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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 przez nas jednostce sektora finansów publicznych 

Sądzie Rejonowym w Siedlcach 

Część  B 
x w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. 

Zastrzeżenia dohyczące 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 
treść  niniejszego oświadczenia. 

Siedlce, dnia 4 -) marca 2023r.  
(podpis kierownika jednostki) 



Dział  II 

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym. 

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

- niewystarczający poziom delegowania uprawnień  na niższe szczeble; 
- 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. 

- kontynuowanie podnoszenia świadomości pracowników na temat celów, zadań, 
monitorowania i oceny ich realizacji; 

- podnoszenie umiejętności kierowników w zakresie delegowania uprawnień; 
- występowanie do jednostki nadrzędnej o pozostawienie w dyspozycji sądu zwalnianych 

etatów w poszczególnych grupach pracowniczych oraz o zwiększenie limitu etatów; 

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

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

- podnoszono świadomość  pracowników na temat realizacji podstawowych celów i 
zadań  sądu; 

- organizowano spotkania Kierownictwa Jednostki z Kierownikami komórek 
organizacyjnych w celu poprawy przepływu informacji; 

- monitorowano na bieżąco sytuację  kadrową  w poszczególnych komórkach 
organizacyjnych oraz zwracano się  od jednostki nadrzędnej o pozostawienie w 
dyspozycji Sądu zwalnianych etatów w poszczególnych grupach pracowniczych; 

2. Pozostałe działania: 

- objęto nadzorem Kierownictwa Jednostki ilość  wysyłanych pism za pośrednictwem 
Portalu Informacyjnego oraz Centrum Obsługi Druku w celu maksymalizacji 
oszczędności w zakresie wysyłanej korespondencji; 

- wprowadzono obowiązek dokonywania przez Kierownika Sekretariatu Sekcji 
Wykonawczej wyrywkowej kontroli wykonywania obowiązków przez podległych 
pracowników, w tym wszystkich czynności związanych z przypisywaniem, 
windykacją  i egzekucją  należności sądowych, nie rzadziej niż  raz w miesiącu; 

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

- nadzorowano realizację  wykonywania umowy na usługi pocztowe, składania 
reklamacji i dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
usług pocztowych w związku z umową  WZP-43-1/2022, sukcesywnie żądano 
należnych odszkodowań  i kar umownych, w ramach aktualnie obowiązujących 
przepisów; 

- w związku z zawarciem nowej umowy na świadczenie usług pocztowych 
dostosowano procedury procesu reklamacyjnego oraz dochodzenia kar umownych; 



- w ramach sprawowanej kontroli zarządczej nadzorowano oraz monitowano 
Kierowników odpowiedzialnych Sekretariatów Wydziałów o weryfikowanie sum 
znajdujących się  w depozycie Sądu oraz zaliczek; 

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

- kontynuowano nadzór Prezesa Sądu nad terminowością  sporządzania uzasadnień; 
- weryfikowano i na bieżąco aktualizowano procedury wewnętrzne (m.in.: Instrukcję  

Gospodarki Magazynowej Sądu, Instrukcję  postępowania, kontroli i obiegu 
dokumentów w zakresie realizacji kosztów postępowania, Zasady postępowania w 
budynku Sądu w trakcie awarii agregatu, Procedurę  Bezpieczeństwa Danych 
Osobowych przetwarzanych w ZSRK ); 

- nadzorowano stosowanie Standardów Obsługi Interesanta przez Biuro Obsługi 
Interesanta poprzez cykliczną  analizę  Ankiet Satysfakcji Interesanta, podejmowano 
działania zmierzające do pozyskiwania większej ilości ankiet m.in. wprowadzono 
interaktywny moduł  ankiety na stronie Sądu; 

- przeprowadzono coroczną  kontrolę  Głównego Księgowego w Sekcji Wykonawczej w 
zakresie realizacji należności sądowych; 

- zwiększano kompetencje zawodowe pracowników różnych grup zawodowych, 
poprzez umożliwienie udziału w szkoleniach; 

- dążono do poprawy komunikacji wewnętrznej; 
- utrzymano usługę  tłumacz języka migowego  online  w celu zapewnienie dostępności 

osobom niesłyszącym; 
- prowadzono racjonalną  politykę  kadrową  poprzez odpowiedni rozdział  etatów 

orzeczniczych, asystenckich i urzędniczych według potrzeb poszczególnych 
wydziałów; 

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