Załączniki
do Komunikatu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
z dnia 12 września 2017 r.
(Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 28)

Załącznik nr 1

Plan działalności
[Nazwa jednostki podległej lub nadzorowanej
Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej]
..........................................................................
na rok .........

CZĘŚĆ A: Najważniejsze (strategiczne) cele do realizacji przez jednostkę
(w tej części planu należy wskazać nie więcej niż pięć najważniejszych celów)
Mierniki określające
stopień realizacji celu1)
Lp.

Cel
Nazwa

Planowana

wartość

osiągnięcia

na

roku,

którego

do Najważniejsze

zadania

koniec służące realizacji celu2)
dotyczy

Odniesienie do dokumentu
o charakterze
strategicznym3)

plan
1

2

1.

3

4

5

6

1.
2.
3.

2.
3.
4.
5.

1)

2)

3)

Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać przypisane celowi mierniki
wskazane w tym dokumencie.
W przypadku gdy wskazany cel jest ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, należy podać wszystkie podzadania budżetowe
wymienione w tym dokumencie służące realizacji tego celu.
Jeżeli potrzeba realizacji wskazanego celu wynika z dokumentu o charakterze strategicznym, należy podać jego nazwę np. Strategia rozwoju transportu, Polityka Morska.

CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym do realizacji w roku, którego dotyczy plan
(w tej części planu należy wymienić cele zadań w budżecie państwa w układzie zadaniowym wraz z przypisanymi im miernikami oraz
podzadaniami służącymi realizacji tych celów. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A.)
Mierniki określające stopień realizacji celu3)
Lp.

Planowana

Cel
Nazwa

wartość

do

osiągnięcia na koniec roku,

Podzadania

realizacji celu4)

którego dotyczy plan
1

2

3

4

1.

5
1.
2.
3.

2.
3.

4)

Należy wskazać wszystkie podzadania budżetowe służące realizacji poszczególnych celów wymienionych w kolumnie 2.

budżetowe

służące

CZĘŚĆ C: Inne cele (operacyjne) przyjęte do realizacji w roku, którego dotyczy plan
(w tej części planu, należy wskazać cele przyjęte do realizacji, które nie zostały wymienione w części A lub B np. wynikające z realizacji zadań
ujętych w regulaminie wewnętrznym komórki organizacyjnej)
Mierniki określające stopień realizacji celu3)
Lp.

Planowana

Cel
Nazwa

wartość

do Najważniejsze

zadania

4)
osiągnięcia na koniec roku, realizacji celu

którego dotyczy plan
1

2

1.

3

4

5
1.
2.
3.

2.
3.

……………………

data

……………………………
podpis kierującego jednostką

służące

Załącznik nr 2
Sprawozdanie z wykonania planu działalności
[Nazwa jednostki podległej lub nadzorowanej
Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej]
..........................................................................
za rok .........
CZĘŚĆ A: Najważniejsze (strategiczne) cele do realizacji przez jednostkę
Mierniki określające stopień realizacji celu
Lp.

1
1.
2.
3.
4.
5.

Cel

2

Nazwa
3

Najważniejsze planowane Najważniejsze podjęte

Planowana wartość do Osiągnięta wartość

zadania służące realizacji

zadania służące realizacji

osiągnięcia

celu

celu

6

7

4

5

CZĘŚĆ B: Cele priorytetowe wynikające z budżetu państwa w układzie zadaniowym
Mierniki określające stopień realizacji celu
Lp.

1

Cel

Nazwa

2

3

Najważniejsze

Najważniejsze podjęte

Planowana wartość do Osiągnięta wartość

planowane zadania

zadania służące

osiągnięcia

służące realizacji celu

realizacji celu

6

7

4

5

1.
2.
3.
CZĘŚĆ C: Inne cele (operacyjne) przyjęte do realizacji
Mierniki określające stopień realizacji celu
Lp.

1

Cel

Nazwa

2

3

Planowana wartość

Osiągnięta wartość

do osiągnięcia
4

5

Najważniejsze

Najważniejsze podjęte

planowane zadania

zadania służące

służące realizacji celu

realizacji celu

6

7

1.
2.
3.
……………………
data

……………………………….
podpis kierującego jednostką

2
3
4

……………………

data
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1.

2.

3.

………………………………
podpis kierującego jednostką

[tak/nie]

nieakceptowalne

Ryzyko

Istotność ryzyka

ryzyka

wystąpienia

ryzyka
Wpływ

stwo wystąpienia

Prawdopodobień

sytuacji

Opis zaistniałej

materializacji?

uległo

Czy ryzyko

kontroli

mechanizmów

Skuteczność

kontroli

Mechanizmy

ryzyka

wystąpienia

przyczyny

Potencjalne

Opis ryzyka

ryzyka

Właściciel

Nazwa ryzyka

1
Zadania

Lp.
Cel

Załącznik nr 3

Rejestr ryzyka [Nazwa jednostki podległej lub nadzorowanej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej]

Załącznik nr 4
Warszawa, dnia …………………….
[Nazwa jednostki podległej lub nadzorowanej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej]
Plan postępowania z ryzykiem nieakceptowalnym

Osoba
odpowiedzialn
Planowany termin
Lp.

Nazwa ryzyka

Opis planowanego działania ograniczających ryzyko

wdrożenia działań
ograniczających ryzyko

a za wdrożenie
działanie
wyznaczona
przez
właściciela
ryzyka

1

Decyzja
Szacowany

kierownika

koszt wdrożenia

jednostki o

działania

wdrożeniu
działania

2

3

4

Załącznik nr 5
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
(Nazwa jednostki podległej lub nadzorowanej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej)
………………………………………….
za rok …..
Dział I1)2)
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie 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:
-

zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

-

skuteczności i efektywności działania,

-

wiarygodności sprawozdań,

-

ochrony zasobów,

-

przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

-

efektywności i skuteczności przepływu informacji,

-

zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce:
(Nazwa jednostki podległej lub nadzorowanej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej)
…………………………………………………………………………………………………
Część A3)


w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B4)


w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy

funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.
Część C5)


nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy

funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.
Część D
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia
pochodzących z:6)
 –
 –

monitoringu realizacji celów i zadań,
samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli – zarządczej dla sektora

finansów publicznych7),
 –

procesu zarządzania ryzykiem,

 –

audytu wewnętrznego,

 –

kontroli wewnętrznych,

 –

kontroli zewnętrznych,

 –

innych źródeł informacji:

………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.
........................................................

…………………………………

(miejscowość, data)

(podpis kierującego jednostką)

Dział II8)
1.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną
nieprawidłowość 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, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia
dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania,
wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności
przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych
zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III9)
Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do
planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.
2. Pozostałe działania:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie,
jeżeli takie działania zostały podjęte.
Objaśnienia:
1)

W dziale I, w zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej, wypełnia się tylko jedną część z części A albo B, albo C przez
zaznaczenie znakiem "X" odpowiedniego wiersza. Pozostałe dwie części wykreśla się. Część D wypełnia się niezależnie od wyników oceny
stanu kontroli zarządczej.

2)

Minister kierujący więcej niż jednym działem administracji rządowej składa jedno oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie
wszystkich kierowanych przez niego działów, obejmujące również urząd obsługujący ministra. Oświadczenie nie obejmuje jednostek, które
nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3)

Część A wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy:
zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność
sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu
informacji oraz zarządzanie ryzykiem.

4)

Część B wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu jednego lub więcej z wymienionych
elementów: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania,
wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności
przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem, z zastrzeżeniem przypisu 6.

5)

Część C wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła w wystarczającym stopniu żadnego z wymienionych elementów:
zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności
sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu
informacji oraz zarządzania ryzykiem.

6)

Znakiem "X" zaznaczyć odpowiednie wiersze. W przypadku zaznaczenia punktu "innych źródeł informacji" należy je wymienić.

7)

Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

8)

Dział II sporządzany jest w przypadku, gdy w dziale I niniejszego oświadczenia zaznaczono część B albo C.

9)

Dział III sporządza się w przypadku, gdy w dziale I oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była
zaznaczona część B albo C lub gdy w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, były podejmowane inne niezaplanowane działania
mające na celu poprawę funkcjonowania kontroli zarządczej.

