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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 2 przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
skuleczności 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 Szczecin-Centrum w Szczecinie
.<>a^sćA

E w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
?łc^'&

D 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.

c^d1
D 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 mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego
oświadczenia pochodzących z:

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

8)finansów publicznych
E procesu zarządzania ryzykiem,
B kontroii wewnętrznych,
[3 kontroli zewnętrznych,
Ix] innych źródeł informacji: sędziowie wizytatorzy, inspektorzy ds. biurowości.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego
oświadczenia.
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f>)Działłl

l. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym: nie dotyczy.

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

Dział IH10)

l. Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczęj: nie dotyczy

2. Pozostałe działania: nie dotyczy

Objaśnienia:
lł Należy podać nazwę ministra, ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 33 ust. l ustawy z dnia 8 sierpniu 1996 r. o Radzie

Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, póz.' 199 i Nr 80, póz, 717, z 2004 r. Nr 238,póz. 2390 i Nr 273,póz. 2703. z 2005 r. Ni- 169. póz, 1414 i
Nr 249. póz. 2104, z 2006 r. Nr45.poz.3I9, Nr 170, póz. 1217 i Nr 220, póz. 1600, z 2008 r. Nr 227, póz. I505.z2009r.Nr42.p07.337.Nr
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, nazwę pełnionej przez niego funkcji.

2) W dziale I, w zależności od wyników ocenv sianu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko Jedną część z czę.sci A albo B. albo C przez
zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników
oceny stanu kontroli zarządczej,

'!) Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządca] \\
zakresie wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nic obejmuje
jednostek, które nie są Jedn(xstkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, póz. 146, Nr 96, póz. 620, Nr 123, póz. 835. Nr 152. póz. 1020 i Nr 238. póz.
1578).

4ł Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszy.stkie następujące
elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania
wiarygodność sprawozdań- ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania. efektywność
skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.

s) Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego fub więcej
z wymienionych elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrzna mi. skuteczności
i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego
postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem z zastrzeżeniem przypisu 6.

6) Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zwężanie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymiemorych
elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i cfcktywnosu działania,
wiarygodności sprawozdań, ochrony /.asobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania. efektywności
skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem.

71 Znakiem "X' zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je \vvmienić.
s) Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
9) Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.
10) Dział III sporządza się'w'przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok. którego dotyczy mniejsze
oświadczenie, była zaznaczona część B albo" Ć lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne
niezaplanowane działania mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.
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Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

na rok 2013

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2013
ją q. celu -

LP Cel planowana wartość do osiągnięta wartość na koniec Majwainiejsze podjęte zadania służącsna2wa osiągnięcia na koni&c roku< rohu^ IfLórego dotyczy Najważniejsze planowane zadania służące reaJizacji celu
realizacji celuktórego dotyczy plan Łprawozdcinie

wskaźnik opanowania wpływu spraw 100% Zapewnienie warunków pra^rdfowegc/
ogó^m) 96'A 1 Usprawnienie proceduj w pos^powamu cyv/ilnym uflkcjonow?r}i3 i spfawnego wykonywaniałf.

przez sad'eoo z.-i da ń
f.? Zwiększenie efcktywrłosci pracy, wt^m

^za^[\MaJnośd spraw, przez wyznacza nrs
wskaźntk opannwania wpływu k&rnumkowanie s^Lfciom i pracownikom

loo.ow gtównych kategoriach spraw adminis^acyjnym celówS9%
ozpatfywgnych przez sady l insiancji I2.wd'aza"ie..i.do i-°"ale"ie nowiis° model< nadzo'u na(j dzBłalnnscią 3. Sprawowanie bieżącej kontroli nad

admini5trac^n^sqdńw,wtynn. terminowym w/konyv/aniem zadań przez
- daskonglenie menad^erskiego modelu zarządzania sądami 5ędzićwi pracowników administracyjnych

polegającego m.in. na ^droeemu nowego madelu zarządzania finansami 4. Bieżąca ocena danych star/stycinych w
[a^dów.odsetek spraw rozpatrywanych p^zez s^dy [zakresie opanowania wpływu, szybhosd

nstsftcji, w których czas trwania -opfacowaniE i realizacja programu likwidacji Eirukturglnych zaległości v, postępowania i stosowna do tej oceny alokacja2.00%
10,6% sadachpostępowania przekracza 12 m.cy (ogatem) ?t3ftówoj2eczniczych i administracyjnychia (V

-zmiana atruKturyzatmdnionig w sadach w zakresie pionu urzędniczego 5. kw^Ttalna ocena sprawozdań w zakresie
asystenckiego oraz nnonitarDwaniezatrudnJeniawptonie orzecznjczym lł praw ponad rocznych albo trzyletnich

poTm^ni^ oraz p(Hljęc.e prac leaislacyjnychwziikresie podejmowanie działań nadzorczych celem
odsstekspfawjospgtfywanych przesądy nowego statusu urzędników i praco^vnrl(Dwsqcłów, wyeliminowania nie prawi cflowości
nstancji, w Mńiych czas bwania 1,00% - płowacEzenie szkoleń dla sędziów, referendarzy, asystentów sędzi ego 5. Przestreeganie wlaadwej jakosd

postepowanrg pfzekracza 12 m-cy w 18,7% pracowników administracyjnych ermf nowości sporządzania sprawozdań
głównych kategoriach spraw nnych dokumentów statysycznych.

G. Analiza &bci^2enia pracowników
admtnistracyjnych i stosownie do tej oceny
.ozffneszczanre etatom u^ędnjczych w

Zwiększanie sprewności poszczególnych wydziałachodsgteh spraw rozpatrywanych prrez sądypostępowań sądowych oraz 7. Pfowadzenie biu^wości ^^czniewnstancji, w ttór/ch czas trwaniastopniowe ograniczania 0,010 % 1,3S% ^atemie informatycznympostępowania przekracza 3 Igfta w gtównych 5

poziomu zaległości sądowych otegoriach spław
Rea<'i3'-la fojeh.tów informatycznych mających na celu usprawnienie3

unkcjono^/amg sądownictwa.
^ontynuacp daałan^ot. wdra^n.awsądach pc^echnych i <

^injsterstuyie Spraw edfiwos ci (dysponent cięsci budzet.awej)
ZintegrowanegoSystemu Rachunkcwosc- i Kadr(ZSRKJł'wopan!iu ośredni czas trwania postępowania w 6.5 ozwflązania klasy ERF32.S3g^ćwnych kategoriach spra^w w l instancji (w - wdrożenie systemu workftow,

miesiącach) ' ^?L?e-"!e.c-,-r11.ra^e9? s?ste'T1u zahupowzintegrcwanego z ZSRK.
- budouta i wdrożenie platformy integmjącgj ZSRK z systemem

A/S pomagającym pracę meryto^czng sądów,
- kontynuacja p,qektu wdrołenia scentralizo^n^go systemu

"la','S^,S^ SO°bslu9ui^ce90"Vdziały procesowe sadów powszechnycn
(SIWPM} - wdrożenie pilotażowe,

- Fronty mJacjg pfojektu \wdro^eni a protokołu eleKtroniczn&go - wcf rażeni e
średni czas trwania postępowania w yfrowej rejestraqi roipraws^dow/sh w kolejnych iohaiizacjach.

5pf3wsch cywilnych, pracy, rcdzinmych, .^dr^enie^^anir.foEmaty^nychumozli^aiBcychprzeKazywan.E
ubezpieczeń spałecznych. kB.nycii i 2,8 do Kiajcwego Rejestru Karneso kart rejest.acyjnfch kamych oraz3,6gospodarczych za^adomien o zmianach ewdencnnych ^izez sądy droga; wyłączeniem spraw wieczyste księgowych elektroniczną (e-Karta)

fejestrowych) ^v/mies-qcach)

R.°zsze.'z?"ia sakres" sf"a'" -'ała'wia"VCH przy wykorzystaniu systemDw
^amh (e-^) pop^ ^." ^.u .BTE^^,e
lekhonicinej klauzuli wykonalności elektronicznemu bankowmTtyiuioT
gze kucane mu

Promowanie altematywnych metad^azw^wania sporów, wtym fmede
czystki m mediacji we wszystkich rodzajacflspraw

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na 2013 rok.
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie nie zrealizował zaplanowanych wielkości mierników z uwagi na:
1. przyjęEe pod koniec 2012 roku mierniki określające stopień realizacji zakfadanego celu są trudne do oszacowania z powodu -m-'".:-""" ęl^atące) się z rokL'na rol< liczby SPI'aw wpływających i stopień ich

skomplikowania pod względem prawnym i faktycznym,
2. Zmniejszenie ilości etatów w grupie orzeczniczej,
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3. Niewystarczającą obsadę w grupie asystentów
4. Niski wskaźnik ( 2.07 ) liczby etatów urzędniczych przypadających na etat sędziego i referendarza

S^c^ecm, 13 marca 2014 r

1.. Zapswnisnie warunków prawidfowRgo funkcjonowania i sprawnego wykonywania prze; c,'ąd jego 2adań.
2. Zwiększenie efektywności pracy, w tym ;atatwialnn5ci spraw, pr;e; wi/^naczanie i komunikowanie sędziom i pracownikom adminislracyjnym celów
3. Sprawowanie bieżącej kontroli n<3d Eerminuwym wykonywaniem zadań pr^ez sędziriw t prarnwników ?dminisjtracyjnych.
4. Bifi^ca ocena danych s'tatvstvc7"Vf'h w ;al<resie npanowanig wptywu, siybkości paslępowania i stosowna do Tej oceny alokacja etatów or; C;niczych i administrar.yjnych
5. kwartalna ocena sprawozdań w zakresie spraw ponad rocznych albo trzyletnich i podejmowanie d2iałań nad;on:;ych celem wyeliminowania nieprawidtowosci.
S. Pr^E^l.rz^anif uvFctścivu(:?j j^kuiiu Lemiifiuwo^Li ^purz^d^ani^i ^pr^wc/riań i irłnyd^ dokLiinentćw statystycznych.
6. Analiza obciąrenu pracowników adnninistracyjnych i stosownie do tej oceny rozmieszczenie etatów urzędniczych w poszczególnych wydziałach.
7. Prowadzenie biurowości wyiącznie w systemie informatycznym.

Sąd Rejonowy Szczeciri-Centru m w Szczecinie nie zrealizował zaplanowanych wielkości mierników z uwagi na:
1. przyjęte pod koniec 2012 roku mierniki określające stopień realizacji zakładanego celu sątmdne do oszacowania t powodu m.in. zwiększającej się z roku na rok liczby spraw wpływających i stopień ich
2. Zmniejszenie ilości etatów w grupie orzeczniczej,
3 Niewystarczająca obsada w grupie asystentów.

BYAEKTO):
Sądu Rejonowego Szczs^C^fcru^

w Sz^edn^ .PREZES
SĄD? REJ^FOWEGO
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