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I. Ogólna ocena funkcjonowania kontroli zarządczej
W terminie przewidzianym w art. 70 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych1, tj. do dnia 30 kwietnia 2013 r. wszyscy ministrowie złożyli oświadczenia o stanie
kontroli zarządczej w zakresie kierowanych działów administracji rządowej2 za 2012 r. (dalej
oświadczenie).
Złożono 18 oświadczeń zawierających następującą ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej:
− 6 ministrów (Skarbu Państwa, Rozwoju Regionalnego, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Gospodarki oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oceniło,
że kontrola zarządcza w kierowanych przez nich działach funkcjonowała w stopniu
wystarczającym (w dziale I oświadczenia zaznaczono część A),
− 12 ministrów złożyło oświadczenie o funkcjonowaniu kontroli zarządczej w ograniczonym
zakresie, zgłaszając zastrzeżenia oraz podając planowane działania służące jej poprawie
(w dziale I oświadczenia zaznaczono część B).
Nie złożono żadnego oświadczenia mówiącego o braku adekwatnej, skutecznej i efektywnej
kontroli zarządczej (część C w dziale I oświadczenia).
Porównanie oświadczeń złożonych za lata 2011 i 2012 wskazuje na to, że oceny kontroli
zarządczej na najwyższym poziomie (A) oraz na poziomie (B) zostały złożone przez te same
ministerstwa. Zastrzeżenia wskazane w oświadczeniach (B) odnoszą się do zidentyfikowanych
słabości kontroli zarządczej.
II. Źródła informacji, na podstawie których przygotowano oświadczenia
Zwraca uwagę fakt, że po raz pierwszy do przygotowania oświadczeń wykorzystano wszystkie
rodzaje źródeł informacji3 wskazanych we wzorze tego dokumentu, tj.:
− monitoring realizacji celów i zadań,
− samoocena kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli
zarządczej dla sektora finansów publicznych4,
− proces zarządzania ryzykiem,
− audyt wewnętrzny,
− kontrole wewnętrzne,
− kontrole zewnętrzne.
Jednocześnie ministrowie (z wyjątkiem dwóch) wskazali również na inne źródła informacji,
stanowiące podstawę oceny stanu kontroli zarządczej, w tym na:
− oświadczenia złożone przez kierowników jednostek podległych/nadzorowanych (13) ,
− oświadczenia dyrektorów komórek organizacyjnych w ministerstwach (8),
− oświadczenia osób zajmujących kierownicze stanowiska w ministerstwie (5),
− opinie komitetu audytu (4),
− analizy skarg i wniosków (4),
− sprawozdania z wykonania planu działalności (2),
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Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm., dalej: ustawa.
Dalej: działy.
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Wyjątek stanowi oświadczenie Ministra Sprawiedliwości, w którym jako źródeł informacji nie wskazano:
samooceny, kontroli wewnętrznych oraz procesu zarządzania ryzykiem.
4
Standardy stanowią załącznik do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie
standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84).
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− sprawozdanie roczne komitetu audytu (1),
− sprawozdania z realizacji planów działalności jednostek podległych/nadzorowanych (1),
− inne źródła, np. wyniki auditu oraz przeglądów zarządzania, realizowanych w ramach:
systemu zarządzania jakością, systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz
systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
III. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w 2012 r.
W przypadku 6 oświadczeń, zawierających najwyższą ocenę kontroli zarządczej (na poziomie A),
ministrowie oświadczyli, że kontrola zarządcza zapewniła realizację celów i zadań w 2012 r. bez
żadnych zastrzeżeń.
Zastrzeżenia wskazane w pozostałych oświadczeniach5 (na poziomie B) odnoszą się do
zidentyfikowanych słabości kontroli zarządczej. Uwzględniając cele kontroli zarządczej,
określone w art. 68 ust. 2 ustawy, ministrowie wskazali na następujące zastrzeżenia dotyczące
funkcjonowania kontroli zarządczej:
1.

W
−
−
−
−
−
−

zakresie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami
wewnętrznymi:
opóźnienia z zakresu tworzenia aktów prawnych oraz naruszenia prawa Unii Europejskiej,
zaległości w sprawach z zakresu orzecznictwa administracyjnego,
brak zaktualizowanej dokumentacji wewnętrznej w jednostce,
brak procedur opisujących wszystkie realizowane zadania,
brak zatwierdzonej instrukcji kancelaryjnej i zasad archiwizacji,
naruszenia obowiązujących przepisów i procedur wewnętrznych, w tym m.in.
niedopełnienie wymagań określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

2.

W zakresie skuteczności i efektywności działania:
− niejednolite monitorowanie i ocena skuteczności poszczególnych elementów kontroli
zarządczej w różnych strukturach resortu,
− niepełne wykonanie niektórych mierników określonych w planie działalności, co
spowodowało niezrealizowanie w pełni celów ujętych w planie,
− brak skutecznego monitoringu realizacji celów i zadań,
− brak odpowiedniego sprzętu komputerowego i specjalistycznych aplikacji
wykorzystywanych do prac analitycznych,
− brak spójnego systemu ewidencji i monitorowania projektów.

3.

W zakresie ochrony zasobów:
− niedopasowanie zasobów do zadań wykonywanych przez ministerstwo, w szczególności
niedobór zasobów ludzkich, finansowych i sprzętowych (komputerowych),
− przypadki uchybień w zabezpieczeniach zasobów informatycznych i majątku,
− brak wsparcia technicznego w zakresie obsługi strony internetowej ministerstwa,
− niska świadomość pracowników dotycząca zabezpieczenia dostępu do zasobów
materialnych, finansowych i informatycznych.
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Szczegółowe zestawienie zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej oraz planowanych działań
zaradczych na 2013 r. wskazanych w oświadczeniach zawiera załącznik do niniejszej analizy.
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4.

W zakresie przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania:
− niewystarczające rozwiązania z zakresu przestrzegania i promowania zasad etycznego
postępowania,
− brak opracowania pisemnych zasad etycznego postępowania dla pracowników.

5.

W zakresie efektywności i skuteczności przepływu informacji:
− zbytnie sformalizowanie komunikacji wewnętrznej wpływające na tempo przekazywania
informacji,
− trudności w zapewnieniu efektywności i skuteczności przepływu informacji.

6.

W zakresie zarządzania ryzykiem:
− niezakończenie procesów wdrażania systemów zarządzania ryzykiem oraz polityki
bezpieczeństwa, w szczególności dokumentowania tego procesu oraz dokonywania
identyfikacji i oceny ryzyk,
− nieefektywne funkcjonowanie procesu zarządzania ryzykiem,
− nieprzeprowadzenie lub brak dostatecznego udokumentowania procesu samooceny
kontroli zarządczej.

Część zastrzeżeń dotyczących kontroli zarządczej odnosiła się bezpośrednio do jej
funkcjonowania w jednostkach podległych/nadzorowanych i dotyczyła m.in.:
− braku skutecznego monitoringu realizowania celów i zadań przez jednostki
podległe/nadzorowane,
− braku pełnej regulacji wewnętrznej dotyczącej kontroli zarządczej i zarządzania
ryzykiem, w tym szczegółowych procedur dotyczących przeprowadzenia samooceny,
minimalizacji ryzyka i monitorowania jego poziomu,
− niewystarczającego poziomu wiedzy kadry kierowniczej jednostek w zakresie organizacji
i funkcjonowania kontroli zarządczej, w szczególności w zakresie analizy ryzyka,
− niskiej świadomości pracowników w zakresie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem,
spowodowanej niewystarczającą ilością szkoleń z zakresu kontroli zarządczej,
− nieprzeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej,
− niepełnego
dostosowania
systemu
kontroli
zarządczej
w
jednostkach
podległych/nadzorowanych do wewnętrznych przepisów w tym zakresie obowiązujących
w resorcie.
Nie zostały zgłoszone żadne zastrzeżenia dotyczące wiarygodności sprawozdań.
IV. Działania, które zostały podjęte w 2012 r. w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zarządczej
Działania podejmowane w 2012 r. przez ministrów kierujących działami miały na celu przede
wszystkim doskonalenie procesu formułowania celów, zadań i mierników oraz systemu ich
monitorowania, a także wdrożenia jednolitej metodyki zarządzania ryzykiem. Poszczególni
ministrowie podejmowali też inne działania w odpowiedzi na zidentyfikowane słabości kontroli
zarządczej. Jednocześnie podkreślano, że podejmowane działania w dużej mierze odnosiły się do
wzmacniania nadzoru nad jednostkami podległymi/nadzorowanymi.
Wśród podejmowanych działań znalazły się m.in.:
− opracowanie oraz wdrażanie aktów prawa wewnętrznego określających system kontroli
zarządczej,
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− opracowanie dokumentów wewnętrznych o charakterze wytycznych z zakresu kontroli
zarządczej,
− zaktualizowanie procedur wewnętrznych, dotyczących spraw organizacyjnych
i finansowych,
− wzmacnianie monitoringu realizacji celów i zadań, w tym także poprzez zwiększanie
nadzoru nad jednostkami podległymi/nadzorowanymi,
− przeprowadzenie szkoleń z zakresu kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem,
w szczególności kadry kierowniczej,
− opracowywanie mechanizmu powiązania stopnia osiągania celów, realizacji i złożoności
zadań z systemem oceny i wynagradzania pracowników,
− kontynuowanie formalizowania zarządzania ryzykiem w odniesieniu do projektów i zadań
zarządzanych metodyką zarządzania projektowego,
− wdrożenie informatycznego narzędzia monitoringu realizacji projektów i zadań
projektowych,
− przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej,
− wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów,
− wdrażanie Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym,
− działania mające na celu poprawę obiegu informacji.
V. Planowane działania, które zostaną podjęte w 2013 r. w celu poprawy funkcjonowania
kontroli zarządczej
Ministrowie, którzy w złożonych oświadczeniach zgłosili zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania
kontroli zarządczej w 2012 r. roku, przedstawili jednocześnie działania, które zostaną podjęte
w 2013 r. w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, w tym między innymi:
1.

Działania do podjęcia w ministerstwach:
− uszczegółowienie procedury tworzenia aktów prawnych oraz monitorowanie działań
legislacyjnych,
− zrealizowanie celów, które nie zostały osiągnięte w poprzednim roku,
− bardziej szczegółowa weryfikacja zamierzeń i realności mierników w planie działalności
na 2014 r.
− wzmocnienie procesu planowania, koordynacji i systemu zarządzania przez cele,
− organizowanie regularnych spotkań na wszystkich poziomach zarządzania oraz
przeszkolenie kadry zarządzającej w obszarze komunikacji,
− przeprowadzenie w resorcie szkoleń w zakresie kontroli zarządczej,
− dokonanie odpowiednich zmian w regulacjach wewnętrznych w celu dostosowania
podejmowanych działań do obowiązujących przepisów prawa i procedur wewnętrznych,
− poprawę efektywności i skuteczności wewnętrznego przepływu informacji,
− wdrożenie systemu informatycznego usprawniającego elektroniczny obieg dokumentów.
2. Działania w odniesieniu do jednostek podległych/nadzorowanych:
− wzmocnienie monitoringu realizacji celów i zadań poprzez zwiększenie efektywności
działań nadzorczych,
− wdrożenie jednolitej metodyki zarządzania ryzykiem w jednostkach w dziale,
ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji i oceny ryzyka oraz dokumentowania tego
procesu.
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VI. Wnioski ogólne
Kontrola zarządcza jako sposób zarządzania działami administracji rządowej i jednostką ma
prowadzić przede wszystkim do zrealizowania celów i zadań działu/jednostki zgodnie z prawem,
efektywnie, terminowo i oszczędnie. Oświadczenia stanowią indywidualną ocenę
funkcjonowania jednostki w kontekście osiągania przez nią celów i zadań przyjętych w planie
działalności, dokonywaną corocznie przez ministra.
Analiza oświadczeń i sprawozdań6 wskazuje jednak na niewielkie powiązanie ocen
funkcjonowania kontroli zarządczej ze stopniem osiągnięcia celów i zadań przez ministrów.
Zestawiając ze sobą złożone oświadczenia i sprawozdania odnosi się wrażenie, jakby powyższe
dokumenty były sporządzane w sposób niezależny. W zaledwie dwóch przypadkach
sprawozdanie z wykonania planu działalności zostało wskazane jako źródło informacji
wykorzystane do wydania oceny o stanie kontroli zarządczej. Należy podkreślić, że sprawozdanie
powinno stanowić podstawowe źródło oceny, czy kontrola zarządcza zapewniła skuteczność
i efektywność działania działu. Wyjątek stanowią także oświadczenia, w których nieosiągnięcie
zakładanych w planie wartości mierników stanowiło jedno z zastrzeżeń dotyczących
funkcjonowania kontroli zarządczej.
Wydanie oceny o stanie kontroli zarządczej na najwyższym poziomie, w sytuacji gdy nie zostały
zrealizowane zaplanowane cele i zadania, może mieć miejsce jedynie wtedy, kiedy
niezrealizowanie celów i zadań wynika ze zmaterializowania się ryzyka zewnętrznego, którym
nie można było zarządzać7.
W oświadczeniach sporą grupę zastrzeżeń stanowiły słabości kontroli zarządczej, związane
z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w jednostkach podległych/nadzorowanych.
Dotyczyło to zwłaszcza niewystarczającego powiązania zarządzania ryzykiem z realizacją celów
i zadań, wynikających z planów działalności oraz nieskuteczności nadzoru sprawowanego przez
ministrów nad jednostkami. Wskazywano także na konieczność wzmocnienia monitoringu
realizacji celów i zadań, wpływającego na poprawę skuteczność i efektywności działania
jednostek. W tym celu podejmowano działania zamierzające do opracowywania i wdrożenia
zasad nadzoru nad jednostkami podległymi/nadzorowanymi. Część działań w tym zakresie
będzie kontynuowana w 2013 r. tak, aby wzmocnić spójność oraz komplementarność działań
jednostek w działach.
Jak wskazuje przeprowadzona analiza, szczególną wagę przykłada się do wdrażania rozwiązań
przyczyniających się do osiągania zaplanowanych celów i zadań. Jednak duże zróżnicowanie
jednostek podległych/nadzorowanych, a także często znaczna ich liczba w poszczególnych
działach, sprawia, że proces ten podlega ciągłej ocenie i doskonaleniu.
Jednocześnie jako tendencję pozytywną, w przypadku ministrów składających oświadczenie na
poziomie (B), należy ocenić dokonywanie coraz bardziej pogłębionej oceny stanu kontroli
zarządczej. Szerokie omówienie zastrzeżeń oraz szczegółowe planowanie działań naprawczych
wskazuje na traktowanie kontroli zarządczej jako sposobu zarządzania działami, skupionego na
osiąganiu przyjętych celów i zadań. Takie podejście zapewnia realizację idei organizacji
samodoskonalącej, która przyświecała wdrożeniu oświadczeń.

6
7

Sprawozdanie z wykonania planu działalności , o którym mowa w art. 70 ust. 3 ustawy, dalej: sprawozdanie.
por. „Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym – zintegrowana struktura ramowa”, str. 42, Polski Instytut Kontroli
Wewnętrznej, wrzesień 2004.
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Załącznik
do Analizy oświadczeń o stanie kontroli zarządczej
za 2012 r. złożonych przez ministrów kierujących
działami administracji rządowej
Zestawienie informacji z oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2012 r.
złożonych przez ministrów kierujących działami administracji rządowej

1

Ocena
kontroli
zarządczej

Zastrzeżenia dotyczące
funkcjonowania kontroli
zarządczej

Działania planowane na 2013 r.

Stopień realizacji
Planu działalności
na rok 2012
(liczba zaplanowanych
celów/liczba celów
zrealizowanych
w całości1)

Lp.

Ministerstwo

1.

Kultury i Dziedzictwa
Narodowego

A

bez zastrzeżeń

nie dotyczy

6 celów/5 celów

2.

Skarbu Państwa

A

bez zastrzeżeń

nie dotyczy

7 celów/5 celów

3.

Rozwoju Regionalnego

A

bez zastrzeżeń

nie dotyczy

7 celów/2 cele

4.

Rolnictwa i Rozwoju Wsi

A

bez zastrzeżeń

nie dotyczy

24 cele/7 celów

5.

Gospodarki

A

bez zastrzeżeń

nie dotyczy

11 celów/6 celów

6.

Nauki i Szkolnictwa
Wyższego

A

bez zastrzeżeń

nie dotyczy

19 celów/11 celów

7.

Obrony Narodowej

B

- realizowanie elementów kontroli
zarządczej w różny sposób

- wdrożenie aktu prawnego
ustanawiającego system kontroli

4 cele/2 cele

Zrealizowanie celu w całości oznacza osiągnięcie wszystkich mierników określających stopień realizacji tego celu na poziomie wskazanym w planie działalności ministra.

8.

Środowiska

B

w komórkach i jednostkach,
w związku z brakiem jednolitych,
sformalizowanych regulacji
dotyczących funkcjonowania
kontroli zarządczej w resorcie
- podejmowanie działań
polegających na przestrzeganiu
priorytetów w realizacji celów
i zadań oraz poprawy skuteczności
i efektywności działania, pomimo
braku rozwiązań systemowych
w resorcie

zarządczej w dziale
administracji rządowej - obrona
narodowa
- wprowadzenie dla całego
resortu jednolitych,
sformalizowanych regulacji
w zakresie kontroli zarządczej
„Regulaminu systemu kontroli
zarządczej”
- przeprowadzenie w resorcie
szkoleń w zakresie kontroli
zarządczej

- opóźnienia z zakresu tworzenia
aktów prawnych oraz naruszenia
prawa Unii Europejskiej
- zaległości w sprawach z zakresu
orzecznictwa administracyjnego
- niedopasowanie zasobów do zadań
wykonywanych przez
Ministerstwo Środowiska
- nieefektywne funkcjonowanie
procesu zarządzania ryzykiem oraz
dalsze usprawnianie procesu
zarządzania przez cele
- niewystarczający nadzór nad
jednostkami
- brak efektywnej i skutecznej
komunikacji i wymiany informacji

- uszczegółowienie procedury
tworzenia aktów prawnych oraz
monitorowanie działań
legislacyjnych
- zobligowanie Generalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska
do zlikwidowania zaległości
z orzecznictwa
administracyjnego do końca
2013 r.
- wystąpienie o przyznanie etatów
z rezerwy celowej, które zostaną
wykorzystane do realizacji
nowych zadań z kluczowych
obszarów działalności
ministerstwa
- wprowadzanie rejestru ryzyk
powiązanego z jednostkowymi
planami działalności komórek
organizacyjnych oraz
zobowiązanie do wprowadzenia
systemu zarządzania ryzykiem
w sposób sformalizowany

9 celów/3 cele
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- pełne wdrożenie działań
nadzorczych w stosunku do
jednostek
- organizowanie regularnych
spotkań na wszystkich
poziomach zarządzania oraz
przeszkolenie kadry
zarządzającej w obszarze
komunikacji
9.

Sportu i Turystyki

B

- brak pełnej regulacji wewnętrznej
dotyczącej kontroli zarządczej
i zarządzania ryzykiem, w tym
szczegółowych procedur
dotyczących przeprowadzenia
samooceny, minimalizacji ryzyka
i monitorowania jego poziomu
w wybranych jednostkach

- zwiększenie nadzoru
i wzmocnienie koordynacji
funkcjonowania kontroli
zarządczej w zakresie wdrażania
procedur zarządzania ryzykiem
oraz przeprowadzania
samooceny w wybranych
jednostkach
- wzmocnienie procesu
planowania, koordynacji
i systemu zarządzania przez cele
- kontynuowanie działań
skierowanych na sporządzenie
dokumentu określającego
funkcjonowanie ministerstwa
w obszarach kontroli zarządczej
wskazanych w standardach
kontroli zarządczej dla sektora
finansów publicznych

7 celów/2 cele

10.

Transportu,
Budownictwa
i Gospodarki Morskiej

B

- w przypadku jednostek w działach
zastrzeżenia dotyczą systemu
wyznaczania celów i mierników
ich realizacji oraz niezakończenia
wdrażania procesu zarządzania
ryzykiem, co miało wpływ na
sposób realizacji zadań przez te

- kontynuowanie przez
ministerstwo prac nad
aktualizacją lub tworzeniem
polityk nadzorczych wobec
jednostek, uwzględniając
elementy kontroli zarządczej
- doskonalenie systemu

8 celów/3 cele
w przypadku jednego
z celów w terminie
sporządzania oświadczenia
nie były znane wartości
miernika
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jednostki

11.

12.

formułowania celów, zadań
i mierników, wdrażania procesu
zarządzania ryzykiem oraz
raportowania o stanie kontroli
zarządczej,
- podnoszenie świadomości
pracowników poprzez
organizowanie szkoleń z zakresu
kontroli zarządczej
w jednostkach

Spraw Zagranicznych

B

- nieefektywny przepływ informacji
- brak udokumentowanego systemu
zarządzania ryzykiem

- uruchomienie systemu
Elektronicznego Obiegu
Dokumentów w ministerstwie
i jego sukcesywne wdrażanie
w placówkach zagranicznych
- kontynuowanie prac nad budową
w pełni sformalizowanego
systemu zarządzania ryzykiem
uwzględniającego zalecenia
normy PN ISO 31000:
Zarządzanie ryzykiem. Zasady
i wytyczne
- objęcie kolejnych 19 procesów
funkcjonowania ministerstwa
Systemem Zarządzania Jakością
i Systemem Przeciwdziałania
Zagrożeniom Korupcyjnym
- przygotowanie Planu wdrożenia
środków zaradczych
i usprawniających kontrolę
zarządczą w 2013 r.
w obszarach, w których
zidentyfikowano słabości
kontroli zarządczej

8 celów/5 celów
w przypadku jednego
z celów w terminie
sporządzania oświadczenia
nie były znane wartości
miernika

Spraw Wewnętrznych

B

- nieprawidłowości w skutecznym

- dopracowanie zarządzania

7 celów/4 cele
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przepływie informacji i brak
właściwych procedur w zakresie
zarządzania ryzykiem,
wyznaczania celów, zadań
i mierników oraz problemy
w realizacji standardu
„środowisko wewnętrzne” w kilku
komórkach organizacyjnych
ministerstwa oraz jednostkach
- niewystarczający poziom wiedzy
kadry kierowniczej w zakresie
organizacji i funkcjonowania
kontroli zarządczej w podległych
jednostkach służby zdrowia
- niepełne dostosowanie systemu
kontroli zarządczej w jednostkach
do wewn. przepisów

ryzykiem we wskazanych
jednostkach
- opracowanie lub udoskonalenie
istniejących procedur/procesów
w zakresie przepływu informacji
pomiędzy jednostkami
i komórkami w pionie
Komendanta Głównego Policji,
Straży Granicznej i resortowych
jednostkach służby zdrowia
- budowa i rozbudowa systemów
ułatwiających wykonywanie
zadań i monitoring ich
wykonywania w MSW
i wybranych jednostkach

w przypadku dwóch celów
za ich realizację
odpowiada MAC

13.

Edukacji Narodowej

B

- niezakończenie procesu
opracowania i wdrożenia jednolitej
metodyki zarządzania ryzykiem
w jednostkach

- wdrożenie jednolitej metodyki
zarządzania ryzykiem
w jednostkach, ze szczególnym
uwzględnieniem identyfikacji
i oceny ryzyka oraz
dokumentowania procesu

6 celów/2 cele

14.

Zdrowia

B

- niezgodność działalności z
przepisami prawa i procedurami
wewnętrznymi
- niepełne wykonanie niektórych
mierników określonych w planie
działalności, nie zrealizowanie
w pełni dwóch celów ujętych
w planie
- przypadki uchybień
w zabezpieczeniach zasobów
informatycznych i majątku
- brak wspólnej metodyki

- wprowadzenie narzędzia
prewencyjnego polegającego na
monitoringu prac legislacyjnych
komórek organizacyjnych
w celu wzmocnienia nadzoru
nad terminowym
przygotowywaniem projektów
aktów wykonawczych
- opracowanie nowego
regulaminu organizacyjnego
ministerstwa
- zrealizowanie celów z 2012 r. ,

16 celów/8 celów
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zarządzania ryzykiem dla
jednostek

15.

Pracy i Polityki
Społecznej

B

Zastrzeżenia odnoszą się w głównej
mierze do jednostki podległej
Ministrowi Pracy i Polityki
Społecznej realizującej powierzone
zadania w ramach PO KL i dotyczą:
- zgodności działalności
z przepisami prawa oraz
procedurami wewnętrznymi
- skuteczności i efektywności
działania
- efektywności i skuteczności
przepływu informacji
- zarządzania ryzykiem

które nie zostały osiągnięte
- bardziej szczegółowa
weryfikacja zamierzeń i
realności mierników w planie na
2014 r.
- monitorowanie stanu
dostosowania jednostek w dziale
do wymagań określonych przez
MAC dla serwisów
internetowych oraz aktywne
uczestnictwo w projekcie
„Nowoczesne kadry polskiej
teleinformatyki publicznej,
narzędzia wymiany doświadczeń
i podnoszenia kompetencji”
- kontynuowanie prac w zakresie
jednolitych procedur zarządzania
ryzykiem dla jednostek, w tym
określenia działań
zapobiegawczych w stosunku do
ryzyk o istotnym znaczeniu
- dostosowanie działań do
zgodności z przepisami prawa
poprzez aktualizację procedur
wewnętrznych, w szczególności
dotyczących zamówień
publicznych
- monitoring realizacji celów,
zadań i zaleceń pokontrolnych
w ramach PO KL
- ogłoszenie o naborze ekspertów
do rozpatrywania odwołań
w ramach PO KL
- wypracowanie jednolitych
procedur w zakresie zarządzania

8 celów/1 cel
− w przypadku trzech
celów nie jest możliwe
określenie wartości
mierników
− w przypadku jednego
celu mierniki miały
charakter
sprawozdawczy nie
prognostyczny
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ryzykiem w jednostce
- opracowanie harmonogramu
działań związanych
z ustanowieniem, wdrożeniem
i eksploatacją systemu
zarządzania bezpieczeństwem
informacji
- dostosowanie struktury
organizacyjnej Departamentu
Informatyki do zakresu zadań
związanych ze zmianą
infrastruktury IT
- kontynuowanie działań
mających na celu poprawę
skuteczności wewn. i zewn.
systemu obiegu informacji
16.

Sprawiedliwości

B

- sądy powszechne:
niepełne dostosowanie procedur
funkcjonowania kontroli
zarządczej do wytycznych
Ministra Sprawiedliwości
brak skutecznego monitoringu
realizacji celów i zadań
niezakończenie procesów
wdrażania systemów
zarządzania ryzykiem oraz
polityki bezpieczeństwa,
w szczególności
dokumentowania tego procesu
oraz dokonywania identyfikacji
i oceny ryzyk
brak dostatecznego
udokumentowania procesu
samooceny kontroli zarządczej
niska świadomość pracowników

-

sądy powszechne
kontynuacja działań w zakresie
aktualizacji procedur
wewnętrznych stanowiących
dokumentację kontroli
zarządczej
zakończenie wdrażania
systemu zarządzania ryzykiem
(w tym wdrożenie programu
informatycznego
wspomagającego proces
nadzoru i zarządzanie
ryzykiem)
analiza rejestrów ryzyk pod
kątem dostosowania do
zreorganizowanej struktury
organizacyjnej sądów
dalsze usprawnienie
komunikacji wewn. i zewn.

9 celów/5 celów
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w zakresie kontroli zarządczej
i zarządzania ryzykiem
spowodowana niewystarczającą
ilością szkoleń z zakresu
kontroli zarządczej
sposób realizacji
poszczególnych standardów, np.
„Środowisko wewnętrzne”
w zakresie niewystarczającej
ilości szkoleń pracowników
i systemu delegowania
pracowników, „Informacja
i komunikacja” w zakresie
przepływu informacji oraz
komunikacji wewnętrznej
brak opracowania pisemnych
zasad etycznego postępowania
dla pracowników
stwierdzone naruszenia
obowiązujących przepisów
i procedur wewnętrznych
- inne jednostki:
brak zaktualizowanej
dokumentacji w jednostce
brak pełnego wdrożenia procesu
zarządzania ryzykiem
brak spójnego systemu
ewidencji i monitorowania
projektów
nieprzeprowadzenie samooceny
kontroli zarządczej w jednostce
niska świadomość pracowników
odnośnie funkcjonowania
kontroli zarządczej
spowodowana m.in.
niewystarczającą ilością szkoleń

wprowadzenie obowiązku
prowadzenia pisemnego
rejestru delegowanych
uprawnień
wzmocnienie nadzoru
w zakresie kontroli zarządczej
opracowanie i wdrożenie
formalnych zasad etycznego
postępowania
kontynuacja działań
zmierzających do wdrożenia
pisemnych procedur
dotyczących polityki
bezpieczeństwa informacji
opracowanie wytycznych
w zakresie samooceny kontroli
zarządczej i przeprowadzenie
samooceny kontroli zarządczej
podnoszenie świadomości
pracowników sądów odnośnie
roli kontroli zarządczej
i zarządzania ryzykiem (przede
wszystkim poprzez szkolenia
wewnętrzne)
wdrożenie elektronicznego
obiegu dokumentów
- inne jednostki:
aktualizacja procedur wewn.
stanowiących dokumentację
systemu kontroli zarządczej
szkolenie pracowników
w zakresie kontroli zarządczej
powołanie zespołu do spraw
zarządzania ryzykiem
usprawnienie komunikacji
wewn. i zewn., cykliczne
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z zakresu kontroli zarządczej
niska świadomość pracowników
odnośnie zabezpieczenia
dostępu do zasobów
materialnych, finansowych
i informatycznych
brak odpowiedniej komunikacji
wewnętrznej w jednostce
niewystarczające monitorowanie
systemu kontroli zarządczej

17.

Administracji
i Cyfryzacji

B

- niewystarczająca wiedza
pracowników w zakresie
przygotowania i prowadzenia
analizy ryzyka, standardów
kontroli zarządczej
- brak dokumentowania ryzyk
i zagrożeń, które mogą
przeszkodzić w realizacji celów
i zadań
- brak sformalizowanych procedur

spotkania z pracownikami,
zwiększenie przepływu
informacji poprzez
przekazywanie pracownikom
istotnych ustaleń z narad
kierownictwa jednostki
podjęcie działań
informacyjnych wśród
pracowników odnośnie zasad
etycznego postępowania
zakończenie wdrażania
procedury zarządzania
ryzykiem, uaktualnianie
rejestrów ryzyka
przeprowadzenie samooceny
kontroli zarządczej
zapoznanie pracowników ze
środkami stosowanymi w celu
zabezpieczenia dostępu do
zasobów materialnych,
finansowych
i informatycznych oraz
z istotnymi mechanizmami
kontroli dotyczącymi operacji
finansowych i gospodarczych
- opracowanie kompleksowej
polityki zarządzania ryzykiem
- przeprowadzenie szkoleń
w zakresie kontroli zarządczej
i zamówień publicznych
- opracowanie koncepcji obsługi
technicznej i zapewnienia
bezpieczeństwa strony
internetowej ministerstwa
- opracowanie zasad

10 celów/6 celów
w przypadku jednego celu
za jego realizację
odpowiada MSW
w przypadku jednego celu
w terminie sporządzania
oświadczenia nie były
znane wartości miernika
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-

-

-

funkcjonowania kontroli
zarządczej oraz procesu
zarządzania ryzykiem
brak zatwierdzonej instrukcji
kancelaryjnej, zasad archiwizacji,
brak skutecznego przepływu
informacji i zbytnie
sformalizowanie komunikacji
wewn.
ograniczone zasoby kadrowe przy
wzmożonej intensywności działań
brak wsparcia technicznego w
zakresie obsługi strony
internetowej ministerstwa
brak odpowiedniego sprzętu
komputerowego
i specjalistycznych aplikacji
wykorzystywanych do prac
analitycznych

-

-

-

18.

Finansów

B

- zidentyfikowanie obszarów
kontroli zarządczej wymagających
dalszego doskonalenia,
tj. planowanie celów i zadań oraz
monitorowanie i ocena ich
realizacji, efektywne zarządzanie
ryzykiem, komunikacja
wewnętrzna, zarządzanie ryzykiem

bezpieczeństwa systemów
informatycznych, użytkowania
sieci komputerowej oraz planów
ciągłości działania na wypadek
ponownego zmaterializowania
się ryzyka czasowego braku
dostępu do dysku wspólnego
przygotowanie programu
zarządzania zasobami ludzkimi,
w tym wdrożenie IPRZ,
wartościowanie stanowisk pracy
przyjęcie instrukcji
kancelaryjnej, Jednolitego
Rzeczowego Wykazu Akt
i instrukcji archiwalnej
zapewnienie bezpieczeństwa
pożarowego
zaprojektowanie i stworzenie
bazy aktów wewn.
wdrożenie nowoczesnych
technologii w zakresie
teleinformatyki
wprowadzenie procedury
antymobbingowej

- pełne wdrożenie rozwiązań
przewidzianych w przepisach
wewnętrznych z zakresu
planowania i monitorowania
realizacji celów oraz
powiązanego z nimi zarządzania
ryzykiem w komórkach
organizacyjnych Ministerstwa
Finansów
- konieczność poprawy
skuteczności w zakresie procesu

21 celów/17 celów
w przypadku jednego
z celów w terminie
sporządzania oświadczenia
nie były znane wartości
miernika
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monitorowania celów ujętych
w planie działalności,
w szczególności podejmowania
działań w przypadkach
zidentyfikowania zagrożeń dla
realizacji celów
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