
O6wiadczenie o stanie kontroli zarzqdczej

Dyrektora Urzgdu Morskiego w Szczecinie

za rok2A16

Dzial I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli
zarzqdczei, t1. dziatah podejmowanych dla zapewnienia realizacji cel6w i zadan w spos6b zgodny z
prawem, efektywny, oszczqdny iterminowy, a w szczeg6lno6cidla zapewnienia:

- zgodno6ci dzialalno6ci z przepisami prawa oraz procedurami wewngtrznymi,
- skutecznoSci i efektywno6ci dzialania,
- wiarygodnoSci sprawozdafi,
- ochrony zasob6w,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postgpowania,
- efektywno6ci i skuteczno6ci przeplywu informacji,
- zarzqdzania ryzykiem,

o6wiadczam, 2e w
kierowanej przeze mnie jednostce sektora finans6w publicznych*

Urzgdzie Morskim w $zczecinie
(nazwa/nazwy dzialu/dzial6w administraeji rzqdewej/nazwajednostki sektora finans6w publicznych')

€zE96+
w wystarezajqeym etepniu funlrejenewala adekwatna, skuteezna i efektywna kentrela zarzEdeza,

Gzg56 B
x w ograniczonym stopniu funkcjonowala adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zazqdcza.

Zastrze|enia dotyczqce funkcjonowania kontroli zarzqdczej wtaz z planowanymi dziafaniami, kt6re
zostanq podjgte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zazqdczej, zostaly opisane w dziale ll
o6wiadczenia.

ezeS++
nie funlcjenewala adekwatna, sle uteezna i efelctywna kentrela zarzEdeza,

ZastrzeZenia dotyczqce funkcjonowania kontroli zarzqdczej wtaz z planowanymi dzialaniami, kt6re
zostanq podjgte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzqdczej, zostaly opisane w dziale ll
oSwiadczenia.

Czg56 D
Niniejsze o5wiadczenie opiera sig na mojej ocenie i informacjach dostgpnych w czasie sporzqdzania
niniejszego o6wiadczenia pochodzqcych z:

x monitoringu realizacji cel6w i zadah,
x samooceny kontroli zazqdczej przeprowadzonej z uwzglgdnieniem standard6w kontroli

zarzqdczej dla sektora finans6w publicznych,
x procesu zarzqdzania ryzykiem,
x audytu wewngtrznego,
x kontroliwewngtrznych,
x kontrol izewngtrznych,

innych 2rodel informacji



Jednocze6nie o6wiadczam, ze nie sq mi znane
tre5c niniejszego o6wiadczenia.

inne fakty lub okoliczno!;ci, Kory"y wptynqi

* Niepotrzebne skre5lic.

Dzial ll

1. Zastrze2enia dotyczqce funkcjonowania kontroli zazqdczq w roku ubieglym.

Ocena stanu kontroli zarzqdczej wynika ze wszystkich dostqpnych ir6del zapewnienia o stanie
kontrofi zarzqdczej. Pomimo pozytywnej oceny stopnia realizacji cel6w Urzqdu oraz organizacji
systemu kontroli zarzqdczej funkcjonujqcego w Urzqdzie, rekomendacje audytora wewngtrznego
oraz zalecenia formulowane w wyniku kontroli przeprowadzanych przez r62ne instytucje wskazujq
na slabo$ci wystqpujqce w konkretnych obszarach dziaNalno6ci.

Nale2y opisa6 Wzyczyny zlo2enia zastrze2eh w zakresie funkcjonowania kontroli zarzqdczej, np. istotnq
slaboSc kontroli zarzqdczej, istotnq nieprawidlowo56 w funkcjonowaniu jednostki sektora finans6w
publicznych albo dzialu administracji rzqdowej, istotny cel lub zadanie, kt6re nie zostaly zrealizowane,
niewystarczajqcy monitoring kontroli zarzqdczej, wraz z podaniem, jezeli to mo2liwe, elementu, kt6rego
zastrze2enia dotyczq, w szczegolno6ci: zgodno6ci dzialalno5ci z przepisami prawa oraz procedurami
wewngtrznymi, skutecznoSci i efektywno6ci dzialania, wiarygodno6ci sprawozdaf, ochrony zasob6w,
przestrzegania i promowania zasad etycznego postgpowania, efektywnoSci i skutecznoSci przeplywu
informacji lub zarzqdzania ryzykiem.
2. Planowane dzialania, kt6re zostanq podjqte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzqdczej.

Wdro2enie do stosowania otrzymanych rekomendacji audytora wewngtrznego oraz zalecefi
pokontrol nych, od powied n ia a ktua I izacja procedu r wewn gt rzny ch.

Nalezy opisad kluczowe dzialania, kt6re zostanq podjqte w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zarzqdczej w odniesieniu do zlo2onych zastrzezen, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dzial  l l l

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

$ystematyczna realizacja zalecei sformulowanych w latach poprzednich w sprawozdaniach
z przeprowadzonyc h a u dyt6w wewn gtrznych oraz wn ioskac h pokontrol nyc h.

Nalezy opisac najistotniejsze dzialania, jakie zostaly podjgte w roku, kt6rego dotyczy niniejsze
o6wiadczenie w odniesieniu do planowanych dziatari wskazanych w dziale ll o5wiadczenia za rok
poprzedzalqcy rok, kt6rego dotyczy niniejsze o6wiadczenie. W oSwiadczeniu za rok 2010 nie wypetnia sig
tego punktu.
2. Pozostaledzialania:

Nie dotyczy.

Nalezy opisac najistotniejsze dziatania, niezaplanowane w oSwiadczeniu za rok poprzedzajqcy rok,
ktorego dotyczy niniejsze oSwiadczenie, jezeli takie dzialania zostaly podjqte.


