
Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu  

dla działu oświata i wychowanie  

w  2014 roku 

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU 

1. 

Podstawa prawna działania Komitetu Audytu 

 Komitet audytu dla działu administracji rządowej oświata i wychowanie powołany 
został Zarządzeniem Nr 1 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lutego 2010 r. 

2. 

Skład Komitetu Audytu  

 ustalony Zarządzeniem Nr 5 Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
23 lutego 2012 r.  

Pani Joanna Berdzik, Podsekretarz Stanu - przewodniczący, 
Pan Robert Bartold, Dyrektor Generalny – zastępca przewodniczącego, 
Pan Arkadiusz Jarkiewicz - członek, 
Pan Marek Kuciński - członek niezależny, 
Pan Wojciech Kutyła - członek niezależny,  
Pan Piotr Lis - członek niezależny. 

3. 

Posiedzenia Komitetu Audytu 

 W 2014 r. komitet audytu obradował na 4 posiedzeniach, w dniach: 18 lutego, 22 
kwietnia, 23 września i 2 grudnia. 

Wszystkie posiedzenia odbyły się w składzie zapewniającym kworum. 

4. 

Wyszczególnienie łącznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych w danym roku niezależnym 

Członkom Komitetu Audytu 

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych w 2014 roku niezależnym członkom 
komitetu audytu wyniosła 35.040,60 zł 

II. DZIAŁANIA KOMITETU AUDYTU 

1. 

Sygnalizowanie istotnych ryzyk i słabości kontroli zarządczej w działalności działu 

administracji rządowej kierowanych przez Ministra Edukacji Narodowej 

W roku sprawozdawczym, w celu realizacji zadań wskazanych w art. 289 ust 1 
ustawy o finansach publicznych, Komitet Audytu procedował zarówno w trakcie 
posiedzeń, jak i w czasie pomiędzy posiedzeniami. 

Istotnym przedmiotem zainteresowania Komitetu Audytu była ocena stanu systemu 
kontroli zarządczej funkcjonującej w dziale oświata i wychowanie.  

Przedmiotem analiz prowadzonych przez Komitet Audytu objęto: 

 cele, mierniki ich realizacji oraz najważniejsze zadania służące do realizacji 
przyjętych celów określonych w planach działalności Ministra Edukacji 
Narodowej, 

 obszary zadań zawartych w planach kontroli wobec jednostek podległych lub 
nadzorowanych przez Ministra Edukacji Narodowej, 

 sprawozdania z działalności kontrolnej,  

 sprawozdania z przeprowadzonych audytów wewnętrznych,  



 wyniki kontroli organów zewnętrznych, 

 wyniki kontroli wewnętrznych,  

 oświadczenia o stanie kontroli zarządczej przedstawiane przez kierowników 
jednostek podległych Ministrowi Edukacji Narodowej,  

 wyniki samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej w Ministerstwie z 
uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów 
publicznych,  

 informacje o stanie kontroli zarządczej w jednostkach podległych uprawnionych 
do prowadzenia audytu wewnętrznego, przygotowane przez audytorów 
wewnętrznych zatrudnionych w tych jednostkach. 

W wyniku przeprowadzonych analiz nie stwierdzono istotnych ryzyk i słabości kontroli 
zarządczej wymagających natychmiastowej interwencji. 

2. 

Wyznaczanie priorytetów do rocznych planów audytu wewnętrznego 

 Komitet Audytu udzielił rekomendacji do przygotowania planu audytu wewnętrznego 
MEN na rok 2015 wskazując na konieczność objęcia działaniami audytu 
wewnętrznego: 

 przygotowanie do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych wg nowych zasad; 

 przygotowanie i realizację obozów polonijnych oraz doskonalenia nauczycieli 
finansowanych ze środków MEN i rezerwy celowej MSZ; 

 nadzór nad obsługą informatyczną realizowaną przez Centrum Informatyczne 
Edukacji. 

 organizację legislacji w NEN. 
 

(Uchwała Nr 13 z dnia 2 grudnia 2014 r. treść uchwały w załączeniu) 

3. 

Przegląd istotnych wyników audytu wewnętrznego oraz monitorowanie stopnia ich 

wdrożenia 

 Komitet Audytu dokonywał sukcesywnych przeglądów dokumentacji w miarę jej 
wytwarzania w MEN oraz w jednostkach podległych. 

4. 

Przegląd sprawozdań z wykonania planu audytu oraz z oceny kontroli zarządczej 

  Przegląd sprawozdań z wykonania planu audytu oraz z ocen kontroli zarządczej w 
Ministerstwie Edukacji Narodowej i w jednostkach w dziale oświata i wychowanie 
podległych Ministrowi, wyniki kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez MEN, 
kontroli przeprowadzonych w MEN przez podmioty zewnętrzne, wyniki kontroli 
wewnętrznej i audytu wewnętrznego nie wykazały w 2013 r. istotnych 
nieprawidłowości, które determinowałyby negatywną ocenę stanu kontroli zarządczej. 
Biorąc pod uwagę zarówno wynik samooceny kontroli zarządczej w MEN jak i 
uwzględniając informacje o stanie kontroli zarządczej zgłaszane przez kierowników 
jednostek podległych Komitet stwierdził, że w dziale oświata i wychowanie, w 
ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola 
zarządcza, co było uzasadnione faktem istnienia niezakończonego procesu 
opracowania i wdrożenia jednolitej metodyki zarzadzania ryzykiem w jednostkach w 
dziale. 



5. 

Monitorowanie efektywności pracy audytu wewnętrznego, w tym przegląd wyników 

wewnętrznych i zewnętrznych ocen pracy audytu wewnętrznego 

 Komitet Audytu dokonywał bieżącej oceny działalności komórki audytu 
wewnętrznego w Ministerstwie i przeglądu wyników audytu z zadań audytowych 
przeprowadzonych w Ministerstwie i w jednostkach podległych uprawnionych do 
prowadzenia audytu wewnętrznego, w tym wyników audytów zleconych w zakresie 
zasadności ponoszenia kosztów uczestnictwa Polski w organizacjach 
międzynarodowych, w kontekście uzyskania oszczędności budżetowych oraz w 
zakresie skuteczności systemu rozpatrywania skarg i wniosków oraz innych sygnałów 
obywateli. 

6. 

Działania Komitetu Audytu w związku z wniesionymi wnioskami o wyrażenie zgody na 

rozwiązanie stosunku pracy oraz zmianę warunków płacy i pracy kierowników komórek 

audytu wewnętrznego i podjętych w tych sprawach rozstrzygnięciach 

 Nie podejmowano. 

7. 

Inne działania oraz inicjatywy podjęte przez Komitet Audytu, których nie da się zaliczyć 

do żadnej z powyższych grup 

 Nie podejmowano. 

III. WNIOSKI 

1. 

Wnioski w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego 

w ministerstwie i w jednostkach w dziale oświata i wychowanie. 

W związku dokonaną oceną stanu kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej 
oświata i wychowanie, Komitet Audytu rekomendował Ministrowi Edukacji Narodowej 
w treści oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2013 wskazanie 
ograniczonego stopnia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli 
zarządczej  
Jednocześnie zalecono kontynuację prac związanych z wdrożeniem jednolitej 
metodyki zarządzania ryzykiem w jednostkach w dziale oświata i wychowanie. 
(Uchwała Nr 12 z dnia 22 kwietnia 2014 r., treść Uchwały w załączeniu). 

2. 
Wnioski w zakresie pracy Komitetu Audytu 

 Nie formułowano. 

3. 
Wnioski o charakterze systemowym oraz inne spostrzeżenia Komitetu Audytu  

Nie formułowano. 

  

Data sporządzenia sprawozdania:  

Podpis Przewodniczącego Komitetu Audytu i/lub Członków Komitetu Audytu 

 


