
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

PREZESA I DYREKTORA SĄDU REJONOW EGO W MIŃSKU MAZOW IECKIM  

za rok 2017 

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,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczamy, że w kierowanej przez nas jednostce sektora finansów publicznych

SĄDZIE REJONOWYM W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Część A
0 — w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B
0  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 II oświadczenia.

Część €
0 — nie 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 II oświadczenia.

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

0  monitoringu realizacji celów i zadań,
0  samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora 

finansów publicznych,
0  procesu zarządzania ryzykiem,
1 I audytu wewnętrznego,
0  kontroli wewnętrznych,
0  kontroli zewnętrznych,
0  innych źródeł informacji: oświadczenia kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych o stanie realizacji 

zadań w obszarze kontroli zarządczej.

Jednocześnie oświadczamy, że nie są nam znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego 
oświadczenia.
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Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

❖ niewystarczający system wynagrodzeń i awansu pozwalający efektywnie zarządzać kadrami (awanse nie są związane 
z wynagrodzeniami, brak jest ścieżki rozwoju zawodowego);

❖ niewystarczająca obsada etatowa w odniesieniu do realizowanych celów i zadań (brak realnego systemu zastępstw 
wobec braków kadrowych i znacznego obciążenia pracowników);

❖ niski poziom zaangażowania pracowników w tworzenie systemu kontroli zarządczej sądu (brak wiedzy czym tak na 
prawdę jest kontrola zarządcza);

❖ stwierdzenie podczas kontroli zewnętrznych naruszeń obowiązujących przepisów prawa oraz obowiązujących w sądzie 
procedur, w tym instrukcji kancelaryjnej, czy też przepisów o ochronie danych osobowych (zbyt szeroki zakres 
zbieranych danych, niski poziom świadomości pracowników w zakresie rozumienia pojęcia przetwarzania danych 
osobowych i inne).

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

❖ prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej, w tym monitorowanie poziomu obciążenia pracą oraz odpowiedni rozdział 
etatów orzeczniczych, asystenckich i urzędniczych dla potrzeb poszczególnych komórek organizacyjnych sądu;

❖ wdrożenie Księgi Procedur mającej na celu uzyskania jednolitej ewidencji procedur i polityk wewnętrznych oraz
ułatwienie powszechnego dostępu do procedur i zapewnienie pracownikom sądu przez to: wiedzy o treści
obowiązujących procedur lub polityk wewnętrznych oraz ułatwienie ich praktycznego stosowania, zgodności 
stosowanych procedur z obowiązującym prawem i wymaganiami, formalnej i merytorycznej spójności procedur, 
przeglądu i aktualizacji procedur oraz zatwierdzania zmian przed ich wydaniem oraz prowadzenia kontroli
przestrzegania obowiązujących procedur;

❖ podjęcie działań nadzorczych oraz wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

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

❖ monitorowano poziom obciążenia pracą w poszczególnych komórkach organizacyjnych sądu, dokonywano przesunięć 
pracowników pomiędzy poszczególnymi komórkami, występowano do jednostki nadrzędnej o pozostawienie 
w dyspozycji sądu zwalnianych etatów;

❖ wdrożono Procedurę komunikacji wewnętrznej określającą sposoby przekazywania informacji i metody komunikacji, 
umożliwiające przekazywanie informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sądu oraz jak najlepszego 
wykonywania zadań przez pracowników sądu;

❖ opracowano projekt tzw. Księgi Procedur stanowiącej kompleksowy zbiór istniejących oraz tworzonych, 
aktualizowanych i dodawanych w przyszłości procedur, instrukcji, regulaminów, polityk, wytycznych i zarządzeń, które 
tworzą system kontroli zarządczej oraz dokumentów dotyczących planów, monitorowania i oceny funkcjonowania 
systemu kontroli zarządczej (wdrożenie zostało ustalone na styczeń 2018 r.);

2. Pozostałe działania:

❖ przeprowadzono samoocenę systemu kontroli zarządczej, na skutek której wydano zarządzenie o podjęciu działań 
naprawczych w zakresie ujawnionych słabych ogniw w systemie kontroli zarządczej (wraz z harmonogramem ich 
realizacji i osobami odpowiedzialnymi za realizację) mających na celu wyeliminowanie ujawnionych 
w samoocenie słabości oraz wpłynięcie w przyszłości na wzrost stopnia realizacji poszczególnych standardów kontroli 
zarządczej;

❖ dokonano aktualizacji procedur wewnętrznych;
❖ przeprowadzono szkolenie z zakresu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem,
❖ przeprowadzono sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych;
❖ monitorowano poziom realizacji założonych celów i zadań;
❖ zwoływano cykliczne zebrania grup pracowniczych (sędziów, kierowników sekretariatów);
♦J* podejmowano niezbędne działania celem zapewnienia wystarczających warunków techniczno-organizacyjnych do

przeprowadzania rozpraw i posiedzeń oraz bieżącej pracy sądu.


