
Oswiadczenie o stanie kontroli zarzqdczej

Dyrektora Urzgdu Morskiego w Szczecinie

za rok 2013

Dzial I

Jako osoba odpowiedziarna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontrorizarzqdczq, tj. dziatan podejmowanych dt" ."p&;;;;l; ;"1;;;prawem, e'fe(tywny, osz;2il;;;lerminowy, a w szczesornos.i oa l"i3ru?X"'n,t?o"n 
t spos6b zsodny z

- zgodnoSci dzialaln;Sciz orzepisami prawa or"i pro""Ori"r, ,"wnetrznymi,- skutecznosci i efektywnosci diialania,- wrarygodnosci sprawozdan,
- ochrony zasob6w,
- pzestzegania i promowania zasad etycznego postgpowania,- efektywno6ci iskutecznosci przeplywu inforriac.ji, 

.'

. .- . zarzqdzania ryzykiem,

li"Y"i,,Xi;rqT;.ff"H"i
Urzgdzie Morskim w Siczecinie

e466+ jednostki sektora finans6w publicznych')

Czg56 B
x w ograniczonym stopniu funkcjonowala adekwatna, skuteczna i efektywna kont'a zarzadcza.

!::Y:-runt ,. dotyczqce funkcjonowania kontroti zazadczei wr
:ffiH=ff.rj.*" 

'' ;r, ;;;;;"y r,"r"i"."i""ra--1"'1,j,"T, .";;?;r:,:i:22:ei ?,3:ii"TT!j:.li
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ZastzeZenia dotyczqce trn*"iol^:r":13-,!ontroli 
.zarzqdczeJ wraz z ptanowanymi dzialaniami, kt6re

:nfl?r5;,.qj:. 
w celu popiawy funkcjonowania kontrori, zarzqoczej, zostaty opisane w dziate tl

C2956 D
Niniejsze o.wiadczenie opiera 

"i1:1I:J"j 
ocenie i informacjach dost?pnych w czasie sporzqdzanianrnreJszego oswiadczenia pochodzqcych z:x monitoringu realizacji cel6w i zadaf ,x samooceny konltoli zatzqdczej przeprowadzonej z uwzgrgdnieniem standard6w kontrolizatzqdczej dla sektora finans6w publicznych,

x procesu zaEqdzania ryzykiem,
x audytu wewnetrznego,
x kontroliwewnetrznych,
x kontrolizewnQtrznych,

innych 2r6del informacji



Jednocze.nie o.wiadczam, 2e nie sq mi znane inne fakty lub okolicznosci, kt6re moglyby wplynqe natre56 niniejszego oswiadczenia.
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(miejscowos6, data)

" Niepotrzebneskreslie.

Dzial ll

L Zasttze2enia dotyczqce funkcjonowania kontroli zarzqdcze! w roku ubieglym.

osiqgnigcie. niepelnych wartosci niekt6rych miernik6w realizacji cel6w w stosunku do wartosciplanowanych na rok 2013.

Nalezy opisae ptzyczyny zlo2enta 
.zastrzezed w.zakresie funkcjonowanra kontroli zarzqdczej, np. istotnqslabosi kontroli zarzadczei. istotnq nieprawidtowose w 

'iun-tctonowaniu 
jednostki sektora finansowpublicznych albo dzialu aoministrac.ii zqciowej, istoiny 

""r 
iJi )aoanie, kt6re nie zostaty zrealizowane,niewystarczajqcy monitoring kontroli zarzqdczej, *r".'. poo"ni"r, jezeli to mozliwe, elementu, ktoregozastrze2enia dotyczq, w szczeg6rnosci: igodnosci aziaiatnosci z frzepisami prawj oraz proceouramiwewngtrznymi, skutecznoscr i efektywnosci dziarania, wiarygodnosci ipr"*orai,i,- o"r"oj'y 

-r"'"ooo*,
przestrzegania i promowanra zasad etycznego postgpowanii, 

"t"rtv*-ri"slii.ilt;;";s;i 
p'rilprvwuinformacji lub zazqdzania ryzykiem.

2 Planowane dziarania, kt6re zostanq podi?te w ceru poprawy funkcJonowania kontrori zarzqdczer.
BiezEce doslonarenie metodyki.w yznaczania cer6w izadari, ewentuarne wzmocnienie monitoringuich realizacji w trakcie roku 2O14.

Nale2y opisa6 kruczowe dziarania, 
.kt6re zostanq podi?te w ceru poprawy funkcjonowania kontrorizarzqdczq w odniesieniu do zlozonych zastrze2en, wraz i podaniem terminu ich realizacii.

Dzial lll

Dzialania, ktore zostary podiete w ubieglym roku w ceru poprawy funkcjonowania kontrori zazqdczej.1. Dzialania, ktore zostaly zaplanowane na rok, kt6rego dotyciy oswaoczente:

Nie dotyczy.

Nale2y opisa6 najistotniejsze d=]l?li3t ja{le 
.29:qy podjete w roku, kr6rego dotyczy ninieJszeoswiadczenie w odniesieniu do planowanych dzialari- wskaiinych w dziale ll oswiadczenia za rokpoprzedzajqcy rok, kt6rego dotyczy niniejsze oswiadczenie. w oswiadczeniu za rok ioio ni" *vi"ri," 

",gtego punktu.
2. Pozostaledzialania:

Nie dotyczy.

Nalezy opisac najistotnie.isze dziarania, niezapranowane w oswiadczeniu za rok popzedzaiqcy roK,kt6rego dotyczy niniejsze oswiadczenie, jezeli t;kie dzialania zosialy poolgte.


