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I. Wstęp

1. Komitet audytu dla działów gospodarka wodna i środowisko został powołany 
Zarządzeniem nr 33 Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r., 
zmienionym Zarządzeniem nr 12 Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2012 r. 
oraz Zarządzeniem nr 57 Ministra Środowiska z dnia 25 września 2012 r.

2. Skład Komitetu audytu w okresie sprawozdawczym:
Pan Bernard Błaszczyk -  przewodniczący (do 5.03.2012 r.);
Pani Aneta Wilmańska -  przewodnicząca (od 6.03.2012 r.);
Pani Monika Dziadkowiec -  członek (od 6.03.2012 r. do 24.09.2012 r.);
Pani Magdalena Tarezewska-Szymańska -  członek (od 25.09.2012 r.);
Pan Robert Lucjan Bartold -  członek niezależny;
Pan Lech Marcinkowski -  członek niezależny.

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

4. W 2012 r. odbyło się 8 posiedzeń Komitetu audytu, w następujących 
terminach:
a) 27 lutego 2012 r.
b) 13 marca 2012 r.
c) 5 kwietnia 2012 r.
d) 23 kwietnia 2012 r.
e) 25 czerwca 2012 r.
f) 5 września 2012 r.
g) 26 października 2012 r.
h) 26 listopada 2012 r.

5. Uczestnictwo w posiedzeniach poszczególnych członków Komitetu audytu:
a) Pan Bernard Błaszczyk (nie uczestniczył w żadnym posiedzeniu);
b) Pani Aneta Wilmańska (uczestnictwo w 7 posiedzeniach);
c) Pani Monika Dziadkowiec (uczestnictwo w 3 posiedzeniach);
d) Pani Magdalena Tarczewska-Szymańska (uczestnictwo 

w 2 posiedzeniach);
e) Pan Robert Lucjan Bartold (uczestnictwo w 8 posiedzeniach);
f) Pan Lech Marcinkowski (uczestnictwo w 6 posiedzeniach).

6. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych w 2012 r. niezależnym członkom 
Komitetu audytu wynosi 25 496,40 PLN.
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II. Działania Komitetu audytu

Działania podejmowane przez Komitet audytu w celu realizacji zadań wskazanych
w art. 289 ust 1 ustawy o finansach publicznych:

1. Na pierwszym posiedzeniu w dniu 27 lutego 2012 r., Komitet audytu zapoznał 
się z Planami audytu wewnętrznego na rok 2012 jednostek podległych 
i nadzorowanych. Komitet zwrócił uwagę na to, że nadal jest tendencja 
umieszczania w Planach większości zadań w obszarach wspomagających 
w danej jednostce, co może mieć negatywny wpływ na wartość dodaną dla, 
kierownika jednostki. Komitet zwrócił również uwagę na brak koordynacji 
i współpracy audytorów z jednostek realizujących podobne zadania (krajowy 
i regionalne zarządy gospodarki wodnej). W podsumowaniu spotkania 
Komitet sformułował rekomendacje dotyczące zwiększenia efektywności 
audytu wewnętrznego poprzez położenie większego nacisku na realizację 
zadań audytowych w obszarach działalności podstawowej jednostek oraz 
większej współpracy audytorów w zarządach gospodarki wodnej.

2. Na posiedzeniu w dniu 13 marca 2012 r. Komitet zajął się analizą dokumentów 
źródłowych do Oświadczenia Ministra Środowiska o stanie kontroli zarządczej 
za rok 2011, w szczególności oświadczeń cząstkowych dyrektorów komórek 
organizacyjnych MŚ oraz kierowników jednostek podległych 
i nadzorowanych. W wyniku dyskusji Komitet zalecił przygotowanie 
i rozesłanie do jednostek podległych i nadzorowanych ankiety, w której 
zawarta będzie informacja o stopniu realizacji celów i zadań założonych na rok 
2011. Komitet rekomendował również przekazanie do Sekretarza 
i Podsekretarzy Stanu w MŚ materiałów dotyczących Oświadczenia.

3. Na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2012 r. Komitet kontynuował pracę nad 
analizą dokumentów źródłowych do Oświadczenia Ministra Środowiska
0 stanie kontroli zarządczej. Zapoznano się z podsumowaniem dotyczącym 
stopnia realizacji celów i zadań wyznaczonych przez resort na rok 2011. 
W wyniku dyskusji Komitet rekomendował podjęcie działań w celu 
ujednolicenia celów dla poszczególnych grup jednostek podległych
1 nadzorowanych (w szczególności parków narodowych i szkół leśnych). 
Komitet rekomendował również doprecyzowanie kwestionariusza samooceny 
kontroli zarządczej oraz weryfikację formularza oświadczenia cząstkowego 
o stanie kontroli zarządczej na kolejny rok. Ponadto Komitet wyraził opinię 
odnośnie do zastrzeżeń, które mają być zawarte w Oświadczeniu Ministra 
Środowiska o stanie kontroli zarządczej za rok 2011.
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4. Kolejne posiedzenie odbyło się w dniu 23 kwietnia 2012 r. Przedmiotem obrad 
był projekt Oświadczenia Ministra Środowiska o stanie kontroli zarządczej za 
rok 2011. Komitet zapoznał się z zastrzeżeniami, które zostały umieszczone 
w Oświadczeniu. Ponadto na tym posiedzeniu Komitet zapoznał się 
z projektem Sprawozdania z Planu działalności Ministra Środowiska na rok 
2011. Komitet wyraził opinię, że istnieje problem z właściwym doborem 
mierników do niektórych celów i zadań. Mierniki powinny odzwierciedlać cele 
Ministra i osiągnięte efekty rzeczowe i ekologiczne.

5. Na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2012 r. Komitet audytu podjął jednogłośnie 
Uchwałę w sprawie przyjęcia Wytycznych w zakresie planu audytu 
wewnętrznego i sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego. 
Celem wytycznych jest ujednolicenie podstawowych dokumentów 
dotyczących audytu, czyli wzoru planu i sprawozdania z wykonania planu 
audytu wewnętrznego dla jednostek w działach. Komitet zobowiązał 
kierującego audytem wewnętrznym w MŚ do przedstawienia założeń uchwały 
i załączników do uchwały kierownikom jednostek w działach i audytorom 
wewnętrznym.
W kolejnym punkcie posiedzenia Komitet zaopiniował projekt kwestionariusza 
samooceny kontroli zarządczej i rekomendował pilotażowe badanie ankietowe 
w grupie 25 pracowników MŚ.
Następnie Komitet audytu zapoznał się z wynikami kontroli 
przeprowadzonych przez pracowników Wydziału Kontroli Biura Kontroli 
i Audytu Wewnętrznego w MŚ w jednostkach podległych i nadzorowanych. 

W dyskusji Komitet zwrócił uwagę na to, że w przedstawionym materiale 
brakuje informacji, czy zalecenia z kontroli są wdrażane i czy są przekazywane 
do komórek nadzorujących. Ponadto Komitet wyraził opinię, że należy 
wykorzystywać wyniki kontroli z danej jednostki w pozostałych jednostkach 
działających w podobnych uwarunkowaniach prawnych, aby mieć wiedzę, czy 
problem stwierdzony w jednej jednostce z danej grupy powtarza się w innych 
jednostkach.
W podsumowaniu Komitet audytu rekomendował przygotowywanie 
informacji o wynikach kontroli z uwzględnieniem wniosków, stopnia 
istotności problemów oraz stopnia wdrożenia zaleceń. Komitet rekomendował 
również realizację kontroli ex- post na dokumentach.

6. Kolejne posiedzenie odbyło się w dniu 5 września 2012 r. Do udziału 
w posiedzeniu zostali zaproszeni audytorzy wewnętrzni zatrudnieni 
w jednostkach w działach. W pierwszej części spotkania, wypełniając 
rekomendację Komitetu audytu, audytorzy odbyli spotkanie szkoleniowe 
z ekspertem zewnętrznym nt „Zarządzania przez cele”. Następnie członkom 
Komitetu audytu zostały przedstawione kluczowe wyniki z zadań audytowych 
przeprowadzonych w okresie 1 stycznia -  31 lipca 2012 r., które następnie 
zostały poddane dyskusji. Podsumowując spotkanie członkowie Komitetu
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stwierdzili, że spotkania audytorów jednostek w działach dają wymierne 
korzyści w postaci możliwości wymiany opinii i doświadczeń.

7. Na posiedzeniu w dniu 26 października 2012 r. Komitet audytu zapoznał się 
z projektem Planu działalności Ministra Środowiska na rok 2013. W toku 
dyskusji członkowie Komitetu audytu przedstawili uwagi do projektu. 
Komitet wskazał na konieczność przeformułowania Planu działalności w taki 
sposób, aby dokument wskazywał kluczowe cele i mierniki oraz integrował 
zadania/działania poszczególnych departamentów/jednostek resortu 
realizujących wspólne cele. Istotny jest również odpowiedni dobór narzędzi na 
rzecz realizacji celów oraz odróżnienie mierników od narzędzi. Komitet 
zwrócił również uwagę na problemy z wyznaczaniem mierników i określaniem 
ich wartości.
W kolejnym punkcie posiedzenia omówiono projekt Planu kontroli na rok 
2013. Komitet audytu zarekomendował, aby przy przeprowadzaniu kontroli 
w poszczególnych jednostkach podległych lub nadzorowanych, zbadać 
również funkcjonowanie elementów kontroli zarządczej.
Następnie Komitet audytu zajął się omówieniem wyników pilotażowego 
badania dotyczącego samooceny systemu kontroli zarządczej. W wyniku 
dyskusji Komitet rekomendował modyfikację pytań zawartych w formularzu.

8. Ostatnie posiedzenie w 2012 r. odbyło się 26 listopada. Przedmiotem 
posiedzenia był projekt Planu działalności Ministra Środowiska na rok 2013, 
zaktualizowany zgodnie z uwagami Komitetu audytu. Projekt został 
zaopiniowany pozytywnie.
Następnie Komitet audytu został poinformowany o stanie wdrożenia 
rekomendacji Komitetu związanych z systemem kontroli zarządczej. 
W wyniku dyskusji Komitet rekomendował konieczność prowadzenia 
monitoringu prac legislacyjnych przez jedną komórkę organizacyjną MŚ. 
Ponadto Komitet zalecił opracowanie planów działalności poszczególnych 
komórek organizacyjnych MŚ na rok 2013.
W ostatnim punkcie posiedzenia Komitet audytu, po dyskusji, podjął 
jednogłośnie uchwałę w sprawie wyznaczenia priorytetów do planów audytu 
wewnętrznego na rok 2013 dla jednostek w działach gospodarka wodna i 
środowisko. Komitet Audytu wyznaczył następujące priorytety:
- za podstawę do wyznaczenia zadań do planu audytu należy w szczególności 
przyjąć działalność podstawową jednostki oraz cele i zadania ujęte w Planie 
działalności Ministra Środowiska na rok 2013,
- uwzględnienie oceny stanu kontroli zarządczej w realizowanych zadaniach,
- w jednostkach realizujących zadania z zakresu gospodarki wodnej dokonanie 
oceny instytucjonalnej zdolności jednostki do wykonywania zadań.
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III. Wnioski

1. Posiedzenia Komitetu audytu odbywały się regularnie, z częstotliwością, 
pozwalającą na efektywną realizację zadań.

2. W wyniku rekomendacji Komitetu audytu usprawniono system kontroli 
zarządczej w zakresie:
- zmiany podejścia do określania celów i zadań, a także mierników 
określonych w Planie działalności Ministra Środowiska,

wzmocnienia systemu nadzoru nad jednostkami podległymi 
i nadzorowanymi.

3. W obszarze audytu wewnętrznego w wyniku podjętych przez Komitet 
audytu działań:

ujednolicone zostały podstawowe dokumenty w zakresie planu audytu 
wewnętrznego i sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego,
- w planach audytu wewnętrznego na rok 2013 znacznie zwiększył się 
udział zadań zapewniających w obszarach działalności podstawowej 
poszczególnych j ednostek.

4. Komitet audytu podtrzymuje rekomendację dotyczącą planowania zadań 
audytowych w szczególności w obszarach podstawowej działalności 
jednostek.

5. Zarządzanie ryzykiem w jednostkach w działach jest istotnym obszarem, 
z którym Komitet audytu zapozna się szczegółowo w 2013 r.

6. Komitet audytu uznał za celowe przeprowadzenie w 2013 r. samooceny 
swojej pracy. W oparciu m.in. o jej wyniki Komitet audytu przedstawi 
wnioski dotyczące działalności.

Warszawa, dnia Przewodnicząca

Komitetu Audytu
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