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Część I 

Działając na rzecz zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli 

zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób 

zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia: 

1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, 

2) skuteczności i efektywności działania, 

3) wiarygodności sprawozdań, 

4) ochrony zasobów, 

5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, 

6) efektywności i skuteczności przepływu informacji, 

7) zarządzania ryzykiem 

na podstawie oświadczeń uzyskanych od kierowników komórek organizacyjnych Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz jednostek organizacyjnych Policji garnizonu zacho-

dniopomorskiego informuję, że w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, 

skuteczna i efektywna kontrola. 

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie 

sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z: 

1) samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kon-

troli zarządczej dla sektora finansów publicznych, 

2) procesu zarządzania ryzykiem, 

3) monitoringu realizacji celów i zadań, 



4) kontroli wewnętrznych, 

5) kontroli zewnętrznych. 

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby 

wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia. 
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Część II  

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym: 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli 
zarządczej: 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

 

 

Część III  

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli 

zarządczej. 

Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 



Pozostałe działania: 

1. W Komendzie Powiatowej Policji w Myśliborzu w okresie od 14.05 do 18.07.2014 r. 

przeprowadzono kontrolę kompleksową, która pozwoliła wskazać obszary, co do któ-

rych należało podjąć zintensyfikowane działania zmierzające do poprawy funkcjo-

nowania jednostki. Konkretne polecenia zostały zawarte we wnioskach i zaleceniach 

pokontrolnych sprawozdania z dn. 4.08.2014 r., l.dz. IK – III – Z – 88/14. Wynikiem 

powyższego było uzyskanie szczegółowej informacji zwrotnej w zakresie realizacji 

poszczególnych wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz wdrożenie planu napraw-

czego. 

2. Monitorowanie realizacji poleceń zawartych w sprawozdaniu z kontroli kompleksowej 

z dnia 4.08.2014 r., l.dz. IK – III – Z – 88/14 skierowanego do Komendanta Powia-

towego Policji w Myśliborzu. 

3. Realizacja zadania audytowego przez Grażynę Berezowską, Audytora Wewnętrznego 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w zakresie funkcjonowania kontroli za-

rządczej w tut. komendzie. 

4. Zarządzeniem nr 1/2014 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie z dnia 14 

stycznia 2014 r. pod przewodnictwem mł. insp. Sławomira Naruszkiewicza, naczel-

nika Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie powołano 

nieetatowy zespół w celu weryfikacji i wypracowania procedur kontroli zarządczej  

w zachodniopomorskim garnizonie Policji. 

5. W dn. 04.11.2014 r. Marek Jasztal, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji  

w Szczecinie przeprowadził szkolenie z zakresu teoretycznych i praktycznych aspek-

tów kontroli zarządczej adresowane m.in. do kierowników komórek organizacyjnych 

Policji KWP w Szczecinie. 
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