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Dyrektora Urzgdu Morskiego w Szczecinie

za rck 2012

Dzial I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli
zaeqdczej, tj. dziatai podejmowanych dla zapewnienia realizacji cel6w i zadari w spos6b z'goony z
prawem, efektywny, oszczgdny i terminowy, a w szczeg6lnoSci dla zapewnienia:

- zgodnoSci dzialalnoSci z przepisami prawa oraz procedurami wewnetrznymi,
- skutecznosci i efektywnosci dziafania,
- wiarygodnoscisprawozdai,
- ochrony zasob6w,
- przestzegania i promowania zasad etycznego postepowania,
- efektywnosci i skutecznosci przeplywu informacji,
- zatzqdzania ryzykiem,

oswiadczam, 2e w
kierowanej przeze mnie jednostce sektora finans6w publicznych*

Utzedzie Morskim w Szczecinie
(@6jirzqdewejlnazwajednostkiSektorafinans6wpub|icznych")

Czq56 A
x w wystarczaiqcym stopniu funkcjonowala adekwatna, skuteczna iefektywna kontola zatzqdcza.

€2e66€

Zaslzezenia dotyczqce funkcjonowania kontoli zatzqdczel wraz z planowanymi dzialaniami, kt6re
zostanE podigte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzqdczej, zostaly opisane w dziale ll
oSwiadczenia.

€=e56€
nie funkejonewala adekwatnar skuteozna i efektywna+entrela zarzqdeza,

Zastrzeaenia dotyczqce funkcjonowania kontoli zarzqdcze) wtaz z planowanymi dzialaniami, kt6re
zostanq podiete w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzqdczej, zostaly opisane w dziale ll
oswiadczenia.

CzeS6 D
Niniejsze oswiadczenie opiera sie na mojej ocenie i informacjach dostgpnych w czasie sporzqdzania
niniejszego oswiadczenia pochodzecych z:

x monitoringu realizacji cel6w i zadari,
x samooceny kontroli zarzqdczej przeprowadzonej z uwzglgdnieniem standard6w kontroli

zarzadczq dla sektora finans6w publicznych,
x procesu zarzEdzania ryzykiem,
x audytu wewnetrznego,
x kontroliwewn?trznych,
x kontrolizewnetrznych,
x innych 2r6del informacji: sprawozdawczosd z dziafalnosci kom6rek organizacyjnych



Jednoczesnie oswladczam, 2e nie sq mi znane inne fakty lub okolicznosci, kt6re mogtyp!
trese niniejszego oswiadczenia.
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* Niepotrzebneskreslie.

Dzial ll

1. Zastzezenia dotyczqce funkcjonowanja kontroli z arzqdczej w roku ubieglym.

Nie dotyczy.

Nalezy.opisae przyczyny zlozenia zastrzezei w zakresie funkcjonowania kontroli zarzqdcze), np. istotnq
slabosd kontroli zatzAdczej, istotnq nieprawidlowos6 w funkcjonowaniu jednostki sektoia finans6w
publicznych albo dzialu administracji zqdowej, istotny cel lub zidanie, kt6ie nie zostaly zrealizowane,
niewystarczajqcy monitoring kontroli zarzqdczej, wraz z podaniem, jezeli to mo2liwe, elementu, kt6rego
zastzezenia dotyczq, w szczeg6lno6ci: zgodnosci dzialalno6ci z przepisami prawa oraz procedurami
wewngtznymi, skuteczno6ci i efektywnosci dzialania, wiarygodnosci sprawozdaf, ochrony zasob6w,
przestrzegania i promowania zasad etycznego postgpowania, efektywnosci i skuteczno6ci pzeplywu
informacji lub zazqdzania ryzykiem.
2. Planowane dzialania, kt6re zostanq podi?te w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzqdczej.

Nie dotyczy.

Nale2y opisac kluczowe dzialania, kt6re zostanq podjgte w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zarzqdczej w odniesieniu do zlo2onych zastzeze(l, wraz z podaniem terminu ich realizacii.

Dzial lll

Dzialania, kt6re zostaly podjgte w ubieglym roku w celu poprawy funkcjonowania konlroli zarzqdczej.
1. Dzialania, kt6re zostaly zaplanowane na rok, kt6rego dotyczy o6wiadczenie:

wykorzystano wyniki analizy ryzyka za 20'li r. w celu poprawy funkcjonowania systemu kontroli
zarzqdczel w urzqdzie, prowadzono zgodny z wydan4 wewnqte nie proiedurq monitoring realizacji
cel6w izadaf, opracowano iwdro2ono do stosowania formaln4 piocedurg zarzqdzanii ryzykiem
w Urzgdzie,

Nalezy opisad najistotniejsze dzialania, jakie zostaly podjete w roku, kt6rego dotyczy niniejsze
oSwiadczenie w odniesieniu do planowanych dzialan wskazanych w dziale tl 

-o6wiad'czenia 
za ror

poprzedzajqcy rok, ktorego dotyczy niniejsze oSwiadczenie. W oswiadczeniu za rok 2010 nie wypetnia si9
tego punktu.
2. Pozostaledzialania:

Nie dotyczy.

Nalezy opisa6 najistotniejsze dzialania, niezaplanowane w oswiadczeniu za rok popzedzaiqcy roK,
kt6rego dotyczy niniejsze oswiadczenie, jezeli takie dzialania zostaly podjgte.


