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Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj
działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i
terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:
-zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,

-wiarygodności sprawozdań,
-ochrony zasobów,

-przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
efektywności i skuteczności przepływu informacji,
-zarządzania ryzykiem,

oświadczam ,że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora fmansów publicznych:

Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie
4

CzęśćA

El w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwama, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
O^B5

D w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarz^dcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontrola zarządczej wraz z Planowanymi.d,zialaniami' które zostan^ Podi?te w
celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.
C^cĆ
nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

D

ł

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w
celu poprawy funkcjonowania.kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.
Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego
oświadczenia pochodzących z:
monitoringu realizacji celów i zadań,

samooceny kontroli "zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczeJ dla sektora
finansów publicznych^
procesu zarządzania ryzykiem,
kontroli wewnętrznych,
kontroli zewnętrznych,

innych źródeł informacji: sędziowie wizytatorzy, inspektorzy ds. biurowości.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść mniejszego
oświadczenia.
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Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym: nie dotyczy.

l.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: nie dotyczy.
Dział III10'

Działania, które zostały podjęte w ubie^ym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: nie dotyczy

l.

2. Pozostałe działania: nie dotyczy

Objaśnienia;

lł Należy podać nazw? ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art.33ust lustawy ^ia8^?m1^1^ L°,^aidiz^
MTnrstówTDzl^.'72003TNr"247polri99YNrjo7poz^7H7z2004 r. Nr 238^ poz^2390j^Nr^273, poz'.^03^^^^^^^^
Nr249,poz.2104,'z2006r.Nr45 poz.319,Nrl70poz.l217i ^ 1^05^Z30?9JLI?4^J^'J;!J':S
98, póz 817, Nr 157 póz.' 1241 i Nr 161, póz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, póz. 354), a w przypadku gdy oświadczenie sporządzane jest
przez kierownika jednostki, nazw? pełnionej przez niego funkcji.

2) W dziale ł, w zależności od wyników oceny stanu kontrolizar25.dcze^wyPeima,si?tyll^oJedn^ ^z,ę^^^z^ci"^^,lil2^ ?^v^n^T^

za^nie'znakiem:X[:'odpow^niego wiersza. Pozostałe dwie cz^ci wykreśla ^ę, Część D ^pełnia się niezależnie od cyników
oceny stanu kontroli zarządczej.

31 Ministei kierujący więcej niż Jednym działem admmistracJlrz^doweJskładajlfd^o,osw.iadc^nle^ost^le.1^^ ^lz^S^p.

^^wszysMch kierowanych ^zezn^j^^ob^^^^

icdnostek, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy

Jp'ubIic2^chTD2v U"Nn57,"poz."1240 o7az"z201o7Nr 28'; póz. 146, Nr 96, póz. 620, Nr 123;poz, 835, Nr 152, póz. 1020 t Nr 238,póz.
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1578).

ekmen$:^poelaśćsifcwatEI'c^u'ps^pi^tro^ra^ządraTp^o^sJ^i'i^^nęT2^^^^

wiarygodność sprawozdań,ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i
skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem,

sł C^SCBWypełm&s^wp{zyp&dk^'^^OS[amfządc^^^

ss z==a=s== ^^śu

" ekmentówz^odnolddziaWności
z przepisami Prawa oT^^
godności sprawozdań, ochrony zasobowy, przestrzegania i pro^ zasad etycznego postępowania, efektywności i
wiary

skuteczności przepływu informacji oraz .a,z,dza"ia ryzykiem,

71 Znakiem,,X''zaznac^ć odpowiednie wier^
.>=^.S^S1^finanso>puHczn^os>ne p" M,.s.a Fina,^ na poa^ie a.. 69 ust. 3 usta^
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

91 Dział H sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczon^^
o"S^^r^S^^F^P^a^;gdy^Łdz^T^wiadczema;za7okpoprzed^ący^^^órego^^^^
ośwYatenTe/byłaTamac^ona crzęśći'aTbo°C lubgdy-w-rok^którego_dotyczy^niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne
niezapTanowane działania mające na celu popraw? funkcjonowania kontroli zarzątaJ.

