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ZATWIERDZAM: 
Urząd Miasta i Gminy 

 ul. 3 Maja  17  
47-303  Krapkowice 

……………………………………………………………………… 
(nazwa jednostki zatrudniającej audytora wew.) 

…………………………………….. 

nr AWiK.1721. 6 .2014 

 
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2013 

 
1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

1
 

Lp. Nazwa jednostki : 

1.  Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 

2.  Przedszkole Publiczne nr 1 w Krapkowicach 

3.  Przedszkole Publiczne nr 2 w Krapkowicach 

4.  Przedszkole Publiczne nr 6 w Krapkowicach 

5.  Przedszkole Publiczne nr 8 w Krapkowicach 

6.  Przedszkole Publiczne w Żywocicach 

7.  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach 

8.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Żywocicach 

9.  Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Krapkowicach 

10.  Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kórnicy 

11.  Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Rogowie Opolskim 

12.  Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach 

13.  Zespół Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach 

14.  Warsztat Terapii Zajęciowej w Krapkowicach 

15.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach 

16.  Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach 

17.  Krapkowicki Dom Kultury 

18.  Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach 

                                                 
1 Należy wpisać jednostkę, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny oraz wszystkie jednostki, w których przeprowadzano czynności związane z realizacji planu audytu wewnętrznego 
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2. Podstawowe informacje o komórce audytu wewnętrznego 
 

Lp. Imię i nazwisko
2
 Nazwa stanowiska 

Adres poczty 
elektronicznej 

Wymiar czasu pracy 
(w etatach)

3
 

Kwalifikacje 
zawodowe

4
 

Udział w szkoleniach 
w roku 

sprawozdawczym 
(w dniach)

3
 

1 Robert Nowak Audytor wewnętrzny umig_audytor@krapkowice.pl 1 egzamin MF 4 

 
 

Czy w roku sprawozdawczym dokonywano udokumentowanej oceny lub samooceny audytu wewnętrznego? TAK/NIE5 

 
 

3. Przeprowadzone zadania audytowe w roku sprawozdawczym 
 

Lp. Temat zadania audytowego
6
 

Audyt 
wewnętrzny 

zlecony 
Tak/Nie 

Typ obszaru 
działalności, 

w którym 
przeprowadzono 

zadanie audytowe 

Obszar działalności 
związany 

z dysponowaniem 
środkami, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 
2 ustawy z dn. 

27.08.2009 r. o finansów 
publicznych 

Liczba audytorów 
wewnętrznych 

przeprowadzających 
zadanie audytowe 

(w etatach) 

Czas przeprowadzenia 
zadania audytowego 
(w roboczodniach)* 

Powołanie 
rzeczoznawcy 

Plan
7
 Wykonanie Plan

3
 Wykonanie 

1.  Zadanie zapewniające: 
Bezpieczeństwo informacji 

Nie 
Funkcjonowanie 

UMiG 
Tak 1 1 60 53 Nie 

2.  

Zadanie doradcze: 
Organizacji obsługi finansowo-księgowej 
placówek oświatowych na terenie miasta i gminy 
Krapkowice  

Nie Oświata i edukacja Tak 1 1 - 5 Nie 

                                                 
2
 Należy wpisać dane wszystkich osób zatrudnionych w komórce audytu wewnętrznego, według stanu na 31 grudnia roku sprawozdawczego 

3
 Nie dotyczy usługodawcy 

4
 Kwalifikacje zawodowe, o których mowa w ustawie o finansach publicznych. Należy wpisać odpowiednio: CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA, CFA, aplikacja NIK, biegły rewident, egzamin MF. W przypadku braku ww. 

kwalifikacji zawodowych należy wpisać „–” 
5
 Niepotrzebne skreślić. 

6
 Należy wpisać wszystkie przeprowadzone zadania zapewniające i czynności doradcze, również te, które nie były ujęte w planie audytu wewnętrznego. 

 Nie dotyczy usługodawcy 
7
 W przypadku zadań audytowych, które nie były ujęte w planie audytu wewnętrznego, należy wpisać „-”. 
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3.  

Zadanie doradcze: 
Ocena realizacji obowiązków wynikających z 
ustawy z dnia 18 stycznia 2011 r. 
o bezpieczeństwie osób przebywających na 
obszarach wodnych. 

Nie 
Kontrola wewnętrzna 

i nadzór ogólny 
Nie 1 1 - 15 Nie 

4.  
Zadanie zapewniające: 
„System zarządzania ryzykiem w UMiG w 
Krapkowicach”. 

Nie 
Funkcjonowanie 

UMiG 
Nie 1 1 60 65 Nie 

5.  
Zadanie doradcze: 
Uregulowania wewnętrzne w zakresie 
funkcjonowania kontroli zarządczej w UMiG. 

Nie 
Funkcjonowanie 

UMiG 
Nie 1 1 - 17 Nie 

 
 

4. Wydane zalecenia lub opinie i wnioski w ramach przeprowadzonych zadań audytowych 
 

Lp. 

Temat zadania 
zapewniającego lub 
przedmiot czynności 

doradczej
1
 

Efekty przeprowadzenia 
zadania audytowego

8
 

Podstawowe zalecenia lub opinie i wnioski 
Omówienie zdefiniowanych istotnych ryzyk i słabości 

kontroli zarządczej 

1.  Zadanie zapewniające: 
Bezpieczeństwo informacji 

Zwiększenie 
bezpieczeństwa 

zasobów 

Dokonać aktualizacji i uzupełnić brakujące elementy 
dokumentacji  „Polityki Bezpieczeństwa Informacji”  
Przeprowadzić szkolenie dla kadry zarządzającej oraz 
pracowników Urzędu w zakresie bezpieczeństwa informacji. 
Dokonać analizy ryzyka w obszarze bezpieczeństwa 
informacji. 
Zarejestrować w GIODO zbór danych osobowych „Dziennik 
Korespondencji”. 
Zarejestrować w GIODO zbiór danych osobowych 
„Ewidencja Radnych Rady Miejskiej w Krapkowicach”. 
Dokonać aktualizacji upoważnień do przetwarzania danych 
osobowych zgodnie z zakresem obowiązków każdego 
pracownika, z uwzględnieniem osób zatrudnionych na 
umowy zlecenie oraz stażystów i praktykantów, stosownie do 
zapisów zawartych w Zarządzeniu nr 10/2011 Burmistrza 
Krapkowice z dn. 30.03.2011 r. w sprawie ustanowienia 
administratora bezpieczeństwa informacji i administratora 
systemów informatycznych oraz ustalenia Polityki 

Brak jest formalnego zarządzanie ryzykiem i analizy 
potencjalnych zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa 
informacji. Podejmowane doraźnie działania w sprawach 
rozwiązywania prawdopodobnych zagrożeń nie są 
dokumentowane.  
Brak jest dokumentacji przedstawiającej struktury 
odpowiedzialne za opracowanie, utrzymanie 
i uruchomienie planu ciągłości działania Urzędu.  
W Urzędzie nie są wykorzystywane narzędzia 
informatyczne wspomagające zarządzanie 
bezpieczeństwem (system analizy logów, 
oprogramowanie wyszukujące podatności).  
W UMiG nie prowadzone są regularne przeglądy 
dokumentacji obejmującej bezpieczeństwo informacji 
w celu aktualizacji przyjętej PBI oraz nie funkcjonują 
mechanizmy doskonalenia systemu zarządzania 
bezpieczeństwem informacji. 
 

                                                 
8
 Należy wybrać odpowiednio: „Zapewnienie o prawidłowości działania” albo „Wzrost efektywności i skuteczności działania”, albo „Zwiększenie bezpieczeństwa zasobów”, albo „Doprowadzenie do działania zgodnego z prawem”, albo 

„Identyfikacja znacznego ryzyka”, albo „Zwiększenie efektywności i skuteczności kontroli wewnętrznej”, albo „Wykrycie znacznej nieprawidłowości” 
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Lp. 

Temat zadania 
zapewniającego lub 
przedmiot czynności 

doradczej
1
 

Efekty przeprowadzenia 
zadania audytowego

8
 

Podstawowe zalecenia lub opinie i wnioski 
Omówienie zdefiniowanych istotnych ryzyk i słabości 

kontroli zarządczej 

Bezpieczeństwa i wprowadzenia do użytku służbowego 
instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi 
służącymi do przetwarzania danych osobowych w UMiG, 
Dokonać analizy rejestrów zgłoszonych do Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w celu 
zaktualizowania informacji o zakresie i celu pozyskiwania, 
przetwarzania i przechowywania danych osobowych 
(załączniki nr 5,6,7 do Polityki Bezpieczeństwa Informacji). 

2.  Zadanie doradcze: 
Organizacji obsługi 
finansowo-księgowej 
placówek oświatowych 
na terenie miasta i gminy 
Krapkowice  

Zwiększenie 
efektywności 

i skuteczności kontroli 
wewnętrznej 

Aktualizacja uregulowań wewnętrznych w zakresie  
organizacyjnej struktury obsługi finansowej szkół 
i przedszkoli, dla których gmina Krapkowice jest organem 
prowadzący. 

Brak bieżącej aktualizacji uregulowań wewnętrznych 
w zakresie określającym strukturę organizacyjną obsługi 
finansowo-księgowej jednostek budżetowych 
nieposiadających osobowości prawnej Gminy 
Krapkowice.  

3.  Zadanie doradcze: 
Ocena realizacji 
obowiązków wynikających z 
ustawy z dnia 
18 stycznia 2011 r. 
o bezpieczeństwie osób 
przebywających na 
obszarach wodnych. 

Wzrost efektywności 
i skuteczności działania 

Opracowanie opisu stanowisk pracy ratowników wodnych 
wraz z określeniem wymagania dotyczące posiadanych 
kwalifikacji i dokumentacji z tym związanej. 
Dokonanie przez Zarząd pełnej analizy dokumentacji 
personalnej osób zatrudnionych w OSiR sp. z o.o. 
w Krapkowicach oraz usunięcie ewentualnych uchybień. 
Opracowanie programu doskonalenia zawodowego 
ratowników wodnych w celu uzyskania zaświadczenia 
o posiadanych kwalifikacjach, o których mowa w Rozp. MSW 
z dnia 21.06.2012 r. (Dz. U. poz. 747 z 2012 roku) w sprawie 
szkoleń w ratownictwie wodnym. 

Występujące problemy w sprawie obsady etatowej oraz 
bardzo niskich kwalifikacji części personelu 
odpowiedzialnego za ratownictwo wodne wskazują na 
potrzebę doskonalenia umiejętności ratowników 
wodnych. 
Braki w dokumentacji personalnej osób zatrudnionych 
etatową, w zakresie posiadanych uprawnień, wymagają 
natychmiastowego uzupełnienia oraz wzmożenia 
nadzoru Zarządu OSiR w tym zakresie. 

4.  Zadanie zapewniające: 
„System zarządzania 
ryzykiem w UMiG 
w Krapkowicach”. 

Zwiększenie 
bezpieczeństwa 

zasobów 

W Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach należy 
wypracować i wdrożyć jednolity system zarządzania 
ryzykiem. 
Duża ilość aktów prawnych oraz uregulowań wewnętrznych, 
w których określono zadania do realizacji przez jst może 
skutkować nieterminowym lub nieadekwatnym wykonaniem, 
któregoś z zadań. 
Nieprecyzyjne i niejasne procedury dotyczące przydziału 
zadań do realizacji i podziału kompetencji mogą narazić 
Urząd na utratę pozytywnego wizerunku lub naruszenie 
obowiązujących przepisów prawa. 
Brak zaangażowania kierowników komórek organizacyjnych 

Urząd nie prowadzi dokumentacji obejmującej 
planowanie zdań z precyzyjnie określonymi celami do 
realizacji. 
Przydział zdań do realizacji przez poszczególne 
komórki organizacyjne Urzędu ma w znaczącej części 
charakter doraźny. 
W związku z realizacją poszczególnych celów nie 
wypracowano zasad okresowej oceny poziomu 
realizacji zadań (celów szczegółowych), ani mierników 
i kryteriów tej oceny . Nie określono w sposób 
jednoznaczny obowiązków sprawozdawczych 
związanych z realizacja zadań (celów). 
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Lp. 

Temat zadania 
zapewniającego lub 
przedmiot czynności 

doradczej
1
 

Efekty przeprowadzenia 
zadania audytowego

8
 

Podstawowe zalecenia lub opinie i wnioski 
Omówienie zdefiniowanych istotnych ryzyk i słabości 

kontroli zarządczej 

urzędu w proces identyfikacji ryzyka może skutkować 
obniżeniem jakości realizacji poszczególnych zadań a tym 
samy osiągania strategicznych celów jednostki. 
Ocena ryzyka dokonywana jest przez kierownictwo Urzędu, 
ma charakter doraźny i prowadzona jest w stosunku do 
bieżących zadań absorbuje znaczne nakłady czasu pracy 
kierownikowi jednostki oraz wyręcza właściwego kierownika 
komórki organizacyjnej Urzędu z podejmowania działań 
zaradczych w obszarze za który jest odpowiedzialny. 
Duża ilość aktów prawnych oraz uregulowań wewnętrznych, 
w których określono zadania do realizacji może skutkować 
nieterminowym lub nieadekwatnym wykonaniem, któregoś 
z zadań. 
Nieprecyzyjne i niejasne procedury zarządzania ryzykiem 
mogą narazić jednostkę na utratę pozytywnego wizerunku 
jednostki lub naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 

W UMiG w Krapkowicach nie opracowano zasad 
identyfikacji ryzyka. 
W Urzędzie nie przeprowadza się udokumentowanej 
analizy ryzyka w odniesieniu do realizowanych zadań. 
Ocena ryzyka i jego skutków ma charakter doraźny 
i jest dokonywa na bieżąco w czasie codziennych narad 
kierownictwa Urzędu. 
Sposób reakcji na uprawdopodobniające sie ryzyko 
określa kierownik jednostki i komunikuje go właściwemu 
kierownikowi komórki organizacyjnej Urzędu. 
Urząd nie posiada ujednoliconych zasad postępowania 
w zakresie z zarządzaniem ryzykiem wynikającym 
ze zamian zachodzących w obszarze prowadzonej 
działalności. 
Zadania, które realizują poszczególne komórki 
organizacyjne Urzędu są ujęte w różnych dokumentach 
o charakterze organizacyjnym (np. statut, regulamin 
organizacyjny, wieloletnia prognoza finansowa, itp.). 

5.  Zadanie doradcze: 
Uregulowania wewnętrzne w 
zakresie funkcjonowania 
kontroli zarządczej w UMiG. 

Zwiększenie 
efektywności 
i skuteczności kontroli 
wewnętrznej 

Niezbędne jest podjęcie działań zmierzających do 
usystematyzowania koordynacji kontroli zarządczej w UMiG 
w Krapkowicach zgodnie z obowiązującym systemem 
podziału obowiązków i kompetencji pomiędzy osoby 
zajmujące kluczowe stanowiska kierownicze. 

Koordynacja kontroli zarządczej powierzona skarbnikowi 
gminy może stanowić skoncentrowanie jej działań na 
aspektach finansowych. 
 

 
 
 

5. Przeprowadzone czynności sprawdzające w roku sprawozdawczym 
 

Lp. 
Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności 

sprawdzające 

Czas przeprowadzenia czynności 

sprawdzających (w dniach) 

Liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających 
czynności sprawdzające (w etatach)* 

1. 
Ocena funkcjonowania systemu oświaty na terenie gminy 

Krapkowice. 
9 1 

                                                 
 Nie dotyczy usługodawcy 
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6. Niezrealizowane zaplanowane zadania audytowe 
 

Lp. 
Temat zadania zapewniającego lub przedmiot 

czynności doradczej 

Zadanie zapewniające (Z) 
albo 

czynność doradcza (D) 

Przyczyna niezrealizowania zadania zapewniającego lub czynności 
doradczej 

1. Nie wystąpiły. --- --- 

 
 
7. Istotne informacje dotyczące prowadzenia audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym** 
. 

 
 
 
 
 

23-01-2014 r. Audytor Wewnętrzny ………………………………………………. 

 

                                                 
** W tym propozycje zmian do obowiązujących regulacji dotyczących audytu wewnętrznego. 


