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SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWN ĘTRZNEGO
POWIATU RADOMSZCZA ŃSKIEGO
ZA ROK 2020
I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KOMÓRCE AUDYTU WEWN ĘTRZNEGO
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II. PRZEPROWADZONE ZADANIA AUDYTOWE W ROKU SPRAWOZDAWCZYM
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Bezpiecze ń stwem
Infomiacji (S/BI)
tOSOWflie do zapisów
rozporz ądzenia
Parlarnciitu Lu,opcjskicgo
i Rady (Ul:) 2016/679
dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób
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w oknisie epidemii w
Starostwie Powiatowym
W Radomsku.

(D)

Nic

-

Czynno ści doradcze
w zakresie ryalizacji zada ń
na stanowisku Inspektora
Ochrony Przeciwpo żarowej
w Starostwie Powiatowym
w Radomsku, o których
mowa w w.
ustawy z dnia
24 sierpnia 1991r.o
ochronie przeciwpo żarowej
(tj. Dz. U. z 2020 r poz.
961 z pó. zm).
C,ynno ści doradcze
w zakresie weryfikacji
realizacji zada ń na
stanowisku G łównego
Specjalisty ds. Bl IP,
o których mowa w
rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 2
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slu ż by hezpiccN ń stwa i
higieny pracy
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III. ZADANIA AUDYTOWE ZAKO ŃCZONE W ROKU SPRAWOZDAWCZYM - KONTYNUOWANE Z POPRZEDNIEGO (2018) ROKU
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IV. ZADANIA AUDYTOWE ROZPOCZ ĘTE I NIEZAKOŃCZONE W ROKU SPRAWOZDAWCZYM
lemat zadania audylowego
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V. PRZEPROWADZONE CZYNNO ŚCI SPRAWDZAJ ĄCE LUB MONITORUJ Ą CE REALIZACJ Ę ZALECE Ń W ROKU SPRAWOZDAWCZYM
„

P

lemat zadania zapewniaj ącego,
którego dotycz4 czynno ś ci sprawdzaj ą ce
ł ub monitoruj ą ce realizacj ę zalece ń

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

2

3

4

S

Ocena prawid łowo ści prowudzeniu
Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku.

(s)

15 Jni

1.5 elatu (2 ,,,by)

Czas realizacji
(W

dnkwh)

Liczba audytorów wewn ętrznych przeprowadzaj ą cych
czynno ś ci sprawdzaj ą ce

(W

etatach)

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

lemat zadania
zapewniaj ą cego lub
przedmiot czynno ści
doradczej
2

Zadanie
p.... jqc,
(1) albo
czynno ść
doradcza (D)

Istotne zalecenia lub opinie

i wnioski

3

4

5

L Niezwłocznie przeanalizować i uaktualni ć zapisy w zakresach obowi ązków, uprawnień
i odpowiedzialno ści wszystkich pracowników audytowanej jednostki pod k ątem
wprowadzenia systemu zast ępstw, na wszystkich stanowiskach pracy, adekwatnie
do realizowanych zadań . Niniejsza rekomendacja odnosi si ę ponadto do obowi ązuj ących
upoważnień dla poszczególnych pracowników audytowanej jednostki w zakresie
powierzenia obowi ązków i odpowiedzialno ści z zakresu gospodarki finansowej (art. 53
ust. 2 i art. 54 ust. I ustawy z 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych, w zwi ązku z art.
4 ust. I pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialno ś ci za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych) i innych wynikaj4cych z realizowanych zadań .
2. Dokonać aktualizacji i u ści ś lenia mechanizmów kontroli zarz ądczej w przyj ętych
regulacjach wewnę trznych w zakresie prowadzonej gospodarki finansowej (alt 10 ustawy
o rachunkowo ści) oraz pozosta łych uregulowań wewnętrznych wymagaj ących
natychmiastowych dzialań aktualizacyjnych ze strony audytowanej jednostki.
3. Bezwzgl ę dnie, każdorazowo dokonywać wstępnej kontroli (tzw. kontrasygnaty
głównego ksi ęgowego) zgodności opernej i gospodarczych i finansowych z planem
flnansoym przez glównego ksi ęgowego audytowanej jednostki na zawieranych umowach

(7.)

Kluczoyym celem
prowadzonego audytu
wewnętrznego jest
dostarczenie Staro ś cie
Powiatu
Radomszczańskiego
będącego zarazem
Przewodniczącym
Zarządu Powiatu
Radomszczańskiego
racjonalnego
zapewnienia,
że ustanowiony
i wdro żony
w Specjalnym
Oś rodku SzkolnoWychowawczym
.
i m. Ksi ęd za Jana
Twardowskiego z
siedzibą w Radornsku
system procedowania
(obligatoryjnego
i fakultatywnego),
jak równie ż zakres
realizacji zadań
uj ętych w ramach
obowi ązuj ącego
Statutu audytowaiiej
jednostki, funkcjonuje
w sposób zgodny
przepisami prawa
krajowego, a zadania
wykonywane przez
Oś rodek s ą
adekwatne i
zapewniaj ą
i skuteczno ść

-

Ocena prawidlowosc
.i
prowadzenia
Specjalnego Osrodka
5k I
W chowawcze g
w Radomsku

cele
przeprowadzenia
zadania audytowego

cywilnoprawnych.
. .
4. Bezwzględnie wype łniać zapisy Rozporz ądzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia
.„.
- .
20 czerwca 2002 r, w sprawie.. Zasad techniki prawodawczej (Dz. U. z 2016 r. poz.
283), a tym samym prawid łowo sporz ądzać oraz na bie żąco ewidencjonować akty prawne,
uwzgl ędniaj ąc ponizsze elementy:
- okreś lenie rodzaju aktu prawnego,
- datę uchwalenia,
. nazwę i tytul aktu prawnego,
. podstawę prawn ą,
. przepisy (rozwi ązania) wprowadzaj ące,
. przepisy sz,zzególowe,
- przepisy wprowadzaj ące i/lub zmieniaj ące,
- przepisy uchylaj ące,
- vacatio legis (tj.: okres uplywaj ący mi ę dzy datą ogłoszenia aktu prawnego
lub normatywnego, a datą jego wej ścia w życie).
5. Zapewni ć każdemu pracownikowi audytowancj jednostki nieskrepowany dost ęp
do tekstu zarządzenia oraz każdorazowo uzyskać pisemne potwierdzenie zapoznania si ę
z niniejszym aktem prawnym przez wszystkich pracowników audytowanej jednostki.
6. Rozważy ć mo ż liwo ść formalnego korzystania z usł ug prawnych Zespołu radców
prawnych Starostwa Powiatowego w Radomsku za po ś rednictwem wlaściwej komórki
1
1 oranizacyinei Starostwa nadzoruj ą cej dzialalność merytoryczn ą audyiowanej jednostki.

Obszary dzia łalności,
do których odnosz ą si ę
wydane podstawowe
zalecenia lub opinie
i wnioski
6

Edukacja
publiczna

-

2

-

podejmowanych
dziala ń w efekcie
ustanowionych
regulacji
wewnętrznych
z uwzgl ędnieniem
wymagań
okreś lonych w
Komunikacie Nr 23
Ministra Finansów
dnia 1 6 grudnia
2009 r. w sprawie
standardów kontroli
zarządczę j dla sektora
finansów publicznych
(Dz. Urz. MF 12009
r.. Nr 15, poz. 84).

Ocena Systemu
Zarządzania
Bezpiecze ń stwem
Informacji (S/BI)
stosownie do zapisów
rozporz ądzenia
Parlamentu
Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia
2016 r,
W sprawie ochrony
osób fizycznych
w zwi ązku z
przetwarzaniem
danych osobowych i
w sprawie
swobodnego
przcplywu takich
danych oraz

Nadrz ędnym celem
prowadzonego audytu
wewn ętrznego.
w ramach zadania
zapewni ą j ącego,
będzie dostarczenie
Staroś cie Powiatu
RadomSzc7aóskiego
bę dącego zarazem
Przewodnicz ącym
Zarządu Powiatu
Radomszcza ńskiego
racjonalnego
zapewnienia, ze
ustanowiony i
wdro żony System
Zarządzania
Bezpiecze ń stwem
I nrmacji (SZBI)
w Starostwie

7. Niezwioczne podj ęcie dzia ł ań naprawczych w zakresie okre ś lenia i przyj ęcia
procedowania wewn ętrznego w ramach I poziomu funkcjonowania standardów kontroli
zarz ądczaj w Specjalnym Oś rodku Szkolno-Wychowawczym im. Ksi ę dza Jana
Twardowskiego z siedzibą w Radomsku oraz dostosowania niniejszych zapisów
do regulacji wewn ętrznych jednostki nadzoruj ącej, tj. Starostwa Powiatowego w
Radomsku, a tak źe do wymogów okreś lonych przepisami prawa krajowego w tym zakresie
z uwzgl ędnieniem aktualnej struktury organizacyjnej audytowanej jednostki oraz
dookreś leniem wsysikich niezb ędnych terminów dla realizacji poszczególnych dzia ł ań ,
w tym okre ś lenia celów i zadań , stanowi ących wachlarz systemu kontroli zarz ądczej
w ramach I i II poziomu jej funkcjonowania.
8. Ustanowi ć i powo ł ać zarządzeniem Dyrektora audytowanej jednostki koordynatora
kontroli zaradczej odpowiedzialnego za prawid łową realizacj ę procesu kontroli zari ądczej
w audytowanej jednostce.
9. W miarę mo żliwoś ci finansowych planowa ć w bud żecie audytowanej jednostki ś rodki
finansowe na szkolenia z zakresu obowi ązuj ących standardów kontroli zarz ądczej,
aby tym samym zwi ększy ć świadomo ść oraz wiedz ę w przedmiotowyni zakresie.
10, Bezwzgl ędnie realizowa ć zapisy obowi ązuj ących, a W przysilo ści zaktualizowanych
regulacji wewn ętrznych w audytowanej jednostce na ka żdym etapie przyj ętego
procedowania.
L Prowadzi ć wewn ętrzn ą dokumentacj ę organizacyjn ą szkoly (arkusi.c organizacyjne)
poprawnie I bezbl ędnic, zapewniaj ąc odpowiedni nadzór ze strony Dyrektora audytowanej
jednostki.
2. Przeanalizowa ć dokładnie zapisy niniejszego Sprawozdania i dokonać realizacji
wszystkich, powtarzam wszystkich cz ąstkowych rekomendacji ujmowanych
w poszczególnych obszarach 1 etapach badaniu audytowego. a nic uj ętych
w .yszczególnionych powy żej rekomendacjach.
I. Bezzwlocznie uporz ądkować obszar środowiska wewnętrznego pod k ątem aktualizacji
zakresów obowi ązków, uprawnie ń i odpowiedzialno ści pracowników Biura ds.
Informatyki; uregulowania kwestii zast ępstwa pracownika wykonuj ącego funkcj ę
Inspektora Ochrony Daiiych oraz pozostalych kwestii wynikaj ących z przyj ętego
obowi ązuj ącego procedowania w tym zakresie.
2. Zapewni ć kompletno ść obowi ązuj ących regulacji wewn ętrznych pod k ątem
uregulowania zapisów wyrikajqcych z rekomendacji poaudytowych firmy zewn ętrznej
przeprowadzaj ącej audyt KRI / kODO, które Audytor Wewn ętrzny podtrzyma ł na etapie
prowadzonego zadania audytowego (adekwatnie do realizowanych zada ń ) oraz wszystkich
spostrzeżeń wskazanych literalnie w niniejszym Sprawozdaniu z prowadzonego audytu
wewn ętrznego ( łącznie z wydzieleniem procesu dotycz ącego informacji niejawnych).
3. Rozpocz ąć adekwatnie do stanu rzeczywistego, przeprowadzanie okresowej analizy
ryzyka utraty integralno ści, poufno ści lub dostępno ści informacji w odniesieniu do
zapisów §20 ust. 2 pkt 3 rozporz ądzenia KRI, wprowadzeniem adekwatnych do stanu
faktycznego ryzyk (zagro żeń ) zidentyfikowanych w audytowajicj jednostce, a w ś lad za
tym właściwych mechanizmów kontrolnych i bezwzgl ędnie prowadzi ć . analogicznie do
powy ższych zapisów, plan postępowania z ryzykiem przez Inspektora Ochrony Danych
we wspó ł pracy z pracownikami Biura ds. Informatyki.
4. Na etapie prowadzonych sprawdze ń przez Inspcklora Ochrony Danych zwi ększy ć
czę stotliwo ść i przejrzy ście dokumentowa ć dzialania w zakresie monitoringu i kontroli

I

ranizacJa
zaną zaniL

- uchylenia dyrckiywy
95/46/WE (ogólne

rozporzqdzenie
o ochronie danych)
oraz pozostalych
przepisów
wykonawczych
w tym zakresie.

Powiatowym
w Radomsku zostal
wł aś ciwie
zaprojektowany,
przyj ęty stosownym
zarządzeniem
i wdro żony,
a obowi ązuj ące
mechanizmy
kontrolne w postaci
usianowionych
regulacji
wewnętrznych
w zakresie zasad
bezpieczeń stwa
informaci są
adekwatne do
obowi ązuj ącej
struktury
organizacyjnej,
zgodne z przepisami
prawa
krajowegolunijnego,
w szczególno ści
pod kątem obecnie
obowiązuj ącego
rozporz ądzenia
Parlamentu
Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679
27 kwietnia 2016 r.
oraz stosownie
do zapisów
ustanowionego
w 2012 r.
rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie
Krajowych Ram
Interoperaeyjno ści,
minimalnych
wymagań dla
rejestrów publicznych
i wymiany informacji
w postaci
elektronicznej
oraz minimalnych

dostę pu do systemów informatycznych pracowników Starostwa Powiatowego
W Radomsku, w celu bie żącego identyfikowmia nieuprawnionych dost ępów, posiadania
nadmiernych uprawnie ń czy funkcjonowania aktywnych kont pracowników pozostaj ących
poza zatrudnieniem - zgodnie z *20 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia KRI.
S. W przypadku braku obowi ązywania nadanych uprawnie ń do systemów
informatycznych, niezw łocznie reagować w kwestii odbioru lub blokowania uprawnie ń
pracownikom Starostwa Powiatowego w Radomsku. zgodnie z zapisami §20 ust. 2 pkt 5
rozporządzenia KR!.
6. W miarę mo ż liwo ści finansowych zapewnia ć okresowe szkolenia z zakresu
bezpieczeń stwa informacji wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Radomsku
z uwzględnieniem pracowników nie biorących udziaju w planowanych szkoleniach
z przyczyn losowych, zgodnie z *20 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia KR!.
7. Wprowadzi ć obowi ązek realizacji czynno ści zmierzaj ących do wykrycia
nieautoryzowanych dzialań związanych z przetwarzaniem informacji poprzez
dokumentowanie prowadzonych kontroli logów systemowych; udokumentowan ą kontrol ę
wej ść i wyj ść do pomieszcze ń serwerowni; wprowadzenia rejestrów, pod k ątem bieżących
analiz zgł aszanych incydentów serwisowych i incydentów naruszenia bezpiecze ństwa
informacji w systemach informatycznych, zgodnie z *20 ust. 2 pkt 7 i 9 rozporz ądzenia
KR!.
8. W uzgodnieniu z Referatem Administracyjno-Gospodarczym wygospodarowa ć
dodatkowe pomieszczenie (magazynek), w celu sk ł adowania mi ędzy innymi zu"lego
sprzętu komputerowego przeznaczonego do utylizacji (np. drukarek), pudel, mebli i innych
zbędnych elementów, które nie mog ą znajdować się W senyerowni Starostwa
(obecnylzastany stan podczas prowadzonego audytu wewn ętrznego). Jednocześ nie maj ąc
na uwadze przechowywanie serwera zapasowego. który musi znajdowa ć si ę w innej
lokalizacji ni ż pomieszczenie serwerowni Starostwa.
9. W przypadku okresowego corocznego niszczenia kopii zapasowych, ka żdorazowo
dokumentować niniejszy fakt, sporządzaj ąc stosowny protokól w przedmiotowym
zakresie. Ponadto, okresowo testować kopie zapasowe, każdorazowo sporz ądzaj ąc
dokladn ą dokumentacj ę w tym zakresie.
10. Zapewni ć instalacj ę specjalistycznego systemu gaszenia W pomieszczeniu serwerown
Starostwa Powiatowego w Radomsku.
II. Bezwzgl ędnie realizować wszystkie zapisy obowi ązuj ących regulacji wewnętrznych
w Starostwie Powiatowym w Radomsku, w zakresie przyj ętego systemu zarządzania
bezpieczeń stwem informacji z uwzgl ę dnieniem każdego wyszczególnionego etapu
procedowania
12. Wzmocni ć nadzór ze strony Inspektora Ochrony Danych w zakresie ca łoksztaltu
realizacji zapisów przyj ętych regulacji wewn ętrznych pod k ątem wdrozonego systemu
zarządzania bezpiecze ństwem informacji,
13. Przeanalizować dokładnie zapisy niniejszego Sprawozdania i dokonać realizacji
wszystkich cz ąstkowych rekomendacji uj ętych w poszczególnych obszarach / etapach
prowadzonego badania audytowego.
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I. Podnoszenie świadomo ści pracowników Starostwa Powiatowego w Radomsku oraz
kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Radoniszczsskiego, codo roli kontroli
zarz ądczej i zarządzania ryzykiem poprzez cykliczjie organizowanie spotka ń i szkole ń na
poziomie jednostki samorz ądu terytorialnego na których omówiona zostanie rola kontroli
zarządczę j w procesie zarz ądzanijednosikami.
2. Wzmocnienie bieżącego monitorowania systenlu kontroli zarz ądczej na poziomie
jednostki samDrzadu terytorialnego.
3. Wzmocnienie skuteczno ści i efektywno ści dziahinia wdrażanych standardów kontroli
zarządczej na poziomiejcdnostki samorządu terytorialnego.

P~1.1

-

Radomszczań ski.

VII. NIEZREALIZOWANE ZAPLANOWANE ZADANIA AUDYTOWE
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Brak

Zadanie zapewniaj ą ce (Z) albo
czyt1no ć doradcza (D) lub
czynność sprawdzaj ą ca (S) albo
monitorowanie realizacji
zalece ń
3

-

Przyczyna niezrealizowania zadania
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Organizacja
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VIII. ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZENIA AIJDYTU WEWN ĘTRZNEGO W ROKU SPRAWOZDAWCZYM

Zadanie audytowe zosta ło przeprowadzone z uwzgl ędnieniem standardów kontroli zarz ądczej oraz z uwzgl ędnieniem zapisów Mi ędzynarodowych Standardów
Praktyki Zawodowej Audytu Wewn ętrznego.
Ocena wewn ęlrzna funkcjonowania komórki audytu wewn ętrznego stosownie do lapisów Mi ędzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu
Wewn ętrznego oraz regulacji wewn ętrznych w tym zakresie prowadzonajesi 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
Wewnętrznego oraz regulacji wewn ętrznych w tym zakresie planowana jest w 2021 roku.
Ocena zewn ętrzna funkcjonowania komórki audylu wewn ętrznego pierwotnie planowana by ła na rok 2020, jednak, z uwagi na fakt, rozprzestrzeniania si ę
pandemii wirusa SARS - Coy-2, a w ś lad za tym ustanowienia okre ś lonych ograniczeń przez Starost ę Powiatu Radomszcza ń skiego poklosie ustanowionych
regulacji rz ądowych w przedmiotowym zakresie.
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