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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie

3. Istotne ryzyka i słabości kontroli zarządczej.

Temat zadania 

zapewniającego/przedmiot 

czynności doradczych wydane zalecenia w badanych obszarach ryzyka uwagi

2 3 4

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie

Dom Pomocy Społecznej w Żetni

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie

Starostwo Powiatowe w Kępnie

   ul. Kościuszki 5

   63-600 Kępno

Sprawozdanie z wykonania Planu audytu za rok 2017

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym.

Nazwa jednostki

Starostwo Powiatowe

Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie

Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie

2. Przeprowadzone zadania, czynności doradcze i czynności sprawdzające

Temat zadania 

zapewniającego, czynności 

doradczych, czynności 

sprawdzających

Zadanie 

zapewniające 

(Z), Czynność 

doradcza (D), 

Czynności 

sprawdzające 

(S) Obszar ryzyka

Zadanie ujęte w planie 

audytu

Powiatowy Zarząd dróg w Kępnie

2 3 4 5

Audyt Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych w 

Starostwie Powiatowym w 

Kępnie

Z

Zarządzanie

TAK

Audyt Bezpieczeństwa 

Informacji w Starostwie 

Powiatowym w Kępnie

Bezpieczeństwo

TAK



1

2

           Audytor Wewnętrzny

Audyt Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych w Starostwie Powiatowym w 

Kępnie

W obszarze niniejszego zadania audytowego zastosowanie znajdują następujące standardy kontroli zarządczej:

- określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji,

- szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych,

- bieżąca informacja,

- komunikacja wewnętrzna,

- monitorowanie systemu kontroli zarządczej. W odniesieniu do pierwszego standardu stwierdzić należy, że jest określany m.in. w ten sposób, że cele i zadania należy określać jasno i w co najmniej rocznej perspektywie. Ich wykonanie należy monitorować za 

pomocą wyznaczonych mierników. Nadto zaleca się przeprowadzanie oceny realizacji celów i zadań uwzględniając kryterium oszczędności, efektywności i skuteczności.

Należy zadbać, aby określając cele i zadania wskazać także jednostki, komórki organizacyjne lub osoby odpowiedzialne bezpośrednio za ich wykonanie oraz zasoby przeznaczone do ich realizacji. W tym obszarze należy wskazać na następujące elementy. W 

oparciu o dokonane czynności audytowe należy stwierdzić, że wydatki pokrywane z Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowią wydatki na działalności socjalną w rozumieniu ustawy. W opinii audytora  Regulamin Zakładowego Fundusz 

Świadczeń Socjalnych jest zgodny z zapisami ustawy o ZFŚS.  Pracodawca w treści regulaminu  uzależnił możliwość przyznawania poszczególnych rodzajów ulgowych świadczeń i dopłat z Funduszu od spełnienia przez pracowników określonych w ustawie o 

ZFŚS kryteriów socjalnych, czyli od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystania z Funduszu. Nadto nie stwierdzono aby  regulamin uzależniał możliwość ubiegania się o świadczenia z Funduszu od spełniania kryteriów 

dodatkowych, niedopuszczalnych z punktu widzenia ustawy o ZFŚS, tj.: np. posiadania określonego stażu pracy  w jednostce, zatrudnienia w określonym wymiarze czasu pracy bądź też od rodzaju umowy o pracę. W związku z czym nie było sytuacji w której 

pracownicy niespełniający takich kryteriów byli czasowo lub całkowicie pozbawieni możliwości korzystania z Funduszu albo też otrzymywali świadczenia w niższej wysokości. W opinii audytora żadna z kategorii osób  nie była ograniczona w dostępie do 

środków fundusz socjalnego.

Również dokonane czynności audytowe mieszczą się w zakresie standardu dotyczącego szczegółowych mechanizmów  kontroli dotyczących operacji finansowych i gospodarczych. Są one rozumiane w ten sposób, że  powinny istnieć przynajmniej następujące 

mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych:

a) rzetelne i pełne dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych i gospodarczych,

b) zatwierdzanie (autoryzacja) operacji finansowych przez kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnione,

c) podział kluczowych obowiązków,

d) weryfikacja operacji finansowych i gospodarczych przed i po realizacji. 

W tym zakresie należy odnieść się do kompletności dokumentacji podlegającej czynnościom audytowym a przede wszystkim stwierdzonym brakom. W opinii audytora należy w sposób szczególny zwrócić uwagę na dokumentowanie wszystkich procesów 

poprzedzających przyznanie dofinansowania z ZFŚS w szczególności w zakresie zatwierdzania operacji finansowych, podpisywania umów, kompletności wniosków o przyznanie dofinansowania i innych wskazanych w części szczegółowej sprawozdania 

powyżej. W obszarze niniejszego zadania znajdzie zastosowanie również standard określany jako bieżąca informacja rozumiany w ten sposób, że osobom zarządzającym i pracownikom należy zapewnić, w odpowiedniej formie i czasie, właściwe oraz rzetelne 

informacje potrzebne do realizacji zadań. W opinii audytora niniejszy standard jest spełniony. Świadczą o tym m.in. korespondencje pomiędzy Pracodawcą, Przewodniczącym komisji ZFŚŚ a Pracownikami w obszarze wszystkich przydzielanych świadczeń tj.: 

m.in.: dodatkowe informacje wysyłane do pracowników o konieczności przedstawienia informacji o sytuacji osobistej do końca marca danego roku celem ubiegania się o świadczenia z ZFŚS, informacje o możliwości uczestniczenia w wyjazdach 

organizowanych przez pracodawcę.

W obszarze niniejszego zadania zastosowanie znajdzie również standard określany jako komunikacja wewnętrzna rozumiany w ten sposób, że należy zapewnić efektywne mechanizmy przekazywania ważnych informacji w obrębie struktury organizacyjnej 

jednostki oraz w obrębie działu administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego. Niniejsze czynności audytowe swoim zakresem obejmują niewątpliwie  również komunikację wewnętrzną a w zasadzie na tej komunikacji się opierają. Trudno 

bowiem sobie wyobrazić funkcjonowanie zakładowego fundusz świadczeń socjalnych bez wymiany informacji i współpracy pomiędzy komisją socjalną Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych a pracownikami i pracodawcą. Powyżej przeprowadzona 

analiza dokumentacji i procedur przyznawania różnych świadczeń w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zdaje się potwierdzać niniejszą regułę z pewnymi wyjątkami (por. uwagi do standardu dotyczącego szczegółowych mechanizmów  

kontroli).Obszarowi niniejszego audytu warto również przyjrzeć się przez pryzmat standardu określanego jako monitorowanie systemu kontroli zarządczej rozumianego w ten sposób, że należy monitorować skuteczność poszczególnych elementów systemu 

kontroli zarządczej, co umożliwi bieżące rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów. Chodzi w przypadku tego obszaru o bieżące aktualizowanie regulaminu ZFŚS, bieżące konsultowanie kwestii dysponowania środkami funduszu pomiędzy stronami, 

dostosowywanie bieżące wewnętrznych regulacji do zmian przepisów.W oparciu o wykonane czynności audytorskie w opinii audytora niniejszy standard jest również spełniony. Rekomenduje się zwrócenie szczególnej uwagi na kompletność dokumentacji 

stanowiącej podstawę do wypłaty świadczeń z Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych wymaganych zarówno regulacjami wewnętrznymi jak i przepisami obowiązującego prawa. 

-

styczeń 2018 /-/ Tomasz Gorczycki- Smyk

4. Wskazanie przyczyny zaistnienia ewentualnych , znaczących odstepstw w realizacji planu audytu

5. Inne, istotne informacje dotyczące prowadzenia audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym.

data podpis

- -

Zmiany planu audytu wynikające ze zmian prorytetów kierownictwa audytowanej jednostki oraz unkania poddawaniu czynnościom audytowym obszarów kontrolowanych przez zewnętrzne podmioty
-

W opinii audytora kontrola zarządcza w obszarze objętym audytem jest adekwatna, skuteczna i efektywna. W toku czynności audytowanych stwierdzono dbałość kierownictwa jednostki o obszar objęty audytem. Nadto procesy w obszarach dotyczących zakresu 

zadania są na bieżąco nadzorowane i udoskonalane (chociażby stosowanie się do zaleceń poprzednich audytów w zakresie bezpieczeństwa informacji jak i zaleceń ze sprawdzeń dokonanych przez Audytora Bezpieczeństwa Informacji).

Warto w tym miejscu wskazać jedynie, że Departament Informatyzacji MAIC i Departamentu  Audytu Sektora Finansów Publicznych wyraził wspólne stanowisko odnośnie zapewnienia audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji wskazując 

na dwa sposoby realizacji audytu wewnętrznego tj.: albo poprzez wprowadzanie  w podmiocie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji na podstawie Polskiej Normy PN-ISO/IEC 27001 i normach z tą normą związanych albo na przeprowadzaniu 

audytu wewnętrznego. 

Audyt Bezpieczeństwa Informacji w 

Starostwie Powiatowym w Kępnie

-


