzyk otaz ich
powiqzznta z planern dnalilno(;ci,
2. Planowane dzia\aria,kt6te zostanqpodjete w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarz4dczej:
/ przegl4di weryfikacja frrnkcjonuj4cychw jednostce regulacji wewn€trznych,
{ wzmoctienie kontroli funkcjonalnej i samokontroli, wdro2enie zalece|pokontrolnych,
y' wdroLene w jednostce
program6w wspomagajqcych proces zarzqdzatia ryzyl<temt1. Risk
Manager i Risk Portal.
Dzi*llll
DzraLatia, kt6re zostaly podjgte w ubieglym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zanqdczej.
1,. DziaLaria, kt6re zostaNyzapranowanena rok, kt6rgo dotyczy oswiadczenie:
Przeptowadzenie identyfrV,acjii oceny ryzyka w poszczeg6lnych kom6rkach orgatttzacyjnych
S4du.Wprowadzerie rejestru ryzyk dIz calej jednostki.
2. Pozostale dzialanta:
Nie dotyczy.
Jednocze6nieo6wiadczam,ze rie s?-mi znaneinne fakty lub okoliczno6ci, kt6re moglyby wplyn46 na
tred6 niniej szego o6wiadczetia.
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