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O5wiadczenie o stanie kontroli zarzqdczej

Komendanta Wojew6dzkiego Policji w Gdansku
za rok 2011

Dzial I*>

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowanta adekwatnej, skutecznej i efektywnej
kontroli zarzadczej, tj. dzialan podejmowanych dla zapewnienia realizacji cel6w i zadan w spos6b
zgodny z prawem, efektywny, oszcz^dny i Iermmowy, a w szczeg6lno&ci dla zapewnienia:

- zgodnoSci dzialalno5ci z przepisami prawa oraz procedurami wewn$trznymi,

- skuteczno6ci i efektywno5ci dzialania,

- wiarygodnoSci sprawozdan,

- ochrony zasob6w,

- przestrzegania i promowania zasad etycznego post^powania,

- efektywno6ci i skutecznoSci przep4ywu informacji,

- zarz^dzania ryzykiem,

oswiadczam, ze w kiefowanym/kief^wanych przege mn4e d-ztale/d7iatoeh odmint3tfacji rzqdowqj^/w
kierowanej przeze mnie jednostce sektora finans6w publicznych*

Komendzie Wojew6dzkiej Policji w Gdansku

(nazwa/nazwy dzialu/dzial6w administracji rza_dowej/nazwajednostki sektora finans6w publicznych"'
cz^se A*>

w wystarczaj^cym stopniu funkcjonowala adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarza_dcza.

X w ograniczonym stopniu ftinkcjonowata adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarzadcza.

Zastrzezenia dotycza,ce funkcjonowania kontroli zarz^dczej wraz z planowanymi dzialaniami, kt6re
zostan^ podj^te w celu poprawy ftinkcjonowania kontroli zarzadczej, zosta^ opisane w dziale Il
oswiadczenia.

nie funkcjonowata adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarza_dcza.



Zastrzezenia dotycza^ce funkcjonowania konlroli zarzadczej wraz z planowanymi dzialaniami, kt6re
zostana^podj^te w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarz^dczej, zostaly opisane w dziale II
oSwiadczenia.

Niniejsze o3wiadczenie opiera si$ na mojej ocenie i informacjach dost^pnych w czasie sporza^dzania
niriiejszego oSwiadczenia pochodz%cych zi^

X monitoringu realizacji cel6w i zadan,

X samooceny kontroli zarzqdczej przeprowadzonej z uwzgl^dnieniem standard6w kontroli

zarzadczej dla sektora finans6w publicznych",

procesu zarza^dzania ryzykiem,

X audytu wewn^trznego,

X kontroli wewn^trznych,

innych zr6del informacji: ...............................................................................................

Jednoczesnie oSwiadczam, ze nie sa. mi znane inne fakty lub okoliczno5ci, kt6re mogfyby wpr>'n^c na
tresc niniejszego o3wiadczenia.

(miejscowosc, d Qjodpis minisfa^i/kicro vnika jcdnoslki)

* Niepotrzebne skre3lic.

Dziat l l

1. Zastrzezeniadotyczqce funkcjonowania kontroli zarzadczej w roku ubieghym.

W niiesii)cu 09.2011 r. sformalizowano proces zarz^dzania ryzykiem
w Komendzie Wojew6dzkiej Polieji w Gdansku, kt6ry nie zostal wdrozony
do reaIizowanych w 2011 roku zadan.



Nalezy opisac przyczyny zlozenia zaslrzezen w zakresie funkcjonowania kontroli zarza_dczej, np.

istotn^staboSc kontroli zarzadczej, istotna_nieprawidlowosc w funkcjonowaniujednostki sektora
finans6w publicznych albo dziatu administracji rzadowej, istotn> cel lub zadanie, kt6re nie zostaty

zrealizowane, niewystarczajacy monitoring kontroli zarzqdczej, wraz z podaniem, jezeli to mozliwe,
elementu, kt6rego zastrzezenia dotycza^ w szczeg61nosci: zgodnosci dzialalnosci z przepisami prawa
orazprocedurami wewn$trznymi, skuteczno5ci i efektywnoSci dziatania, wiarygodnosci sprawozdan,
ochrony zasob6w, przestrzegania i promowania zasad etycznego post^powania, efektywno5ci i
skuteczno6ci przeptywu informacji lub zarzadzania ryzykiem.

2. Planowane dziatania, kt6re zostan^podj^te w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzadczej.

Wdrozenie do planowanych zadan do realizacji w 2012 roku
sformalizowanego w 2011 roku procesu zarz^dzania ryzykiem.

Opracowanie aktu kierowania wewn^trznego w zakresie windykacji
naleznosci - termin wprowadzenia do uzytku I kwartal 2012 roku.

Analiza obowiazujacych procedurwewnetrznych pod wzglfdem ich
zasadnosci.

Nalezy opisac kluczowe dziatania, kt6re zostana^podj^te w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zarz^dczej w odniesieniu do zk>zonych zastrzezeh, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

DzialIII'">

Dziatania, kt6re zosta^ podj$te w ubiegfym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzadczej.

I . Dzialania, kt6re zostafy zaplanowane na rok, kt6rego dotyczy oswiadczenie:

Dokonano zmiany Regulaminu Komendy Wojewodzkiej Policji
w Gdansku umo/liwiajacc utworzenie w strukturze organizacyjnej
jednoosobowego Stanowiska do spraw Kontroli Zarz^dczej w terminie
03.2011 r.

Zatrudnienie na w/w stanowisku osoby, kt6rej zadaniem bylo
w 2011 r. przede wszystkim sformalizowanie zagadnien zwiqzanych z
konirolq zarz^dcz^ w warunkach Komendy Wojewodzkiej Policji w
Gdansku ijednostkach organizacyjnych Policjiwoj. pomorskiego,
przygotowanie wewnetrznych procedur w zakresie procesu zarz^dzania
ryzykiem oraz calosciowa koordynacja zagadnieniem - termin realizacji
06.2011 r.



Wydano akt kierowania wewn$trznego w sprawie wdrozenia
procesu zarz^dzania ryzykiem - termin realizacji 09.2011 r.

Nalczy opisac najistotniejsze dzialania,jakie zostaty podj^te w roku, kt6rego dotyczy niniejsze

oswiadczenie w odniesieniu do planowanych dziatan wskazanych w dziale II oswiadczenia za rok
poprzedzaj^cy rok, kt6rego dotyczy niniejsze oswiadczenie. W oswiadczeniu za rok 2010 nie wypelnia

sie_ tego punktu.

2. Pozostate dziatania:

Wydano akt kierowania wewn$trznego w sprawie okreslenia
sposobu prowadzenia kontroli zarz^dczej oraz zasad jej koordynacji w
Komendzie Wojew6dzkiej Policji w Gdansku i jednostkach Policji woj.
pomorskiego.

Przeprowadzono szkolenia z kadr^ kierowniczq z zakresu kontroli
zarz^dczej oraz przekazano materiaty dotycz^ce przedmiotowego szkolenia
wszystkim jednostkom i kom6rkom organizacyjnym w celu zapoznania z
nimi calego stanu osobowego.

Przeanalizowano e/e_sc obowiqzujqcych proeedurwewn^trznych
pod wzgI^dem ich zasadnosci oraz zgodnosci z prawem.

Nalezy opisac iiajistotniejsze dziatania, niezaplanowane w oSwiadczeniu za rok poprzedzaj^cy rok,
kt6rego dotyczy niniejsze oSwiadczenie,jezeli takie dziatania zostaly podj^te.

ObjaSnienia:

" Nalezy podac nazw? ministra, ustalona^przez Prezesa Rady Ministr6w na podstawie ari,.J3usl. 1
ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministr6w (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, po/.

717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r.
Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz, 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, puz.
354), a w przypadku gdy oswiadczenie sporz^dzanejest przez kierownikajednostki, nazwe^ petnionej

przez nicgo funkcji.

^ W dziaie I, w zaleznosci od wynik6w oceny stanu kontroli zarza^dczej. wypelnia si? tylkojednq.

cz^Sc z cz^sci A albo B, albo C przez zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostale
dwie cz^ci wykresla si^. Cz^sc D wypelnia si? niezaleznie od wynik6w oceny stanu kontroli
zarza,dczej.



-*' Minister kierujacy wie_cej nizjednym dziatem administracji rzq,dowej skladajedno o6wiadczenie o
stanie kontroli zarza_dczej w zakresie wszystkich kierowanych przez niego dzial6w, obejmuja_ce
r6wniez urzad obslugujacy ministra. O$wiadczenie nie obejmujejednostek, kt6re nie saJednostkami
sektora finans6w publicznych w rozumieniu usuwy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2QlO r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152,
poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578).

*' Cze_sc A wypelnia sie_ w przypadku, gdy kontrola zarzajdcza w wystarczaja^cym stopniu zapewnila
lacznie wszystkie naste_puja_ce elementy: zgodno3c dzialalnosci z przepisami prawa oraz procedurami
wewn^trznymi, skutecznosc i efektywno6c dziaJania, wiarygodno5c yprawozdan, ochron$ zasob6w,
przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postejrowania, efektywnoSc i skuteczno3c przeplywu
informacji oraz zarza,dzanie ryzykiem.

" Cz^5c B wypelnia si$ w przypadku, gdy kontroIa zarzajicza nie zapewnita w wystarczaja,cym
stopniujednego lub wiCjCej z wymienionych element6w: zgodnosci dzialalnosci z przepisami prawa
oraz procedurami wewnetrznymi, skutecznosci i efektywno5ci dzialania, wiarygodno^ci sprawozdari,
ochrony zasob6w, przestrzegania i prornowania zasad etycznego post^powania, efektywnosci i
skutecznoSci przeplywu informacji lub zarzajdzania ryzykiem, z zastrzezeniem przypisu 6.

*' Cz^5c C wypemia si^ w przypadku, gdy kontrola zarzajdcza nie zapewnifa w wystarczaja^cym
stopniu zadnego z wymienionych element6w: zgodnosci dzialalnosci z przepisami prawa oraz
procedurami wewn^trznymi, skuteczno3ci i efektywno5ci dzialania, wiarygodnosci sprawozdan,
ochrony zasob6w, przestrzegania i promowania zasad etycznego post^powania, etektywnosci i
skuteczno^ci przeprywu informacji oraz zarzq,dzania ryzykiem.

'' Znakiem "X" zaznaczyc odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych zr6del
informacji" nalezyje wymienic.

*' Standardy kontroli zarza,dczej dla sektora finans6w publicznych ogloszone przez Ministra
Finansdw na podslawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

^' Dzial Il sporz^dzanyjest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego o^wiadczenia zaznaczono cz$$c
B albo C.

"'' Dzial III sporza_dza si^ w przypadku, gdy w dziale I oswiadczenia za rok poprzedzajaj:y rok,
kt6rego dotyczy niniejsze oswiadczenie, byla zaznaczona cz^sc B albo C lub gdy w roku, kt6rego
dotyczy niniejsze oswiadczenie, byly podejmowane inne niezaplanowane dzialania maja^ce na celu
popraw^ funkcjonowania kontroli zarzqdczej.


