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Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznei iefektYwnej

kontroli zarządcŻej, tj. dzialań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w 5posób

Żgodny z prawem, efektyłVny, osŻczędny i terminowy, a w szcŻególności dla zapewnieniaj

Żgodności działalności z przepisami prawa oraŻ procedurami wewnętrŻnymi,
_ 5kUlecŻnościlelektywnoś(-idlidłania,
' wiarygodności5prawozdań,

ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycŻnego postępowania,

' efektYwności i skuteczności p.Żepłwu inlormacji,
_ ŻarŻądzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierewanym/kier€wany€h pr.ete mnie dziale/c.iałaeh edministra€ji rĘd€wejłl
w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów pubIicznychł

AKADEMlA MARYNARKl WoJEN N EJ im. BoHATERÓW WESTERPLATTE

(@nazwajedno5tkisektorafinansówpublicŻnych.)

Część A1)

q

cżęść Ba)

E| w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna iefektywna kontrola Żarządcza'

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarŻądczej wraŻ z planowanymi działaniami, które

Żostaną podjęte w celu poprawY funkcjonowania kontrolj zarządcŻej, zosta' opisane w dzjale ll

oświadcŻenia.

część Cll

! nie fgnk€j€notleła a

-€steną pedjęte w€

część D
Nlnlejsze ośwladCzenie opiera się na mojej ocenie iinformacjach dostępnych w cŻasie sporządŻania

nlnlejszego oświadczenia po(hodząCY!h /:''

8 monitoringu realizacjicelów izadań,

& samoocenY kontroli Żarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardóW kontroli

zarządcŻej dla sektora fi nansów publicznych7l,

B procesu zarządzania ryzykiem,
E aud}.tu wewnętrznego,

B kontroliwewnętrznych,

E kontroliŻewnętrznych,

E innYch ilódel lnforma(ii: anklet studenlów'

znane inne fakty Iub okoliczności, któ.e moglyby wplYnąć nalednocześnie oświadcŻam, ż€ nie są mi

treść niniejszego oświadc2enia.

łńiejrĆÓwÓ1ć, dat3)
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Dzlał ll3)

1' Zastrzeżenia dotYczące funkcionowania kontroliŻarŻądczejw roku ubiegłym'

Konieczne iest uzupełnienie systemu ocen okresowych (tak, bY objął wsŻystklch pracowników) oraz

oplacowaniesYstemumotywacyjnego-zastrŻeż€niedotyczYskutecznościief€ktln^,nościdzlałań'
standard A.2. Komp€tencje zawodowe.

Należy uŹupełnić/.aktualizować system delegowania uprawnień _ zastrzeżenie dotYcry

skuteczności i e{ektYwności działań, standard A'4. Delegowanle uprawnień'

wymagają uŻupełni€nia mierniki stopnia realizacji celów i Żadań _ zastrzeżenie dotycŻY

skuteczności i efektYwności działań, standard B.6. Mierniki stopnia realizacjicelów i Żadań'

zarządzanie ryżYkiem w uczelni wyma8a doskonalenia _ Żastrzeżenie dotycry systemu zar'ądzania

ryzykiem, śtandardy: B.7. ldenty'ikacja ryzvka, B.8. Analiza ryzYka, B'9' Reakcia na ryzyko'

Usprawnienia wymaga komunikacia wewnętrŻna w jednostce - zastrzeżenie dotyczY efektywności i

Śkutec.ności przepłYwu informacii,standard D.17. Komunikacia wewnętr'na'

Należy opisać przyczyny Żlożenia Żastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej' np'

istotnl slabość kontroli zarŻądcŻej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu iednostki sektora

finansjw publicznych albo dzialu administracji rządowej, istotnY cel lUb Żadanie, które nie zostały

zrealizowane, niewystarczaiącY monitoring kontroli zarządcŻej, wraŻ z podaniem, ieżeli to możliwe'

elementu' któreBo zastrzeżenia dotyczą, w sz€zególności: Żgodności dŻiałalności z przepisami prawa

oraŻ procedurami wewnętrznymi,5kutecŻności iefektywności działania, wiarygodności sprawoŻdań'

ochrony zasobów, przestrze8ania i promowania zasad etycznego postępowania' efektywności i

skutecŻności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem'
2' Planowane dŻialania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej-

opracowanie rnierników stopnia realizacii celów i zadań

Doskonalenie Źarządżania ryzykiem
s'kolenia wewnętr:neż Żakresu kontroli Żarządczei

Nal€żY opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli

Żarzą;cŻejw odnie5ieniu do złożonych zastrŻeżeń, wraŻ z podaniem terminu ich realiŻacji'

oział lll'g)

DŻialania, które Żostaly podjęte W ubiegtym roku w celU poprawy funkcjonowania kontroli zarŻądczej'

1' DŻialania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotYczy oświadczenie:
NIE DOTYCZY

NależY opisać najistotniejsze działania, jakie Żostały podjęte w roku, którego dotyczY niniejsŻe

oświadcŻenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale ll oświadczenia za rok

poprzedzającY rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie' w oświadczeniu za rok 2010 nie wYpełnia

się tego punktu.
2' PoŻostaledziałania:
Analiza i dostosowanie st'uktury organizactjnej uczelni do wykonyvranYch zadań

Analiza i re8ulacja wynagrodżeń
opracowanie reiestrów ryŻyka przeż kierowników jednostek organiŻacyjnYch

zlożenieoświadczeńostaniekontrolizanądcuejp.Źe'kierownikówjednostekor8aniza€yjnych
Przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej

Przeprowadzenie 5zkoleń wewnętrżnych z zakresu kontroli Żarządczej

llaleiy opisać najistotniejsze dzialania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzaiącY rok,

które8o dotYczY niniejsze oświadczenie, jeżelitakie dŻialania ŻostaĘ podjęte'
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