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SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
POWIATU RADOMSZCZA ŃSKIEGO
ZA ROK 2019
I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KOMÓRCE AUDYTU WEWN ĘTRZNEGO
Lp.

I

1.

I

imię „nazwisko

nazwa
stanowiska

2

3

Elżbieta Siwik

numer telefonu

adres poczty
elektronicznej

4

Audytor
Wewnętrzny

(44) 68 58 960

audytor@radomszczanski.pl

Czy w roku sprawozdawcm dokonywano udokumentowanej samooceny lub łi
oceny zewn ętrznej audytn wewn ętrznego?

1

6

7

8

1/2 etatu

Egzamii paMtwowy
na Audytora Wewnętrznego
złożony W
Ministerstwie Finansów
Zaświadczenie Ministra
Finansów Nr 204512006

(w etatach)

5

I

kwaliflkaeje zawodowe

udzial w szkoleniach
W roku
sprawozdawczym
(w dniach)

wymiar czasu pracy

-

2
TAK (W zakresie udokumentowanej samooceny wewn ętrznej przez Audytora Wewn ętrmcgo)
NIE (v zakresie oceny zewn ętrznej)

II. PRZEPROWADZONE ZADANIA AUDYTOWE W ROKU SPRAWOZDAWCZYM
Lp

Temat zadania audytowego

Zadanie
zapewniaj ące
(Z)

Audyt
wewn ętrzny
zlecony

albo czynno ść
doradcza(D)

Obszar
działalności,
w którym
przeprowadzono
zadanie audytowe

Opis obszaru
działalności

Liczba audytorów
wewn ętrznych
przeprowadzaj ą cych
zadanie audytowe

Czas
przeprowadzenia
zadania
audytowego

(weta/cich)

(wdniach!
osobodniach)

Plan

Wykonanie
(w dniach!
osobodniach)

Powołanie
rzeczoznawcy

Plan
2
Ocena prawid łowości
prowadzenia Powiatowej
Hali Sportowej
W Radomsku

3

4

S

6

7

S

(Z)

Nie

Dzialalność
podstawowa

Rozwój kulwry
fizycznej
wspieranie
kulmry fizycznej

l/2 etatu
(1 osoba)

40
(dni I osobodni)

to

9

52
(dni / osobodnV

Nie

III. ZADANIA AUDYTOWE ZAKOŃCZONE W ROKU SPRAWOZDAWCZYM - KONTYNUOWANE Z POPRZEDNIEGO (2018) ROKU
Lp

Temat zadania audytowego

Zadanie
zapewniaj ące
(Z)

Audyt
wewn ętrzny
zlecony

albo czynno ść
doradczaW)

Obszar
dzialalno ści,
w którym
przeprowadzono
zadanie audytowe

Opis obszaru
dziaIaInoci

Liczba audytorów
wewn ętrznych
przeprowadzaj ą cych
zadanie audytowe

Czas
przeprowadzenia
zadania
audytowego

(w etatach)

(wdniach!
osobodniach)

Plan

Wykonanie
(w dniach!
osobodniach)

Powołanie
rzeczoznawcy

Plan
I
1.

3

2
Brak

-

4
-

S
-

6
-

7
-

S
-

9
-

10
-

IV. ZADANIA AUDYTOWE ROZPOCZĘTE I NIEZAKOŃCZONE W ROKU SPRAWOZDAWCZYM
Lp

Temat zadania audytowego

Zadanie
zapewniaj ące
(1)

Audyt
wewn ętrzny
zlecony

albo czynno ść

doradcza (0)

Obszar
dzia łalnoś ci,
w którym
przeprowadzono
zadnuic audytowe

Opis obszaru
dzia łalno ści

Liczba audytorów
wewn ętrznych
przeprowadzaj ących
zadanie audytowe

Czas
przeprowadzenia
zadania
audytowego

(„ś" etatach)

(w dniach!
osobodniach)

Plan

Wykonanie
(w dniach!
osobodniach)

Powalanie
rzeczoznawcy

Plan
1

3

2

LBrak

-

4

-

5

6

-

-

7

-

S

9

-

10
-

V. PRZEPROWADZONE CZYNNO ŚCI SPRAWDZAJĄCE LUB MOMTORUJĄCE REALIZACJĘ ZALECEŃ W ROKU SPRAWOZDAWCZYM
Lp.

Temat zadania zapewniaj ą cego,
którego dotycz ą czynno ści sprawdzaj ące
lub monitoruj ące realizacj ę zalece ń

Czynno ść sprawdzaj ą ca
(S) albo monitorowanie
realizacji zalece ń (M)

Czas realizacji
(w dniach)

2

3

4

Ocena prawid łowości prowadzenia Domu Pomocy Spolecznej
Radomsku.

(8)

15 dni

1/2 etatu (I osoba)

Ocena prawidkwo ści prowadzenia ksi ąg rachunkowych
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku.

(8)

15 dni

1/2 etatu (1 osQba)

1

W

2.

Liczba audytorów wewn ętrznych przeprowadzaj ących
czynności sprawdzaj ące (w etatach)

VI. ISTOTNE ZALECENIA LUB OPINIE I WNIOSKI WYDANE W RAMACH PRZEPROWADZONYCH ZADAŃ AUDYTOWYCH
Lp.

Temat zadania
zapewniaj ą cego lub
przedmiot czynno ści
doradczej
2

Zadanie
zapewniaj ą ce
(Z) albo
czynnośĆ
doradcza (D)

Istotne zalecenia lub opinie i wnioski

Obszary dzialalności,
do których odnosz ą si ę
wydane podstawowe
zalecenia lub opinie
i wnioski

-

3

4

(Z)

Kluczowym celem
przeprowadzenia
audytu
wewn ętrznego
jest dostarczenie
Zarządowi Powiatu
Radomszcza ńskiego
racjonalnego
zapewnienia że
ustanowiony
i wdrożony
w Powiatowej
Hali Sportowej
w Radomsku system
procedowania,
jak również zakres
realizacji zada ń
w ramach
ustanowionego
w Statucie
przedmiotu
działania
funkcjonuje
w sposób zgodny
z prawem,
adekwatny do
przedmiotu działania
i skuteczny,
z uwzgl ę dnieniom
wymagań
okreś lonych
w Komunikacie
Nr 23 Ministra
Finansów z dnia
6 grudnia 2009 r.

Ocena
prawidłowo ści
prowadzenia
Powiatowej Hali
sportowej
w Radomsku

Cele
przeprowadzenia
zadania audytowego

5-

--

I. Niezwłocznie przeanalizowa ć i uaktualni ć zapisy w zakresach obowi ązków,
uprawnie ń i odpowiedzialno ści wszystkich pracowników audytowajiej jednostki
pod k ątem przydzielenia indywidualnej odpowiedzialno ści za powierzone zadania
oraz bezwzgl ędnie wprowadzić system zastępstw na wszystkich stanowiskach pracy,
adekwatnie do realizowanych zada ń . Niniejsza rekomendacja odnosi si ę ponadto
do obowiązuj ących upoważnień dla poszczególnych pracowników audytowanej
jednostki.
2. Niezw łocznie dookre ślić/wprowadzi ć w obowiązuj ącym procedowaniu
audytowanej jednostki (szczegó łowo opisanych w niniejszym Sprawozdaniu począwszy od aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Hali Sportowej
w Radomsku), zapisy wynikaj ące z przepisów prawa, aktualnej struktury
organizacyjnej zachowuj ąc przy tym w łaściwe mechanizmy kontrolne maj ące
na celu prawid łową i terminową realizacj ę powierzonych zadań statutowych.
3. Niezwłocznie wpmwadzi ć odrębne regulacje wewnętrzne w zakresie sposobu
rejestracji, rozpatrywania, zawiadamiania ° sposobie załatwienia skargjak równie ż
jej ewidencjonowania i archiwizowania oraz dookre ś lenia osoby odpowiedzialnej
za terminowe za łatwianie wplywaj ących do audytowanej jednostki skargi wniosków
oraz innych sygna łów obywateli. Ponadto, za łożyć Rejestr skarg i wniosków oraz
powierzy ć indywidualnej komórce organizacyjnej lub upowa żnionemu pracownikowi.
4. Bezwzgl ędnie wypełniać zapisy Rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r., poz.
283), a tym samym prawid łowo sporządzać oraz na bie żąco ewidencjonować akty
prawne, uwzgl ędniaj ąc poni ższe elementy: okre ś lenie rodzaju aktu prawnego,
datę uchwalenia, nazw ę i tytuł aktu prawnego, podstaw ę prawną, przepisy
(rozwiązania) wprowadzaj ące, przepisy szczegó łowe, przepisy wprowadzaj ące i/lub
zmieniaj ące, przepisy uchylaj ące, vacatio legis (tj.: okres uplywaj ący mi ędzy datą
ogłoszenia aktu prawnego lub normatywnego, a dat ą jogo wej ś cia w życie).
5. Zapewni ć każdemu pracownikowi audytowanej jednostki nieskrepowany dost ęp
do tekstu zarz ądzenia oraz ka żdorazowo uzyska ć pisemne potwierdzenie zapoznania
si ę z niniejszym aktem prawnym przez wszystkich pracowników audytowanej
jednostki.
6. Rozważyć możliwość formalnego korzystania z usiug prawnych Zespołu radców
prawnych Starostwa Powiatowego w Radomsku za po średnictwem właściwej komórki
organizacyjnej Starostwa nadzoruj ącej działalność merytoryczn ą audytowanej
1 jednostki,

--

Rozwój kultury
fizycmej
wspieranie kultury
fizycznej

-

sprawie
standardów kontroli
zarządczej dla
sektora finansów
publicznych
(Dz. Urz. MF z 2009
r., Nr 15 poz. 84).
Ponadto, celem
przeprowadzenia
audytu
wewnętrznego
jest obiektywna
i niezależna ocena
systemu kontroli
zarządczej
w zakresie
skutecznoś ci
i efektywno ści
zarządzania
organizacj ą
audytowanej
jednostki
z uwzgl ędnieniem
kryterium legalno ści,
przejrzysto ści
i terminowości
realizowanych zadań
statutowych,
wynikaj ących z
przyj ętych regulacji
wewnętrznych
w odniesieniu
do wymagań
okre ślonych w
standardach kontroli
zarządczej dla
sektora finansów
publicznych.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), nakładaj ą najednostki przetwarzaj ące dane osobowe szereg
działań związanych z obowi ązkiem zapewnienia odpowiedniej wiedzy
specjalistycznej w zakresie bezpiecze ństwa informacji, w tym odpowiednich
zabezpiecze ń adekwatnych i proporcjonalnych do wyników szacowania ryzyka
występującego dla przetwarzanych jak równie ż przechowywanych danych
w systemach teleinformatycznych Hali Sportowej rekomenduj ę formalne
zapewnienie specjalistycznej obsługi informatycznej odpowiedzialnej w sposób
przejrzysty i wkaściwy za powyższy obszar.
8. Niezwłocznie dokonać aktualizacji obowi ązuj ącego procedowania w zakresie
ustanowionych, a niewdro żonych zasad I poziomu kontroli zarządczej pod kątem
dostosowania zapisów obecnych regulacji wewn ętrznych do wymogów przepisów
prawa, w tym standardów kontroli zarządczej oraz obowi ązuj ącego procedowania
przyj ętego w Starostwie Powiatowym w Radomsku w zakresie II poziomu kontroli
zaradczej. Ponadto okre ślać w sposób udokumentowany cele i s łużące realizacji
zadania na dany rok kalendarzowy, dokonywa ć ich bieżącego monitorowania oraz
sporządzać sprawozdania z realizacji ich wykonania.
9. Ustanowić i powołać zarządzeniem Kierownika audytowanej jednostki
koordynatora kontroli zaradczej odpowiedzialnego za prawid łow ą realizacj ę procesu
kontroli zarządczej w audytowanej jednostce.
tO. Zaplanowa ć w budżecie audytowanej jednostki środki finansowe na szkolenie
z zakresu obowi ązuj ących standardów kontroli zarz ądczej, aby tym samym zwiększy ć
świadomość oraz wiedzę w przedmiotowym zakresie.
II. Bezwzględnie zaktualizowa ć zapisy przyj ętej Polityki Bezpiecze ństwa Informacji
pod kątem zaprowadzenia rejestrów czynno ści i kategorii przetwarzania danych
osobowych przez poszczególne komórki organizacyjne audytowanej jednostki.
12. Wzmocnić nadzór ze strony Inspektora Ochrony Danych w zakresie ca łokształtu
realizacji zapisów obecnego procedowania w ramach wdro żonego systemu
zarządzania bezpiecze ń stwem informacji.
13. Bezwzględnie realizować zapisy obowi ązuj ących, a w przyszłości
zaktualizowanych regulacji wewn ętrznych w audytowanej jednostce na ka żdym etapie
przyj ętego procedowania.
14. Przeanalizowa ć dokładnie zapisy niniejszego Sprawozdania i dokona ć realizacji
wszystkich, powtarzam wszystkich cz ąstkowych rekomendacji ujmowanych
w poszczególnych obszarach I etapach badania audytowego, anie uj ętych
w wyszczególnionych powyżej rekomendacjach.

W

1

VII. NIEZREALIZOWANE ZAPLANOWANE ZADANIA AUDYTOWE
Lp.

Temat zadania zapewniaj ą cego, przedmiot czynno ści
doradczej lub temat zadania zapewniaj ącego, którego
dotyczą czynności sprawdzaj ące lub monitoruj ą ce
realizacj ę zalece ń

Zadanie zapewniaj ą ce (Z) albo
czynność doradcza (D) lub
czynność sprawdzaj ą ca (5) albo
monitorowanie realizacji
za lece ń

2

3

4

Brak wydanych rekomendacji ko ńcoych W Sprawozdaniu z prowadzonego
audytu wewn ętrznego w 2019 roku, co stanowilo przyczyn ę nie podj ęcia
przez Audytora Wewn ęirznego czynno ści sprawdz ących w zakresie
badanego obszaru.

Ocena prawid łowości realizacji zadań z zakresu ochrony praw
konsumentów przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

VIII.

Przyczyna niezrealizowania zadania

ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZENIA AUDYTU WEWN Ę TRZNEGO W ROKU SPRAWOZDAWCZYM
1.
2.

3.

Zadanie audytowe zosta ło przeprowadzone z uwzgl ędnieniem standardów kontroli zarz ądczej oraz z uwzgl ędnieniem zapisów Mi ę dzynarodowych Standardów
Praktyki Zawodowej Audytu Wewn ętrznego.
Ocena wewn ętrzna funkcjonowania komórki audytu wewn ętrznego stosownie do zapisów Mi ędzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audyni
Wewn ętrznego oraz regulacji wewn ę trznych w tym zakresie prowadzona jest corocznie przez Audytora Wewn ętrznego zatrudnionego w Starostwie Powiatowym
w Radomsku.
Ocena zewn ętrzna funkcjonowania komórki audytu wewn ętrznego stosownie do zapisów Mi ędzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu
Wewn ętrznego oraz regulacji wewn ę trznych w tym zakresie planowanajest w 2020 roku.

„

7 I
(data)

