
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim

za rok 2015

Dział I

jako osoby odpowiedzialne 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,
- wiarygodnościsprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

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

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

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu
poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej 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:

x monitoringu realizacji celów i zadań,
X procesu zarządzania ryzykiem,
x audytu wewnętrznego
x kontroliwewnętrznych,
x kontrolizewnętrznych,
x innych źródeł informacji: opracowaniach i analizach własnych, analizy ankiet oceny satysfakcji

interesantów

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego
oświadczen ia.

Radzyń Podlaski, dnia 09 marca 2016 roku
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Dział ll

1,. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:
o uchybienia wykazane podczas kontroli wycinkowej przeprowadzonej przez specjalistę ds.

kontroli Oddziału Kontroli Sądu Apelacyjnego w Lublinie w zakresie wykonania budżetu,
prawidłowości i terminowości przeprowadzenia inwentaryzacji i sporządzania
sprawozdań, ewidencji należności, głównie w odniesieniu do prawidłowości sporządzania
sprawozda ń bu dżetowych or az r ealizaĄi na leżności sądowych

o problemy z aktualizacją wewnętrznych procedur wynikające z tempa zmian oraz braku

wytycznych w zakresie interpretacji przepisów (szczególnie tych związanych z

wdrożeniem systemu ZSRK)

r niewystarczaiąca itość szkoleń w stosunku do ilości i tempa wprowadzanych zmian,

szczególnie w obszarze nowych rozwiązań informatycznych, ograniczanie liczby miejsc na

realizowanych szkoleniach i wsparciach
e problemy kadrowe - liczne absencje pracownicze, w przypadku tych krótkotrwałych brak

możliwości zawierania umów na zastępstwo, brak możliwości kształtowania
wynagrodzeń (brak środków na podwyższanie wynagrodzeń pracownikom bardziej
obciążonych pracą lub tym, którzy w szczególnie wyróżniający sposób wykonują swoje
obowiązki)

. niska motywacja pracowników, w związku z ograniczonymi możliwościami w zakresie
pozamateria lnych czynników motywacyjnych

. niska świadomość i brak przekonania pracowników o zasadności funkcjonowania kontro|i

zarządczej oraz niska wiedza pracowników w zakresie zagadnień i obszarów
f u n kcj o n owa n i a ko nt ro l i zar ządczej i za r ządzania ryzyki em

2. planowane działania, które będą uzupełnianie iaktualizowane w celu poprawy funkcjonowania kontroli

zarządczej.
. wykonaniewszystkichzaleceńpokontroInych,
r kontynuowanie działań zapewniających wysoki standard obsługi interesantów
o kontynuowania działań w celu dostosowania pokoju Niebieskiego do obowiązujących

przepisów i standardów
o działania zmierzające od przeniesienia lokalizacji ośrodka kuratorskiego poza siedzibę

sądu do budynku dającego większe możliwości reaIizacji ustawowych zadań nakładanych
na tego typu instytucje

o wdrożenie analityki dochodowej w zsRk oraz podjęcie działań w kierunku integracji kNs z

systemem ZSRK
. aktualiza cja bazy ryzyk oraz przeprowadzanie identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów

izadań przyjętych do realizacji,
r diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz ich zapewnianie w ramach posiadanych

środków i możliwości
. działania zmierzające do podniesienia świadomości pracowników w odniesieniu do

zasadności funkcjonowania kontroli zarządczej - zebrania z pracownikami, szkolenia
o dalsze monitorowanie wewnętrznych procedur pod kątem dostosowywania do

zmieniających się przepisów prawa i uwarunkowań wewnętrznych, głównie w zakresie
wdrożenia zsRk

o dostosowanie rozmieszczenia etatów w odniesieniu do realizowanej polityki kadrowej w
sądownictwie, dalsze zabezpieczenia zastępstw za nieobecnych pracowników

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



Dział lll

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

o przesunięc|a etatowe urzędników iinnych pracowników w ramach posiadanych zasobów kadrowych
jako reakcja na doraźne problemy w obsadzie etatowej

o aktualizacja procedur wewnętrznych w związku ze zmianami nadrzędnych aktów prawnych oraz

wdrożeniem nowych rozwiązań (instrukcja należności, prace nad zmianą polityki rachunkowości)
r delegowanie pracowników na szkolenia oraz organizacja szkoleń iwsparć we własnym zakresie (m. in.

szkolenie z Portalu informacyjnego, wsparcia ZSRK, usługi serwisowe iszkoleniowe Currenda iAlbit)
r okresowe spotkania z kierownikami w celu wymiany uwag i wspólnego wypracowania rozwiązań

usprawniających pracę sądu
. wykonywanie wszystkich zaleceń pokontrolnych i poaudytowych

2. Pozostałe działania
. monitorowano oczekiwania i poziom satysfakcji interesantów z jakości obsługi sądu, w wyniku

zgłaszanych uwag uszczegółowiono m.in. oznakowanie kasy,

o zakupiono alkomaty i narkotesty na potrzeby zespołów kuratorskich
o podjęto działania w celu dostosowania Pokoju Niebieskiego do obowiązujących przepisów i

standardów


