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Dział  I 

Jako osoba odpowiedzialna 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, 

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych 

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

x 	monitoringu reali7acji celów i zadań; 
x samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli 

zarządczej dla sektora finansów publicznych; 
x procesu zarządzania ryzykiem; 
x kontroli wewnętrznych; 
x kontroli zewnętrznych; 
x innych źródeł  informacji: 

• ankiet oceny satysfakcji interesanta z obsługi świadczonej przez Sąd, 
kontroli przeprowadzonych przez sędziów wizytatorów oraz inspektorów ds. biurowości Sądu 
Okręgowego w Siedlcach, 

• okresowych kontroli technicznych związanych z użytkowaniem budynku sądu 
• kontroli związanych z przestrzeganiem przepisów BHP 
• opracowań  i analiz własnych 

Jednocześnie oświadczam, że nie są  mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby 
treść  niniejszego oświadczenia. 	 DVRĘKTO 
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Dział  II 

	

1. 	Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym. 

- niewystarczający udział  w szkoleniach z zakresu delegowania uprawnień  z powodów 
związanych z epidemią  COVID-19; 

- absencje w pracy spowodowane izolacją  lub kwarantanną  w poszczególnych grupach 
zawodowych; 

- niewystarczająca obsada etatowa w poszczególnych grupach pracowniczych w stosunku do 
realizowanych celów i zadań; 

	

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

- podniesienie umiejętności kierowników w zakresie delegowania uprawnień  poprzez szkolenia, 
w tym  online;  

- stały nadzór i monitorowanie sytuacji kadrowej w poszczególnych komórkach organizacyjnych 
oraz ewentualna alokacja etatów; 

- występowanie do jednostki nadrzędnej o pozostawienie w dyspozycji sądu zwalnianych etatów 
w poszczególnych grupach pracowniczych oraz o zwiększenie limitu etatów; 

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: 

- organizowano w miarę  możliwości szkolenia zwivane z realizacją  podstawowych celów i 
zadań  sądu, w tym szkolenia  online  przez pracowników wszystkich grup zawodowych z 
zakresu podstaw cyberbezpieczeństwa, biurowości sądowej a ochrony danych osobowych oraz 
o tematyce korupcji w administracji publicznej i jej przeciwdziałaniu; 

- indywidualne szkolenia e-learningowe pracowników; 
- zwiększenie świadomości pracowników na temat identyfikowanych ryzyk poprzez spotkania 

informacyjne w ramach komórek organizacyjnych. 

2. Pozostałe działania: 

- monitorowano poziom jakości obsługi interesanta poprzez anali7owanie ankiet oceny 
satysfakcji interesantów z obsługi świadczonej na Biurze Obsługi Interesanta w okresach 
kwartalnych; 

- utrzymano i rozwijano system obsługi i kolejkowania interesantów - WBOI; 
- prowadzono racjonalną  politykę  kadrową  poprzez odpowiedni rozdział  etatów orzeczniczych, 

asystenckich i urzędniczych według potrzeb poszczególnych wydziałów; 
- występowano do jednostki nadrzędnej o pozostawienie do dyspozycji zwalnianych etatów 

urzędniczych; 
- weryfikowano i na bieżąco aktualizowano procedury wewnętrzne (m.in.: Regulamin 

bezpieczeństwa i porządku na terenie budynków Sądu Rejonowego w Siedlcach, Zarządzenie 
w sprawie organizacji pracy w Sądzie Rejonowym w Siedlcach w związku ze wzrostem 
zachorowań  na COVID-19); 

- wprowadzono Regulamin przyjmowania oraz rozpatrywania petycji w zakresie zadań  i 
kompetencji Sądu Rejonowego w Siedlcach; 

- wprowadzono Regulamin pracy zdalnej dla pracowników Sądu Rejonowego w Siedlcach w 
czasie epidemii SARS-COV-2; 

- podejmowano działania mające na celu zapewnienie właściwych warunków sanitarno-
higienicznych dla pomieszczeń, w których świadczono pracę  oraz pomieszczeń  
przeznaczonych na pobyt ludzi wewnątrz budynku sądu; 

- przeprowadzono okresową  ocenę  urzędników i innych pracowników; 



- przeprowadzono próbną  ewakuację  w budynku sądu w Łosicach; 
- przeprowadzono roczną  inwentaryzację  składników majątkowych sądu; 
- zwiększano kompetencje zawodowe pracowników różnych grup zawodowych, poprzez 

umożliwienie udziału oraz organizowanie szkoleń  m.in. z zakresu cywilnego prawa 
europejskiego (dla 6 referendarzy); z zakresu nowelizacji kodeksu postępowania karnego z 
dnia 19 listopada 2019r., Wybrane zagadnienia (dla 3 sędziów i 4 asystentów sędziego); na 
temat Wymiany Międzyinstancyjnej (10 urzędników); szkolenie zdalne z Podstaw 
Cyberbezpieczeństwa- wszyscy pracownicy z wszystkich grup zawodowych; szkolenie zdalne 
wewnętrzne „Biurowość  sądowa - wokandy a dane osobowe" - wszyscy urzędnicy; szkolenia 
e-lerningowe na platformie Centralnego Biura Antykorupcyjnego „Korupcja w administracji 
publicznej", Korupcja w biznesie", „Przeciwdziałanie korupcji" - wszyscy pracownicy ze 
wszystkich grup zawodowych; 

- wdrażano oraz utrzymywano nowe technologie, wymieniano sprzęt oraz dostosowywano 
oprogramowanie do aktualnych potrzeb sądu; 

- sprawowano bieżący nadzór i  monitoring  nad wykorzystywaniem funkcjonalności Portalu 
Wyjaśnień; 

- wdrożono Wydruk Centralny w COD w Wydziałach Ksiąg Wieczystych; 
- na bieżąco dochodzono należności z tytułu odszkodowań  oraz kar umownych należnych na 

rzecz Sądu na podstawie umowy WZP-43-46/2018 z Pocztą  Polską  S.A. na świadczenie usług 
pocztowych. 
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