
Oświadczenie o stanle kontroli zarządczej
w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim

za rok2OL7

Dział l

Jako osoby odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej iefektywnej 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 efektywnośc| działania,
- wiarygodnościsprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzaniaryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym przez nas Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim

Część A

Część B
x w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część C
nie funkejenewała adekwatna, sl<uteezna i efektywna kentrela zarządeza

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

Część D
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego
oświadczenia pochodzących z:

o monitoringu realizacji celów i zadan,
. samooceny kontroli zarządcze1 przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla

sektora finansów pu blicznych
. procesu zarządzania ryzykiem,

@
o kontroliwewnętrznych,
o kontrolizewnętrznych,
. innych źródeł informacji: opracowań i analiz własnych, danych wygenerowanych z systemów

informatycznych sądu

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego
oświadczenia.
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L. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
. nadal niewystarczająca ilość szkoleń, niewystarczająca ilość miejsc w stosunku do liczby

chętnych w szkoleniach organizowanych przez KSSiP, ograniczanie liczby dostępnych dla
sądu miejsc

. nadal brak przekonania pracowników o zasadności funkcjonowania kontroli zarządczej,
niska wiedza pracowników w zakresie zagadnień i obszarów funkcjonowania kontroli
zarządczej i zarządzania ryzykiem, a także na temat celów i zadań Sądu oraz mierników
realizacji zadań z planu działalności

o problemy z przepływem informacji- komunikacją wewnętrzną
o brak formy pisemnej w de|egowaniu niektórych uprawnień przez kierowników komórek

organizacyjnych
. nadal niska motywacja pracowników, w związku z ograniczonymi możliwościami w

zakresie materialnych i pozamaterialnych czynników motywacyjnych
. stwierdzone podczas kontroli zewnętrznej sA w Lublinie braki w procedurach

wewnętrznych (nieaktualne publikatory) oraz stwierdzone podczas weryfikacji
aktualności procedur nieprawidłowości w obszarze PoIityki Bezpieczeństwa lnformacji

. w związku z wdrożeniem nowych usług w obszarze informatyki przy jednoetatowej
obsadzie informatycznej zagrożenie przerwami w dostępie do programów i aplikacji oraz
niebezpieczeństwo utraty danych podczas nieobecności informatyka

. nadal problemy z ,,kurczącą się" powierzchnią archiwów sądowych
2. Planowane działania, które będą uzupełnianie i aktualizowane w celu poprawy funkcjonowania kontroli

zarządczej.
r kontynuowanie działań mających na celu podnoszenie świadomości pracowników co do

roli kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem - zebrania i szkolenia
o dalsze diagnozowanie potrzeb oraz działania w kierunku organizacji szkoleń we własnym

zakresie, wspólnie z sądami ościennymi, dalsza współpraca w tym obszarze z SA w
Lublinie, KSSiP

o aktualizacja bazy ryzykoraz przeprowadzanie identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów
i zadań przyjętych do realizacji,

r dalsze monitorowanie wewnętrznych procedur pod kątem dostosowywania do
zmieniających się przepisów prawa i uwarunkowań wewnętrznych, aktualizacja Polityki
Bezpieczeństwa l nformacji

r dalsze podejmowanie działań w kierunku sprawiedliwego i motywacyjnego systemu
wynagradzania w miarę posiadanych środków

o dążenie do skutecznej komunikacji wewnętrznej - kontynuowanie spotkań prezesa i

Dyrektora z kierownikami wydziałów i oddziałów, przekazywanie informacji w formie
pism

r przestrzeganie obowiązujących regulacji w zakresie powierzania i delegowania
uprawnień, aktualizacja zakresów czynności

r dalsze działania zmierzające w kierunku optymalizacji rozmieszczenia zasobów
archiwalnych oraz działania mające na celu zagospodarowania dostępnych w budynku
sądu pomieszczeń na potrzeby archiwum

r zapewnienie dodatkowej obsady informatycznej w drodze usług zewnętrznych
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Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

!. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

r aktualizacja bazy ryzyk oraz przeprowadzanie identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań

przyjętych do realizacji
. okresowe spotkania kierownictwa sądu z kierownikami i przewodniczącymi wydziałów mające na celu

informowanie o bieżącej sytuacji jednostki na tle innych jednostek sądownictwa (wyniki efektywnoŚci

pracy sądu, aktualne obciążenie wpływem w przeliczeniu na posiadane etaty, wskaŹniki zatrudnienia),

wymianę uwag i wspólne wypracowanie rozwiązań usprawniających pracę sądu i poprawiających

komunikację, pisma nadzorcze i informacyjne do kierowników wydziałów i oddziałów
. aktywne reagowanie na potrzeby kadrowe (przesunięcia pomiędzy wydziałami w grupie sędziów i

urzędników)
. działanie w kierunku zabezpieczenia potrzeb szkoleniowych, współorganizowanie szkoleń z innymi

sądami (So w Lublinie, SR Lublin-Wschód), organizacja szkoleń własnych (szkolenie dla kuratorów

społecznych i zawodowych, szkolenie z Systemu Losowego Przydziału Spraw), zgłaszanie potrzeb do SA

w Lublinie oraz organiza cja przez w/w sąd szkoleń i wsparć
o bieżąca aktualizacja procedur wewnętrznych
. re8ulacja systemu wynagrodzeń w oparciu o środki na podwyższenie wynagrodzeń w sądach oraz

dokonywanie podziału otrzymywanych środków na nagrodv w oparciu o przejrzyste kryteria w

porozumieniu z kierownictwem wydziałów i oddziałów
. zagospodarowanie jednego z posiadanych pomieszczeń oraz pozyskanie regałów, w ramach

nieodpłatnego przekazania z SO w Zamościu, na potrzeby archiwum

. wdrażanie nowych systemów i aplikacji usprawniających pracę (moduł wykonywania orzeczeń

niefinansowych, e-znaki, centralny wydruk)

2. Pozostałe działania
r przeniesienie kont użytkowników i komputerów do centralnej domeny Ministerstwa Sprawied|iwoŚci,

wdrożenie samoobsługi pracowniczej
. działania informacyjne w ramach ogólnopolskich akcji informacyjnych (m.in. mediacje, Pomoc osobom

pokrzywdzonym)
r zabezpieczenie obsługi informatycznej w drodze usług zewnętrznych


