O6wiadczenieo stanie kontroli zarzqdczej
DyrektoraUrzgduMorskiegow Szczecinie
za rok2A16
DzialI
Jako osobaodpowiedzialna
za zapewnienie
funkcjonowania
adekwatnej,
skuteczneji efektywnejkontroli
zarzqdczei,t1. dziatahpodejmowanychdla zapewnieniarealizacjicel6w i zadan w spos6b zgodny z
prawem,efektywny,
oszczqdnyiterminowy,a w szczeg6lno6cidla
zapewnienia:
- zgodno6cidzialalno6ci
prawaorazprocedurami
z przepisami
wewngtrznymi,
- skutecznoSci
i efektywno6ci
dzialania,
- wiarygodnoSci
sprawozdafi,
- ochronyzasob6w,
- przestrzegania
i promowania
zasadetycznegopostgpowania,
- efektywno6cii skuteczno6ciprzeplywuinformacji,
- zarzqdzania
ryzykiem,
o6wiadczam,2e w
przezemniejednostcesektorafinans6wpublicznych*
kierowanej
UrzgdzieMorskimw $zczecinie
(nazwa/nazwy
dzialu/dzial6w
administraeji
rzqdewej/nazwajednostki
sektorafinans6wpublicznych')
€zE96+
w wystarezajqeym
etepniufunlrejenewala
adekwatna,skuteeznai efektywnakentrelazarzEdeza,
Gzg56B
x w ograniczonym
stopniufunkcjonowala
adekwatna,
skutecznai efektywnakontrolazazqdcza.
Zastrze|enia dotyczqce funkcjonowaniakontroli zarzqdczejwtaz z planowanymidziafaniami,kt6re
zostanq podjgte w celu poprawy funkcjonowaniakontrolizazqdczej, zostaly opisane w dziale ll
o6wiadczenia.

ezeS++
niefunlcjenewalaadekwatna,sleuteeznai efelctywna
kentrelazarzEdeza,
ZastrzeZeniadotyczqce funkcjonowaniakontroli zarzqdczejwtaz z planowanymidzialaniami,kt6re
zostanq podjgte w celu poprawy funkcjonowaniakontroli zarzqdczej,zostaly opisane w dziale ll
oSwiadczenia.
Czg56D
Niniejszeo5wiadczenie
opiera sig na mojej ocenie i informacjach
dostgpnychw czasie sporzqdzania
pochodzqcych
niniejszego
o6wiadczenia
z:
x
monitoringu
realizacjicel6wi zadah,
x samooceny kontroli zazqdczej przeprowadzonejz uwzglgdnieniemstandard6w kontroli
zarzqdczej
dla sektorafinans6wpublicznych,
x procesuzarzqdzania
ryzykiem,
x audytuwewngtrznego,
x kontroliwewngtrznych,
x
kontrolizewngtrznych,
innych2rodelinformacji

Jednocze6nie
o6wiadczam,ze nie sq mi znane innefaktylub okoliczno!;ci,
Kory"y
tre5cniniejszego
o6wiadczenia.

*

wptynqi

Niepotrzebne
skre5lic.

Dzialll
1.

Zastrze2enia
dotyczqcefunkcjonowaniakontrolizazqdczq w roku ubieglym.

Ocena stanu kontroli zarzqdczejwynika ze wszystkich dostqpnych ir6del zapewnieniao stanie
kontrofi zarzqdczej.Pomimo pozytywnej oceny stopnia realizacjicel6w Urzqdu oraz organizacji
systemu kontroli zarzqdczejfunkcjonujqcegow Urzqdzie,rekomendacjeaudytora wewngtrznego
oraz zaleceniaformulowane w wyniku kontroli przeprowadzanychprzezr62neinstytucjewskazujq
na slabo$ciwystqpujqcew konkretnychobszarachdziaNalno6ci.
Nale2yopisa6Wzyczynyzlo2eniazastrze2ehw zakresiefunkcjonowaniakontrolizarzqdczej,np. istotnq
slaboSc kontroli zarzqdczej, istotnq nieprawidlowo56w funkcjonowaniujednostki sektora finans6w
publicznych
albo dzialuadministracji
rzqdowej,istotnycel lub zadanie,kt6re nie zostalyzrealizowane,
niewystarczajqcy
monitoringkontrolizarzqdczej,wraz z podaniem,jezeli to mo2liwe,elementu,kt6rego
zastrze2enia
dotyczq,w szczegolno6ci:
zgodno6cidzialalno5ci
z przepisamiprawa oraz procedurami
wewngtrznymi,skutecznoScii efektywno6cidzialania,wiarygodno6cisprawozdaf,ochronyzasob6w,
przestrzegania
i promowaniazasad etycznegopostgpowania,efektywnoSci
przeplywu
i skutecznoSci
informacjilub zarzqdzaniaryzykiem.
2. Planowanedzialania,kt6rezostanqpodjqtew celu poprawyfunkcjonowaniakontrolizarzqdczej.
Wdro2enie do stosowania otrzymanych rekomendacji audytora wewngtrznego oraz zalecefi
pokontrolnych, od powiednia aktuaIizacja procedur wewngt rznych.
Nalezy opisad kluczowe dzialania,kt6re zostanq podjqte w celu poprawy funkcjonowaniakontroli
zarzqdczej
w odniesieniu
do zlo2onychzastrzezen,
wrazz podaniemterminuich realizacji.
Dziallll
Dziafania,kt6rezostalypodjgtew ubieglymrokuw celu poprawyfunkcjonowaniakontrolizarzqdczej.
1. Dziafania,
ktorezostalyzaplanowane
na rok,kt6regodotyczyo6wiadczenie:
$ystematyczna realizacja zalecei sformulowanych w latach poprzednich w sprawozdaniach
z przeprowadzonyc
h a udyt6w wewngtrznychoraz wn ioskach pokontrolnych.
Nalezy opisac najistotniejszedzialania,jakie zostaly podjgte w roku, kt6rego dotyczy niniejsze
o6wiadczenie
w odniesieniudo planowanychdziatariwskazanychw dziale ll o5wiadczeniaza rok
poprzedzalqcy
rok, kt6regodotyczyniniejszeo6wiadczenie.
W oSwiadczeniu
za rok 2010 nie wypetniasig
tegopunktu.
2. Pozostaledzialania:
Nie dotyczy.
Nalezy opisac najistotniejsze
dziatania,niezaplanowane
w oSwiadczeniu
za rok poprzedzajqcy
rok,
jezelitakiedzialaniazostalypodjqte.
ktoregodotyczyniniejszeoSwiadczenie,

