
SAD REJONOWY 
08-110 Siedlce 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 
Prezesa i Dyrektora 

Sądu Rejonowego w Siedlcach 
za rok 2021 

Dział  I 

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli 
zarządczej, tj. działali 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 przez nas jednostce sektora finansów publicznych 

Sądzie Rejonowym w Siedlcach 

Część  A w wystarczającym stopniu funkcjonowa 

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. 

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

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

zarządczej dla sektora finansów publicznych; 
x procesu zarządzania ryzykiem; 
x kontroli wewnętrznych (w tym nadzorów administracyjnych); 
x 	kontroli zewnętrznych (m.in. wizytacji ilustracji); 
x innych źródeł  informacji: 

• rozpoznawanych skarg i wniosków, 
• ankiet oceny satysfakcji interesanta z obsługi świadczonej przez Sąd, 
• okresowych kontroli technicznych związanych z użytkowaniem budynku sądu, 
• kontroli związanych z przestrzeganiem przepisów BHP, 
• prowadzonych analiz danych statystycznych m.in. w zakresie wpływu spraw, sprawności 

postępowań, obciążenia. 

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

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym. 

- niski poziom świadomości pracowników na temat określania celów, zadań, 
monitorowania i ocena ich realizacji; 

- niewystarczający przepływ informacji bieżących; 
- 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 świadomości pracowników na temat celów, zadań, monitorowania i oceny 
ich reali7acji; 

- usprawnienie przepływu informacji bieżących; 
- 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 związane z realizacją  podstawowych 
celów i zadań  sądu; 

- monitorowano na bieżąco sytuację  kadrową  w poszczególnych komórkach 
organizacyjnych oraz podejmowano ewentualne działania alokacji etatów; 

- zwracano się  od jednostki nadrzędnej o pozostawienie w dyspozycji Sądu 
zwalnianych etatów w poszczególnych grupach pracowniczych 

2. Pozostałe działania: 

- wdrożono do stosowania Standardy Obsługi Interesanta oraz katalog usług i procedur 
świadczenia usług przez Biuro Obsługi Interesanta; 

- weryfikowano i na bieżąco aktualizowano procedury wewnętrzne (m.in.: Instrukcję  
postępowania, kontroli i obiegu dokumentów w zakresie realizacji kosztów 
postępowania, Zasady postępowania wobec osób wchodzących na teren Sądu lub 
przebywających na jego terenie w związku z rozprzestrzeniającą  się  epidemią  
spowodowaną  koronawirusem); 

- stale monitorowano wyjaśnianie wpływów na rachunek dochodów budżetowych Sądu 
za pośrednictwem Portalu Wyjaśnień; 

- nadzorowano realizację  wykonywania umowy na usługi pocztowe i składanie 
reklamacji i dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
usług pocztowych w związku z umową  WZP-43-46/2018; 

- przeprowadzano wyrywkową  kontrolę  prawidłowości wysyłanej korespondencji za 
pośrednictwem COD w Łomży; 

- kontynuowano nadzór Prezesa i Dyrektora w zakresie terminowości przekazywania 
rachunków wypłat biegłym do Oddziału Finansowego oraz ich wypłat; 

- prowadzono racjonalną  politykę  kadrową  poprzez odpowiedni rozdział  etatów 



orzeczniczych, asystenckich i urzędniczych według potrzeb poszczególnych 
wydziałów; 

- przeprowadzono okresową  ocenę  referendarzy sądowych oraz asystentów sędziego; 
- wdrażano oraz utrzymywano nowe technologie, wymieniano sprzęt oraz 

dostosowywano oprogramowanie do aktualnych potrzeb sądu; 
- podejmowano działania mające na celu intensyfikację  wysyłania możliwej 

korespondencji za pośrednictwem Portalu Informacyjnego; 
- zarządzono przeprowadzanie przez pracownika Oddziału Finansowego 

comiesięcznych kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania czynności w 
zakresie przygotowywanych przez pracowników sekretariatów wydziałów 
dokumentów, stanowiących podstawę  wypłat należności; 

- przeprowadzono roczną  inwentaryzację  składników majątkowych Sądu; 
- przeprowadzono coroczną  kontrolę  Głównego Księgowego w Sekcji Wykonawczej w 

zakresie realizacji należności sądowych. 
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