
MINISTERSTWO
ŚRODOWISKA
Biuro Kontroli 
i Audytu Wewnętrznego

Warszawa, dnia /)0  lutego 2011 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu dla działów 

administracji rządowej -  gospodarka wodna i środowisko

w roku 2010

I. Podstawa działania Komitetu Audytu dla działów administracji rządowej -

gospodarka wodna i środowisko

1. Zarządzenie nr 33 Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie powołania 

Komitetu Audytu dla działów administracji rządowej -  gospodarka wodna i środowisko.

2. Zarządzenie nr 42 Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie ustalenia 

Regulaminu Komitetu Audytu dla działów administracji rządowej -  gospodarka wodna 

i środowisko.

3. Obsługę organizacyjną Komitetu Audytu zapewnia Biuro Kontroli i Audytu 

Wewnętrznego.

II. Skład Komitet Audytu

W okresie sprawozdawczym (12.02.2010 r. - 31.12.2010 r.) Komitet Audytu działał 

w następującym składzie:

1. Pan Bernard Błaszczyk -  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, przewodniczący 

Komitetu Audytu;

2. Pan Robert Lucjan Bartold -  członek niezależny;

3. Pan Lech Marcinkowski -  członek niezależny.
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III. Cel i zakres działalności Komitetu Audytu

Celem Komitetu Audytu jest doradztwo świadczone na rzecz Ministra Środowiska w zakresie 

zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz 

skutecznego audytu wewnętrznego.

Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:

1. sygnalizowanie istotnych ryzyk;

2. sygnalizowanie istotnych słabości kontroli zarządczej oraz proponowanie jej 

usprawnień;

3. wyznaczanie priorytetów do rocznych i strategicznych planów audytu wewnętrznego;

4. przegląd sprawozdań z wykonania planu audytu wewnętrznego oraz oceny kontroli 

zarządczej;

5. monitorowanie efektywności pracy audytu wewnętrznego, w tym przeglądanie 

wyników wewnętrznych i zewnętrznych ocen pracy audytu wewnętrznego;

6. wyrażanie zgody na rozwiązanie stosunku pracy oraz zmianę warunków płacy i pracy 

kierowników komórek audytu wewnętrznego.

IV. Zadania zrealizowane przez Komitet Audytu w roku sprawozdawczym

W 2010 r. Komitet Audytu powołany dla działów administracji rządowej -  gospodarka wodna 

i środowisko odbył 6 posiedzeń, realizując następujące zadania:

1. Posiedzenie w dniu 29 marca 2010 r.:
W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komitetu Audytu oraz pracownicy 

BKiAW. Komitet Audytu przyjął i zarekomendował przekazanie do zatwierdzenia Ministrowi 

Środowiska Regulaminu Komitetu Audytu.

2. Posiedzenie w dniu 23 czerwca 2010 r.:
W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komitetu Audytu oraz dyrektorzy generalni 

z jednostek podległych/nadzorowanych przez Ministra Środowiska oraz audytorzy 

wewnętrzni zatrudnieni w jednostkach w działach gospodarka wodna i środowisko.

Komitet Audytu zapoznał się ze wstępnymi założeniami dotyczącymi wdrożenia 

w Ministerstwie Środowiska systemu kontroli zarządczej.
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Audytorzy wewnętrzni z jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska 

przedstawili członkom Komitetu Audytu informacje dotyczące działalności komórek audytu 

wewnętrznego. Informacje te dotyczyły planów audytu wewnętrznego na rok 2010 oraz 

istotnych ryzyk i słabości kontroli zarządczej zidentyfikowanych w trakcie przeprowadzonych 

zadań audytowych.

3. Posiedzenie w dniu 22 lipca 2010 r.:
W posiedzeniu wzięli udział wszyscy członkowie Komitetu Audytu, pracownicy Biura 

Kontroli i Audytu Wewnętrznego oraz przedstawiciele Państwowego Instytutu 

Geologicznego.

Komitet Audytu rozpatrzył wniosek Państwowego Instytutu Geologicznego o wyrażenie 

zgody na rozwiązanie stosunku pracy z audytorem wewnętrznym. Komitet Audytu po 

zapoznaniu się z aktami sprawy jednogłośnie podjął uchwałę, wyrażając zgodę na 

rozwiązanie stosunku pracy z audytorem wewnętrznym zatrudnionym w Państwowym 

Instytucie Geologicznym w stosownym trybie przewidzianym w Kodeksie pracy.

Komitet Audytu wyraził opinię dotyczącą wniosku Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Warszawie w sprawie zgody na prowadzenie audytu wewnętrznego przez 

usługodawcę. Po zapoznaniu się z dokumentacją, Komitet Audytu zarekomendował 

wyrażenie zgody na prowadzenie audytu przez usługodawcę w Regionalnym Zarządzie 

Gospodarki Wodnej w Warszawie.

4. Posiedzenie w dniu 22 października 2010 r.:
W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komitetu Audytu, Dyrektor Generalny MŚ 

oraz pracownicy Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

Komitet Audytu zapoznał się i przedyskutował istotne ustalenia z zadań audytowych 

przeprowadzonych w 2010 r. przez audytorów wewnętrznych w jednostkach w działach -  

gospodarka wodna i środowisko.

Komitet Audytu zapoznał się z koncepcją systemu kontroli zarządczej oraz zarządzania 

ryzykiem w Ministerstwie Środowiska. Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

5. Posiedzenie w dniu 17 listopada 2010 r.:
W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komitetu Audytu, Dyrektor Generalny MŚ 

oraz przedstawiciele Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

Komitet Audytu podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia priorytetów do planów audytu na rok 

2011 dla jednostek w działach: gospodarka wodna i środowisko prowadzących audyt
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wewnętrzny, w której, w celu podniesienia efektywności audytu wewnętrznego, zalecił aby za 

podstawę do wyznaczania zadań do planu audytu na rok 2011 przyjęto cele i zadania ujęte 

w Planie działalności na rok 2011 i budżecie zadaniowym. Uchwała mówi również 

o zwróceniu uwagi, w przeprowadzanej analizie ryzyka, na działalność podstawową, nie 

wykluczając istotnych obszarów działalności wspomagającej służącej osiąganiu celów 

jednostki.

6. Posiedzenie w dniu 15 grudnia 2010 r.:
W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komitetu Audytu oraz pracownicy Biura 

Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

Komitet Audytu zapoznał się z projektami planów audytu jednostek w działach na rok 2011, 

zwracając uwagę na problemy pojawiające się w trakcie ich opracowywania. Zwrócono 

uwagę, że audytorzy wewnętrzni mają trudności w ocenie, czy dany obszar działalności 

jednostki jest działalnością podstawową, czy wspomagającą. Nadal istotnym problemem jest 

przeprowadzanie zadań audytowych, głównie w obszarach wspomagających kosztem 

obszarów z działalności podstawowej.

Komitet Audytu zapoznał się z wynikami kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli 

w jednostkach podległych lub/i nadzorowanych.

V. Zestawienie uchwał podjętych przez Komitet Audytu

1. Uchwała Nr 1/2010 Komitetu Audytu dla działów administracji rządowej gospodarka 

wodna i środowisko z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na 

rozwiązanie stosunku pracy w trybie art. 52 Kodeksu pracy z audytorem wewnętrznym 

zatrudnionym w Państwowym Instytucie Geologicznym -  Państwowym Instytucie 

Badawczym.

2. Uchwała Nr 2/2010 Komitetu Audytu dla działów administracji rządowej gospodarka 

wodna i środowisko z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie wyznaczenia priorytetów do 

planów audytu na rok 2011 dla jednostek w działach: gospodarka wodna i środowisko 

prowadzących audyt wewnętrzny.
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