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oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

za rok2020

Dział l

Jako osoba odpowiedzialnaza zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej iefektywnej kontroli
zarządczĄ, t1. działań podejmowanych dla zapewnienia realizac1i celów i zadań w sposób zgodny z
prawem, efektywny, oszczędny iterminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodnoŚci działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
_ przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem'

oŚwiadczam,żew
kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansÓw publicznych*

Urzędzie Morskim w Szczecinie

(nazwa/nazwy działu/działów administraEi Bądewej/nazwajednostki sektora finansów publicznych")

Częśó A
x W wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

część_B
w egraniezenym stepniu funkejenewała adekwatna; skuteezna i efektywna kentrela zarządeza,

ZastzeŻenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które
zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale ll
oŚwiadczenia.

ezęsae
nie funkejenewała adekwatna; slęuteezna i efel<tywna kentrela zaęądeza,

ZastzeŻenia dotyczące funkcjonowania kontroli zaządczej wraz z planowanymi działaniami, które
zostaną podjęte w ce|u poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale ll
oświadczenia.



Częśó D
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania
niniejszego oświadczenia pochodzących z:

x monitoringu realizacji celów i zadań,
x Samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardow kontroli

zarządczĄ dla sektora finansów publicznych,
x procesu zarządzania ryzykiem'
x audytu wewnętrznego'
x kontroliwewnętrznych,
x kontrolizewnętrznych,

innych żrodeł informacji

Jednocześnie oświadczam, Że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, ktore mogłyby wpłynąć na
treść niniejszego oświad czenia'

Sza<.w 9t0-.$ r dołł
(miejscowośc, data)

" NiepotrzebneskreśliĆ.

Dział ll

1' ZastzeŻenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczĄ w roku ubiegłym.

Nie dotyczy.

Należy opisaĆ przyczyny złoŻenia zastrzeŻen w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną
słabośc kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowośó w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów
publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane,
niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jezeli to mozliwe, elementu, którego
zastzeŻenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami
wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów'
pzestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności pzepływu
informacji lub zarządzania ryzykiem.

2' Planowane działania' które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

Nie dotyczy.

Nalezy opisaĆ kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeŻen, wraz z podaniem terminu ich realizacji.



Dział ltl

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

Nie dotyczy.

Należy opisać najistotniejsze działania' jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze
oświadczenie w odniesieniu do planowanych działan wskazanych w dziale ll oświadczenia za rok
poprzedzĄący rok, którego dotyczy n in iejsze oświadczen ie.

2. Pozostałe działania'.

Przejęto zadania i kompetencje części zniesionego Urzędu Morskiego w Słupsku, co było
znacznym wyzwaniem organizacyjnym. Ponadto stan epidemii spowodował koniecznośó
dostosowania się do obowiązujących obostrzeń i tym samym wprowadzenia szeregu zmian
w organizacji pracy, np. pracy zdalnej części pracowników' Wyposażenia w środki ochrony
indywidualnej itp.

Nalezy opisac najistotniejsze działania, niezaplanowane W oŚwiadczeniu za rok poprzedzający rok,
którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.


