
Sprawozdanie z realizacji zada ń  Komitetu Audytu dla działów gospodarka wodna 
i środowisko w 2015 roku 

I. INFORMACJA 0 KOMITECIE AUDYTU 

1. 

Podstawa prawna działania Komitetu Audytu 

a) 	Zarządzenie nr 33 Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. 
b) Zarządzenie nr 12 Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2012 r. 
c) 	Zarządzenie nr 57 Ministra Środowiska z dnia 25 wrze śnia 2012 r. 
d) Zarządzenie nr 12 Ministra Srodowiska z dnia 7 lutego 2014 r. 
Regulamin Komitetu Audytu zosta ł  ustalony w drodze Zarządzenia nr 42 Ministra 
Środowiska z dnia 11 maja 2010 r. 

2. 

Skład Komitetu Audytu 

Pan Slawomir Marek Brodziński — przewodniczący; 
Pani Magdalena Tarczewska-Szymańska — czlonek; 
Pan Lech Marcinkowski — czlonek niezależny; 
Pan Dagmir Dlugosz — czlonek niezale żny. 

3. 

Posiedzenia Komitetu Audytu 

W 2015 r. odbyło się  5 posiedzeń  Komitetu Audytu w następuj ących terminach: 12 lutego, 
24 kwietnia, 24 wrze śnia, 4 listopada, 13 listopada. 

a) 	Pan Slawomir Marek Brodziński (uczestnictwo w 5 posiedzeniach); 
b) 	Pani Magdalena Tarczewska-Szymańska (uczestnictwo w 5 posiedzeniach); 
c) 	Pan Lech Marcinkowski (uczestnictwo w 5 posiedzeniach); 
d) 	Pan Dagmir Dlugosz (uczestnictwo w 4 posiedzeniach). 

4 .  
Wyszczególnienie łącznej kwoty wynagrodze ń  wypłaconych w danym roku niezależnym 
członkom Komitetu Audytu 

26 484,22 PLN 

II. DZIAŁANIA KOMITETU AUDYTU 

1. 

Sygnalizowanie istotnych ryzyk i s łabości kontroli zarz ądczej w działalności działów 
administracji rz ądowej kierowanych przez Ministra Srodowiska 

a) źródła informacji poddane analizie: 

- plany audytu wewn ętrznego na rok 2015; 

- sprawozdania z wykonania planów audytu wewn ętrznego za rok 2014; 

- zestawienia istotnych wyników audytu wewn ętrznego oraz istotnych ryzyk i s łabo ści 
kontroli zarządczej; 

- wyniki kontroli przeprowadzonych w jednostkach podleg łych i nadzorowanych; 

- sprawozdanie z wykonania Planu dzia łalno ści Ministra Środowiska za rok 2014. 

b) 	najistotniejsze 	zidentyfikowane 	ryzyka 	oraz 	słabości: 
Komitet jako istotne s łabo ści wskazywa ł  opóźnienia w wydawaniu aktów prawnych 



i decyzji administracyjnych. Za istotn ą  słabość  kontroli zarządczej, Komitet uzna ł  również  
nieefektywny przep ływ informacji w resorcie. 

c) 	propozycje 	reakcji 	na 	zidentyfikowane 	słabości 	oraz 	ryzyka: 	W 	kontekście 
zidentyfikowanych s łabo ści, Komitet zarekomendowa ł  intensyfikacj ę  działań  maj ących na 
celu wyeliminowanie istniej ących opóźnień . Komitet popar ł  działania Ministerstwa maj ące na 
celu popraw ę  komunikacji. 

2 

Wyznaczanie priorytetów do rocznych planów audytu wewn ętrznego 

Na posiedzeniu w dniu 4 listopada 2015 r., Komitet Audytu podj ął  uchwałę , w której okre ślił  
priorytety do planów audytu wewn ętrznego na rok 2015 (za łącznik nr 1). Wyznaczone zostaly 
następujące priorytety: 

a) za podstaw ę  do wyznaczenia zada ń  do Planu audytu na rok 2016 nale ży przyj ąć  
w szczególno ści zadania jednostki oraz cele i zadania uj ęte w Planie działalno ści 
Ministra Środowiska na rok 2016; 

b) w jednostkach realizuj ących zadania z zakresu gospodarki wodnej nale ży dokonać  
oceny realizacji inwestycji przeciwpowodziowych; 

c) należy dokonać  oceny mierników wykorzystywanych przez jednostk ę  do określenia 
stopnia realizacji wyznaczonych celów na ka żdym poziomie organizacji. 

3 '  

Przegląd istotnych wyników audytu wewn ętrznego oraz monitorowanie stopnia ich 
wdrożenia 

W 2015 r. Komitet Audytu w cyklach pólrocznych, przeglądu istotn ch w Yt 	 ch Y 	P~ 	Y~ wyników Y 	Y 
audytu wewnętrznego, w tym istotnych ustale ń, ryzyk i s łabości kontroli zarządczej oraz 
zaleceń . Komitet dokonal równie ż  przeglądu stanu realizacji poszczególnych zalece ń . 

4 '  

Przegląd sprawozdań  z wykonania planu audytu oraz z oceny kontroli zarz ądczej 

Wszystkie 	zobowiązane 	jednostki 	złożyły 	w 	terminie 	do 	Ministerstwa 	Ś rodowiska 
sprawozdania z wykonania planu audytu wewn ętrznego. Komitet Audytu dokonal przegl ądu 
sprawozdań, w szczególno ści zwróci ł  uwagę  na stan realizacji zalece ń . 

5. 

Monitorowanie efektywno ści pracy audytu wewn ętrznego, w tym przegl ąd wyników 
wewnętrznych i zewn ętrznych ocen pracy audytu wewn ętrznego 

Komitet Audytu zapoznal si ę  z ocenami zewnętrznymi, które zostaly przeprowadzone 
w Ministerstwie Środowiska i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 
Komitet zapoznal si ę  z informacjami nt. stanu zatrudnienia w poszczególnych komórkach 
audytu wewnętrznego oraz z cyklami audytu. 

6 .  

Działania Komitetu Audytu w zwi ązku z wniesionymi wnioskami o wyra żenie zgody na 
rozwiązanie stosunku pracy oraz zmian ę  warunków płacy i pracy kierowników komórek 
audytu wewnętrznego i podj ętych w tych sprawach rozstrzygni ęciach 
W 2015 r. Komitet Audytu rozpatrzy ł  jeden wniosek o rozwi ązanie stosunku pracy — Uchwala 
nr 2/2015 (załącznik nr 2). 

7. 

Inne działania oraz inicjatywy podj ęte przez Komitet Audytu, których nie da si ę  zaliczyć  
do żadnej z powyższych grup 

Komitet Audytu dokonal przeglądu i analizy projektu Planu dzia łalno ści Ministra Środowiska 
na rok 2016 oraz Sprawozdania Ministra Środowiska z realizacji Planu dzia łalno ści na rok 
2014. Ponadto, Komitet Audytu opiniowa ł  projekt O świadczenia Ministra Środowiska o stanie 
kontroli zarz ądczej za rok 2014. 



III. WNIOSKI 

l 

Wnioski w zakresie funkcjonowania kontroli zarz ądczej i audytu wewn ętrznego 
w Ministerstwie Srodowiska i w jednostkach w działach gospodarka wodna i środowisko 

a) w zakresie kontroli zarz ądczej: 
Komitet b ędzie kontynuowa ł  przyj ętą  praktykę  opiniowania Planu dzia łalności Ministra 
Srodowiska oraz Sprawozdania z wykonania Planu dzia łalno ści, a także O świadczenia 
Ministra Srodowiska o stanie kontroli zarz ądczej. 

b) w zakresie audytu wewn ętrznego: 
Komitet dostrzeg ł , że dzięki corocznemu wyznaczaniu priorytetów do planów audytu, 
wykonywane są  przede wszystkim audyty w obszarach dzia łalno ści podstawowej jednostek, 
powiązane z planami dzia łalno ści. 
Komitet zwróci ł  uwagę  na brak synergii w jednostkach tego samego pionu (Krajowy Zarz ąd 
Gospodarki Wodnej i regionalne zarządy gospodarki wodnej). Jednostki nie wspó łpracuj ą  ze 
sobą  i każda wykonuje audyty w innych obszarach. 
Komitet zwróci ł  uwagę  na potrzeb ę  przygotowania komórek audytu wewn ętrznego w resorcie 
do pracy po zmianie rozporz ądzenia metodologicznego. 

2. 

Wnioski w zakresie pracy Komitetu Audytu 

Posiedzenia Komitetu Audytu odbywa ły się  regularnie, z odpowiednią  częstotliwością  
i w terminach, pozwalaj ących na efektywn ą  realizacj ę  zadań . Komitet zamierza kontynuowa ć  
prace w dotychczas wypracowanej formie. 

3. 

Wnioski o charakterze systemowym oraz inne spostrzeżenia Komitetu Audytu 

Należy zwrócić  szczególną  uwagę  na: 
a) monitorowanie efektywno ści pracy audytu wewnętrznego, w szczególno ści poprzez 

przegląd ocen zewnętrznych oraz wybranych sprawozda ń  z zadań  audytowych. 
b) wspieranie inicjatyw wspó łpracy komórek audytu wewn ętrznego w zakresie realizacji 

zadań  audytowych w podobnych obszarach oraz wzajemnych ocen zewn ętrznych. 

Data sporządzenia sprawozdania: 
Podpis Przewodnicz ącego Komitetu Audytu 





Uchwała Nr 1/2015 

Komitetu Audytu dla dzialów administracji rz ądowej 
gospodarka wodna 

i środowiskol' 

z dnia 4 listopada 2015 r. 

w sprawie wyznaczenia priorytetów do planów audytu na rok 2016 dla jednostek 
w działach: gospodarka wodna i środowisko prowadzących audyt wewnętrzny: 

Na podstawie art. 289 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się  co następuje: 

§ 1. 

Komitet Audytu dla dzia łów administracji rz ądowej gospodarka wodna i środowisko, po 
dyskusji na temat projektu Pl anu działalności Ministra Srodowiska na rok 2016 zaleca, aby 
kierownicy komórek audytu wewnętrznego jednostek w dzia łach: 

a) za podstawę  do wyznaczenia zadań  do Planu audytu na rok 2016 przyj ęli 
w szczególności zadania jednostki oraz cele i zadania uj ęte w Planie działalności 
Ministra Srodowiska na rok 2016; 

b) w jednostkach realizuj ących zadania z zakresu gospodarki wodnej dokonali oceny 
realizacji inwestycji przeciwpowodziowych; 

c) dokonali oceny mierników wykorzystywanych przez jednostk ę  do określenia stopnia 
realizacji wyznaczonych celów na każdym poziomie organizacji. 

§ 2. 

Uchwala wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 

PODSE 
GLÓ\V 	GEOLOG !t:~jl 

SlawA ur arek Brocl,zirisl;; 
zewodniczący 

omitetu Audytu 

Sławomir Brodziński 

')  Komitet Audytu dla działów administracji rządowej gospodarka wodna i środowisko został  powołany 
Zarządzeniem Nr 33 Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie powo łania Komitetu Audytu dla 
dzialów administracji rz ądowej — gospodarka wodna i środowisko, zmienionym Zarz ądzeniem Nr 12 Ministra 
Środowiska z dnia 7 lutego 2014 r. 





Uchwala Nr 2/2015 

Komitetu Audytu dla dzialów administracji rządowej 
gospodarka wodna 

i środowisko» 

z dnia 13 listopada 2015 r. 

w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy 
z Panem Krzysztofem Gajewskim, zatrudnionym na stanowisku audytora 
wewnętrznego w Glównym Inspektoracie Ochrony Środowiska 

Komitet Audytu, po zapoznaniu si ę  z: wnioskiem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 
w sprawie wyrażenia zgody na rozwi ązanie stosunku pracy z Panem Krzysztofem 
Gajewskim, zatrudnionym na stanowisku audytora wewn ętrznego w Głównym Inspektoracie 
Ochrony Środowiska oraz st anowiskiem przedstawionym przez audytora wewnętrznego; 
umożliwieniu zainteresowanym wypowiedzenia si ę ; oraz 

w oparciu o analizę  przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 
U. Nr 157, poz. 1240), uchwala, co nast ępuje: 

§ 1.  

Komitet Audytu wyraża zgodę  na rozwiązanie stosunku pracy z Panem Krzysztofem 
Gajewskim = audytorem wewn ętrznym w Glównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. 

§ 2.  

Uchwala wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 

' Przewodniczący 
Komitetu Audytu 
Sławomir Brodziński 

1) Komitet Audytu dla działów administracji rządowej gospodarka wodna i środowisko został  powołany 
Zarządzeniem Nr 33 Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie powo łania Komitetu Audytu dla 
dzialów administracji rz ądowej — gospodarka wodna i środowisko, zmienionym Zarz ądzeniem Nr 12 Ministra 
Środowiska z dnia 7 lutego 2014 r.. 
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