Oświadczenie o stanie kontroli zatządczej
Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Kaliszu
za rok2017
Dział l

Jako osoby odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i
efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizaĄi
celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w
szczególności dla zapewnienia:
- zgodności działalnościz przepisami plawa orcz procedurami wewnętrznymi,
- skutecznościi efektywnościdziałania,

-

wiarygodności sprawozdań,
ochrony zasobów,
przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
efektywności i skuteczności przepływu informacji,
zarządzania ryzykiem,
oświadczęlly, że w kierewanym/kierewaryeh prze,e mnie dziale/działaeh administraeji
rządewej# w kierowanej przez nas jednostce sektora finansów publicznych":
sądzie okreqowvm w ka|iszu

CzęśćA
E w wystarcząącym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna
kontrola zarządcza.
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Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarząd czej wraz
planowanymi
działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej,
zostały opisane w dziale ll oświadczenia.

CzęśćG
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Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarząd czĄ wraz
planowanymi
działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej,
zostały opisane w dziale ll oświadczenia.

CzęśćD

Niniejsze oświadczenie opiera się na naszej ocenie i informacjach dostępnych w czasie
sporządzania niniejszego oświadczeniapochodzących z:7)
El monitoringu realizaĄi celów izadań,
samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonĄ z uwzględnieniem standardów
kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych8),
procesu zarządzania ryzykiem,
audytu wewnętrznego,
kontroliwewnętrznych,
kontrolizewnętrznych,
innych źródeł informacji: sprawozdanie z wykonania planu działalnościw 20.17r.
skargi iwnioski, ankiety prowadzone w ramach funkcjonowania BOl (Biuro
Obsługi lnteresantów)
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Jednocześnie oświadczamy, ze nie są nam znane inne fakty lub okoliczności, które
mogłyby wpłynąć na treśćniniejszego oświadczenia.

Kalisz, dnia 8 marca 2018r.
(miejscowość,data)

(podpis kierownika jednostki)
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Nie dotyczy

kontro]i zarządczej, istotną nieprawidłowość W funkcjonowaniu jednostki sektora finansóW pLiolicznycn alóo działu
administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli
z,av4dczei, Wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastżeżenia ootyczą, w sŹc2Ógólności: z-godności
działalności pżepisami prawa oraż procedurami wewnĘtrznymi, skuteczńoścl iefekt-ywności diziałania,
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WiarygodnoŚci sprawozdań, ochrony zasobóW, przestrzegania
promowania zasad etycznÓgo postępowania,
efektywności i skuteczności pzepływu informacji |ub zażądzania ryzykiem,

2.

planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania
kontroli

zarządczĄ.

.

Nie dotyczy

Należy opisaĆ kluczowe działania, które zostaną podjęte W celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej W
odniesieniu do złoźonych zastrzeżeń, Wraz z podaniem terminu ich realizacji,

Dział lll
Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli

zarządczej.
'l . Działania,
które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
Nie dotyczy

NaleŻy opisaĆ najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte W roku, którego dotyczy niniejsze ośWiadcżenieW

odniesieniu do planowanych działań Wskazanych W dziale libświadczenia za
niniejsze ośWiadczenie,

2.

ńr popLeilzaląc}

rok, którego dotyczy

Pozostałedziałania:

Nie dotyczy
NaleŻy opisaÓ najistotniejsze działania, niezaplanowane W ośWiadczeniu za rok popżedzający rok, którego dotyczy
niniejsze ośWiadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte,
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