Oswiadczenie o stanie kontroli zarzadczej
Prezesa i Dyrektora
Sqdu Rejonowego w Wotominie

zarok 2014
(rok. za ktdry skladane jest o&wiadczenie)

Dzial I2)
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarza.dczej,
tj. dziatan podejmowanych dla zapewnienia realizacji ce!6w i zadari w spos6b zgodny z prawem, efektywny,
oszczedny i terminowy, a w szczeg6lnosci dla zapewnienia:
- zgodnosci dziatalnosci z przepisami prawa oraz procedurami wewne.trznymi,
- skutecznosci i efektywnosci dziatania,
- wiarygodnosci sprawozdan,
- ochrony zasob6w,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postepowania,
- efektywnosci i skutecznosci przeprywu informacji,
- zarza.dzania ryzykiem,
oswiadczam, ze w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansdw publicznych*

Sqdzie Rejonowym w Woiominie
(nazwa/nazwy dziatu/dziatdw administracji rzadowej/nazwa jednostki sektora finansflw publicznych '

Cz?i6 A4)
n w wystarczaja_cym stopniu funkcjonowata adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarza.dcza.
Cz<?Sd B5)
Xw ograniczonym stopniu funkcjonowata adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarza.dcza.

Zastrzezenia dotycza.ce funkcjonowania kontroli zarza.dczej wraz z planowanymi dziataniami, ktbre zostana.
podjete w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzqdczej, zostaty opisane w dziale II oswiadczenia.
Cze$6 C6)
i i nie funkcjonowata adekwatna. skuteczna i efektywna kontrola zarzadcza.
Zastrze±enia dotyczqce funkcjonowania kontroli zarzadczej wraz z planowanymi dziataniami, ktbre zostana.
podjeje w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarza.dczej, zostary opisane w dziale II oswiadczenia.
Czese D
Niniejsze oswiadczenie opiera si^ na mojej ocenie i informacjach dostepnych w czasie sporza,dzania niniejszego oswiadczenia pochodza.cych z:7)
x monitoringu realizacji ce!6w i zadan,
x samooceny kontroli zarzqdczei przeprowadzonej z uwzglednieniem standard6w kontroli zarza.dczej dla
sektora finansow publicznych8^,
x procesu zarz^dzania ryzykiem,
x audytu wewnetrznego,
. x kontroli wewnetrznych,
x kontroli zewnetrznych,
x innych zr6det informacji: sprawozdafi, analiz wewnetrznych
Jednoczesnie oswiadczam, ze nie s^ mi znane inne fakty lub okolicznosci, kt6re mogtyby wptyna.6 na tres6
niniejszego oswiadczenia.
Wotomin,
(miejscowo^c, data)

Niepotrzebne skreslid

D Y R E K T O R
'.i Rejonuwego w Wotominie

i j j i t i i ' t a S's.t

Dziat II9)

1.

Zastrzezenia dotycza.ce funkcjonowania kontroli zarza^dczej w roku ubiegtym:
•
•
•

2.

Niedostateczny przeptyw informacji wewnafrz jednostki,
Ograniczenia w mozliwo&ci organizacji szkolert,
Niedostateczna ochrona zasobbw ludzkich spowodowana czynnikami zewnetrznymi m.in.
niedoetatyzowanie kadry urzedniczej.
Planowane dzialania, ktdre zostana. podjete w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzqdczej:
•
Wdrozenie Standard6w Obsiugi Interesant6w w Biurach Obsfugi Interesantdw w Sqdach
Powszechnych w celu wprowadzenia jednolitych wzorc6w postepowania dla pracownik6w
zajmuja,cych si§ obsluga. interesantbw w ramach realizacji ce!6w przyjetych w ,,Strategii
modemizacji przestrzeni sprawiedliwo$ci w Polsce na lata 2014-2020", systematyczne badania
oczekiwafi obywateli w zakresie standardGw obstugi Interesantow z uzyciem wystandaryzowanej
ankiety, state podnoszenie jakosci swiadczonych usiug w Biurze Obsfugi Interesanta oraz Czytelni
Akt,
•
Poszerzanie katalogu informacji zawartych na stronie internetowej Sa,du oraz zapewnienie statej
aktualizacji informacji udostepnianych na tej±e stronie internetowej w celu utatwienia Interesantom
dostepu do Wymiaru Sprawiedliwosci,
Zapewnienie cia.glosci dzialania system6w informatycznych,
Wykonywanie czynnosci nadzorczych w ramach opracowanych planow nadzorczych,
Monitorowanie poziomu obcia^enia pracq oraz etatyzacji w poszczeg6lnych pionach orzeczniczych,
Wdrozenie protokolu elektronicznego w sprawach cywilnych i wykroczeniowych ( e-protok6t),
Podjecie dzialan majqcych na celu utworzenie w Sa.dzie punktu KRK,
Podjecie dziatart w zakresie usprawnienia pracy w sekretariatach f praca sekretariat6w jako kadry
wspomagajqcej ukierunkowana na odcia.zenie kadry orzeczniczej),
•
Podjecie dzialan usprawniaj^cych tok postepowan w pionie cywilnym poprzez sformutowanie
warunkbw, jakim maja, odpowiadat wnioski skladany do Wydzial6w pionu cywilnego, tak aby
unikna.c koniecznosci wydawania zarza.dzeri do uzupefnienia brak6w formalnych. Standaryzacja
zarz^dzen wzywajqcych do uzupeinienia brakbw formalnych - poza.dany do osia.gniecia efekt
w postaci przedstawienia sedziemu akt sprawy niewymagaja.cych uzupelnienia brak6w formalnych,
•
Dalsze zmiany w organizacji Archiwum Zaktadowego pota.czone z klasyfikacja. akt przeznaczonych
na zniszczenie w celu uwolnienia powierzchni archiwalnych,
•
Dalsze dziatania w zakresie wdrazania pilotazu dobrego zarza.dzania jednostkami wymiaru
sprawiedliwosci w ramach projektu BPWP edukacja w dziedzinie zarzadzania czasem i kosztami
postepowart sa.dowych - case management Programu Operacyjnego Kapital Ludzki,
•
Okreslenie potrzeb szkoleniowych poprzez poznanie potrzeb i oczekiwan pracownik6w S^du
w zakresie oferowanych i planowanych programbw rozwojowych realizowanych poprzez szkolenia
( badanie przy wykorzystaniu narz^dzia badawczego - arkusza analizy potrzeb szkoleniowych
w Sa,dzie Rejonowym w Wotominie },
•
Podjecie dalszych dzialart zmierzaja.cych do utworzenia Sekcji Wykonawczej V Wydzia^u Karnego
oraz Sekcji Egzekucyjnej w I Wydziale Cywilnym,
•
Bieza.ca analiza zidentyfikowanych ryzyk, podejmowanie dzialan w celu ich zminimalizowania
w ramach mozliwosci Sa.du,
•
Dalsza realizacja zato±ert przyj^tej Strategii Rozwoju Sa.du Rejonowego w Wc4ominie na lata 20142017.

Dziatania opisane w dziale II jednostka zamierza zrealizowa6 sukcesywnie do konca bieza.cego roku.
DziaHII101
Dziafania, kt6re zosta/y podjete w ubieglym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarza.dczej:
1. Dziatania, kt6re zostaty zaplanowane na rok, ktbrego dotyczy oswiadczenie:
•
Usprawniono system informacji i komunikacji wewnetrznej poprzez uruchomienie portalu
intranetowego ( Zarza.dzenie Nr 19/2014 Prezesa i Dyrektora Sqdu Rejonowego w Wotominie
z dnia 8 lipca 201r. w sprawie utworzenia i korzystania z Intranetu w Sa.dzie Rejonowym
w WoJominie) i komunikatora Spark dla pracownikbw Sa.du,

•
•

•
•

•
•

•
•
•

Wzmocniono system wyznaczania ce!6w i zadart oraz monitoring ich realizacji
Utworzono pokoj przestuchart tzw. ,btekitny pokbj" spelniajqcy wymogi okreslone w Rozporzqdzeniu
Ministra Sprawiedliwosci z dnia 18grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przestuchania
przeprowadzanego w trybie okre&ionym w art. 185a-185c Kodeksu postepowania karnego Dz. U
2013 poz. 1642)
Przeprowadzono badania ankietowe w przedmiocie oczekiwan interesantbw w zakresie standardu
obsfugi w Biurze Obslugi Interesanta w celu monitorowania satysfakcji z przedmiotowej obslugi
W ramach pilotazu dobrego zarza.dzania jednostkami wymiaru Sprawiedliwosci w ramach projektu
BPWP edukacja w dziedzinie zarza.dzania czasem i kosztami postepowart sa.dowych - ,,case
managemenf Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki wdrozono dobre praktyki
1) „ Procedure stosowania pozafinansowych instrumentow motywowania w Sqdzie Rejonowym
w Wofominie dla urz?dnikow i innych pracownikdw"
2) „ Procedura przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych urzednikdw i innych
pracownikGw Sadu Rejonowego w Wofominie"
3) „ Zarzqdzanie pozyskiwaniem i adaptacjq pracownika"
Uruchomiono Portal Informacyjny oraz Portal Orzeczen
Dokonano przeglqdu zapis6w w systemie SAWA ( Zarzqdzenie Nr 18/2014 Prezesa i Dyrektora
Sa.du Rejonowego w Wotominie z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie przeprowadzenia w ramach
kontroli zarza.dczej przegla.du zapis6w w systemie SAWA),
Wprowadzono stroje dla os6b protokotuja.cych podczas posiedzen i rozpraw w Sa.dzie Rejonowym,
Rozpocz^to proces zmian w organizacji Archiwum Zaktedowego polqczony z klasyfikacja. akt
przeznaczonych na zniszczenie,
Podjeto dziatania maja.ce na celu poprawe bezpieczenstwa, funkcjonalnosci i estetyki gmachu
Sa.du, dostosowanie do obowiazujacych przepisbw oraz potrzeb interesantbw i pracownik6w
(remont schod6w wejsciowych do budynku ).

2. Pozostate dziatenia:
•
Przeprowadzono ekspertyze techniczna. w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla budynku S^du
i Prokuratury Rejonowej w Wotominie
•
Wykonano Inwentaryzacje Budowlan^ Budynku Sqdu Rejonowego w Wolominie
•
Wdrozono aplikacj? „ Katalog Zbior6w Dokument6w" do elektronicznej ewidencji Zbiorbw Dokument6w
w Wydziale Ksia.g Wieczystych (jedyny taki w obszarze Sqdu Okregowego Warszawa - Praga w Warszawie),
•
Przeprowadzono audyt w zakresie ,,Zarz^dzania jako&cia, obsiugi interesanta w s^dach powszechnych" w opinii audytora HSgd Rejonowy w Wofominie jako jedyny osiqgnat najwyzszy zoptymalizowany poziom
dojrzato&ti zarzqdzania ze wszystkich badanych przez audytora Saddw Rejonowych Okregu Warszawa Praga".
•
W celu usprawnienia przyj^d interesantbw telefonicznie wprowadzono telefoniczny system kolejkowy dla
Interesant6w telefonujqcych do Wydziatu I Cywilnego i Wydzialu III Rodzinnego i Nieletnich,
•
Zarza.dzeniem Nr 17/2014 Prezesa i Dyrektora Sqdu Rejonowego w Wolominie z dnia 14 maja 2014r.
wprowadzono Zaktadowy Fundusz Swiadczen Socjalnych Sa.du Rejonowego w Wotominie,

ObjaSnienla:
1)Naleiy podaC nazwQ ministra, ustalonq przez Prezesa Rady Ministr6w na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia
1996 r. o Radzie Ministriw (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703,
z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227,
poz. 1505, z 2009 r. Nr42, poz. 337, Nr 98. poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354),
a w przypadku gdy o&wiadczenie sporzqdzane jest przez kierownika jednostki, nazwQ petnionej przez niego funkcji.
Z>W dziale I, w zalezno&ci od wynik6w oceny stanu kontroli zarza,dczej, wypetnia si^ tylko jedna. cz^sc z cz^Sd A albo B, albo
C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostale dwie cz?4ci wykreSIa si$. Cze>6 D wypelnia si^ niezaleznie od wynik6w oceny stanu kontroli zarza.dczej.
3)Minister kierujqcy w'^cej niz jednym dziatem administracji rza,dowej sklada jedno oswiadczenie o stanie kontroli zarzqdczej w
zakresie wszystkich kierowanych przez niego dzia)6w, obejmujqce r6wniez urzqd obshagujqcy ministra. Oswiadczenie nie obejmuje
jednostek, ktore nie sa. jednostkami sektora finansbw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz, 835,
Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).

4)Cz?s6

A wypetnia sie w przypadku, gdy kontrola zarzqdcza w wystarczaja.cym stopniu zapewnita Iqcznie wszystkie nastepuja.ce
elementy: zgodnosc dziatalnosci z przepisami prawa oraz procedurami wewn^trznymi, skutecznosc i efektywnos6
dziatania, wiarygodnosc sprawozdart, ochrone zasob6w, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postepowania,
efektywnos6 j skutecznosc przeptywu informacji oraz zarzqdzanie ryzykiem.
5)Cze>c B wypetnia si§ w przypadku, gdy kontrola zarzqdcza nie zapewnita w wystarczajqcym stopniu jednego lub wiecej
z wymienionych element6w: zgodnosci dziatalnosci z przepisami prawa oraz procedurami wewn^trznymi, skutecznosci
i efektywnosci dziatania, wiarygodnosci sprawozdah, ochrony zasobiw, przestrzegania i promowania zasad etycznego
postepowania, efektywnosci i skutecznosci przeplywu informacji lub zarza,dzania ryzykiem, z zastrzezeniem przypisu 6.
'Cz?s6 C wypetnia sie w przypadku, gdy kontrola zarza,dcza nie zapewnita w wystarczaja.cym stopniu zadnego z wymienionych
elementdw: zgodnosci dziatalnosci z przepisami prawa oraz procedurami wewn$trznymi, skutecznosci i efektywnosci
dziatania, wiarygodnosci sprawozdah, ochrony zasob6w, przestrzegania i promowania zasad etycznego postepowania, efektywnosci
i skutecznosci przeptywu informacji oraz zarza.dzania ryzykiem.
^Znakiem "X" zaznaczyc odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych zr6det informacji" nalezy je wymienic.
s>Standardy kontroli zarzqdczej dla sektora finansbw publicznych ogloszone przez Ministra Finans6w na podstawie art. 69
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych.
9)Dzial II sporza.dzany jest w przypadku, gdy wdziale I niniejszego oswiadczenia zaznaczono cz§s6 B albo C.
10)Dziat III sporza,dza si? w przypadku, gdy w dziale I oswiadczenia za rok poprzedzaja.cy rok, M6rego dotyczy niniejsze
oswiadczenie, byta zaznaczona cz?s6 B albo C lub gdy w roku, ktbrego dotyczy niniejsze oswiadczenie, byty podejmowane inne
niezaplanowane dziatania maja.ce na celu poprawe funkcjonowania kontroli zarza.dczej.

