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Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu dla działów 
gospodarka wodna i środowisko w 2011 r.

I. Część wstępna
1. Komitet Audytu dla działów gospodarka wodna i środowisko został powołany 

Zarządzeniem Ministra Środowiska nr 33 z dnia 12 lutego 2010 r.

2. Skład Komitetu Audytu:
Pan Bernard Błaszczyk- przewodniczący,
Pan Robert Lucjan Bartold -  członek niezależny,
Pan Lech Marcinkowski -  członek niezależny.

3. Regulamin Komitetu Audytu został ustalony w drodze Zarządzenia Ministra 
Środowiska nr 42 z dnia 11 maja 2010 r.

4. W 2011 r. odbyło się 6 posiedzeń Komitetu Audytu:
a) 9 lutego 2011 r.
b) 6 kwietnia 2011 r.
c) 30 czerwca 2011 r.
d) 13 lipca 2011 r.
e) 24 października 2011 r.
f) 12 grudnia 2011 r.

5. Wskazanie w ilu posiedzeniach uczestniczyli poszczególni członkowie:
a) Pan Bernard Błaszczyk (obecność na 4 posiedzeniach)
b) Pan Robert Lucjan Bartold (obecność na 6 posiedzeniach)
c) Pan Lech Marcinkowski (obecność na 6 posiedzeniach)

6. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych w 2011 r. niezależnym członkom 
Komitetu Audytu wynosi 25 799,84 PLN.

II. Działania Komitetu Audytu
Działania podejmowane przez Komitet Audytu w celu realizacji zadań wskazanych w art. 289 
ust 1 ustawy o finansach publicznych.
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1. Sygnalizowanie istotnych ryzyk i słabości kontroli zarządczej w działalności 
działów:

Na posiedzeniu w dniu 24 października 2011 r. Komitet Audytu zapoznał się 
z wynikami audytów wewnętrznych przeprowadzonych w I półroczu 2011 r. 
w jednostkach w działach, gdzie zidentyfikowane zostały istotne ryzyka i słabości kontroli 
zarządczej. Komitet wyraził opinię, że niepokojące jest, że w Głównym Inspektoracie 
Ochrony Środowiska oraz Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej do dnia 31 lipca 2011 r. 
nie zakończono żadnego zadania zaplanowanego na ten rok. Członkowie Komitetu zwrócili 
uwagę, że trudno na podstawie funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach ocenić 
stan kontroli zarządczej w działach. Zauważono także, że większość jednostek nadal realizuje 
zadania audytowe przede wszystkim, z obszarów wspomagających.
Na w/w posiedzeniu Komitet Audytu zapoznał się z istotnymi wynikami kontroli 
przeprowadzonych przez MŚ w jednostkach podległych i nadzorowanych. Wyniki kontroli 
nie wykazały istotnych zagrożeń dla funkcjonowania kontrolowanych jednostek.

2. Wyznaczanie priorytetów do planów audytu wewnętrznego.
Na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2011 r. Komitet Audytu zapoznał się z projektem Planu 
audytu wewnętrznego MŚ na rok 2012. Komitet Audytu pozytywnie zaopiniował propozycje 
zawarte w Planie i zarekomendował przedłożenie Planu do podpisu Ministrowi Środowiska.

3. Przegląd wyników audytu wewnętrznego oraz monitorowania ich wdrożenia:
Komitet Audytu dokonał przeglądu istotnych wyników audytu wewnętrznego na posiedzeniu 
w dniu 6 kwietnia 2011 r. (wyniki za 2010 r.) oraz na posiedzeniu w dniu 24 października 
2011 r. (wyniki z I półrocza 2011 r.).

4. Przegląd sprawozdań z wykonania planu audytu oraz z oceny kontroli 
zarządczej:

Na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2011 r. Komitet Audytu zapoznał się z rocznymi 
sprawozdaniami z wykonania planów audytu wewnętrznego, w których audytorzy jednostek 
w działach przedstawili zestawienie istotnych ustaleń, ryzyk i słabości kontroli zarządczej. 
Komitet zauważył, że w sprawozdaniach brakuje wskazania terminów i sposobów wdrożenia 
rekomendacji.
Na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2011 r. Komitet Audytu omówił cząstkowe oświadczenia 
o stanie kontroli zarządczej z jednostek w działach oraz zapoznał się 
z projektem oświadczenia Ministra Środowiska o stanie kontroli zarządczej. Członkowie 
Komitetu zwrócili uwagę na bardzo zróżnicowane podejście kierowników jednostek do 
problemu kontroli zarządczej. Ponadto Komitet Audytu poprosił o przedstawienie dodatkowo 
informacji na temat monitoringu realizacji celów i zadań oraz zestawienia istotnych ustaleń 
zewnętrznych organów kontroli i nadzoru.

5. Monitorowanie efektywności pracy audytu wewnętrznego, w tym przeglądu 
wyników wewnętrznych i zewnętrznych ocen pracy audytu wewnętrznego:

Na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2011 r. Komitet Audytu zapoznał się z wynikami 
benchmarkingu audytu wewnętrznego w Ministerstwie Środowiska. Z przyjętych do oceny
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porównawczej kryteriów (kryteria określone przez Ministerstwo Finansów) wynika, iż ocena 
audytu wewnętrznego w Ministerstwie Środowiska nie odbiega od średniej (w grupie 
ministerstw), a w niektórych obszarach przewyższa średnią. Komitet Audytu wyraził 
satysfakcję z dobrej pozycji audytu w Ministerstwie Środowiska na tle innych ministerstw.
Na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2011 r. Komitet Audytu negatywnie ocenił fakt, że w związku 
z konfliktem pomiędzy audytorem wewnętrznym a kierownictwem Generalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska, audyt wewnętrzny w tej jednostce praktycznie nie funkcjonował.

6. Rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy oraz 
zmianę warunków płacy i pracy kierowników komórek audytu wewnętrznego 
i podjętych w tych sprawach rozstrzygnięciach:

Na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2011 r. Komitet Audytu rozpatrywał wniosek Generalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska o rozwiązanie stosunku pracy z audytorem wewnętrznym. 
Wniosek, z ostrożności procesowej, złożył Zastępujący Dyrektora Generalnego Generalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska. Po przedstawieniu argumentów przez strony (GDOŚ oraz 
audytora wewnętrznego), Komitet Audytu postanowił zapoznać się z dodatkowymi 
dokumentami i rozstrzygnąć sprawę na kolejnym posiedzeniu.
Na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2011 r. Komitet Audytu kontynuował rozpatrywanie wniosku 
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o rozwiązanie stosunku pracy 
z audytorem wewnętrznym. W oparciu o złożoną dokumentację, Komitet stwierdził, 
że w komórce audytu wewnętrznego w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zatrudnione 
są dwie osoby na stanowisku audytora wewnętrznego. Stwierdzono również, że żadnej z tych 
osób nie wskazano jako kierownika komórki audytowej. Posiedzenie zakończyło się 
podjęciem Uchwały w której Komitet Audytu stwierdził, że biorąc pod uwagę art. 281 oraz 
art. 289 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nie znajduje 
podstaw formalnych do wydania decyzji w rozpatrywanej sprawie.

7. Inne działania Komitetu Audytu:
Na posiedzeniu w dniu 24 października 2011 r. Komitet Audytu zapoznał się 
z informacją dotyczącą przeniesienia zadań związanych z koordynacją kontroli zarządczej 
z Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego do Departamentu Planowania Strategicznego. 
Komitet zarekomendował, aby przedstawiciel DPS był stałym uczestnikiem posiedzeń 
Komitetu Audytu.
Na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2011 r. Komitet Audytu zapoznał się z Planem kontroli na 
rok 2012 oraz ze stanem przygotowania Wydziału Kontroli do pracy po wejściu w życie 
ustawy o kontroli w administracji rządowej. Komitet pozytywnie zaopiniował Plan oraz 
proces przygotowań.

III. Wnioski

1. W opinii Komitetu Audytu konieczne jest dostarczanie Komitetowi Audytu wszelkich 
informacji mających wpływ na ocenę kontroli zarządczej, w tym wyników kontroli 
zewnętrznych prowadzonych w Ministerstwie Środowiska i w jednostkach w działach.

2. Konieczne jest zwiększenie efektywności audytu wewnętrznego w jednostkach 
w działach.
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Biuro

3. Wskazane jest wypracowanie jednolitych wzorów dokumentów dla jednostek 
w działach, szczególnie dotyczy to wzoru planu audytu wewnętrznego oraz wzoru 
sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego.

4. Wskazane jest organizowanie cyklicznych spotkań Komitetu Audytu z audytorami 
jednostek w działach w celu omówienia przede wszystkim uwag do planów audytów na rok 
następny, sprawozdań z realizacji planów oraz kwestii dotyczących kontroli zarządczej.

PODSEKRETARZ STANU

Data Ł 02.- Przewodniczący Komitetu Audytu

Załącznik:
1. Uchwała Nr 1/2011 z dnia 13 lipca 2011 r.

Kontroli t Audytu Wewnętrznego 
Dyrektor
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Andrzej Zuyiu!


