
Pomimo, ze dzialalnosc audytu wewnetrznego powinna byc w pelni zgodna ze

Standardami moga wystapic przypadki odstepstw. Jesli maja one wplyw na prace

audytora wewnetrznego, o kazdym takim odstepstwie powinien byc bezzwlocznie

informowany kierownik jednostki.

5. STANDARDY SZCZEGÓLOWE - REALIZACJA AUDYTU

WEWNE TRZNE GO

5.1. Zarzadzanie komórka audytu wewnetrznego

5.1.1. Zarzadzanie dzialalnoscia komórki audytu wewnetrznego

Audytor wewnetrzny (kierownik komórki audytu wewnetrznego) powinien zarzadzac

dzialalnoscia komórki audytu wewnetrznego w sposób efektywny tak, aby dzialania

wszystkich audytorów wewnetrznych wnosily jak najwieksza wartosc dodana w

dzialalnosc jednostki.

5.1.2. Planowanie

Audytor wewnetrzny (kierownik komórki audytu wewnetrznego) planuje dzialalnosc

komórki audytu wewnetrznego biorac pod uwage, w szczególnosci, ilosc zadan,

rozwój zawodowy audytorów, w tym potrzeby szkoleniowe, dzialalnosc

administracyjna dotyczaca komórki audytu wewnetrznego, urlopy oraz inne

nieobecnosci.

5.1.3. Zarzadzanie kadrami

W komórce audytu wewnetrznego powinni byc zatrudnieni audytorzy wewnetrzni,

którzy beda wlasciwie realizowac roczny plan audytu.

Zadaniem kierownika komórki audytu wewnetrznego jest ustalenie podzialu zadan

audytowych, który zapewni wykonanie tego planu.

5.1.4. Koordynacja dzialan

Koordynacja dzialan audytu wewnetrznego z audytorami czy z kontrolerami

zewnetrznymi powinna polegac zasadniczo na wzajemnej wspólpracy celem
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zapewnienia uzyskania pokrycia maksymalnego zakresu spraw przez dzialania audytu,

wymiany informacji, unikania powielania wysilków i kosztów przeznaczonych na

rutynowe etapy pracy w zakresie audytu.

Audytor wewnetrzny (kierownik komórki audytu wewnetrznego) pOWInIen

koordynowac dzialania oraz wymieniac informacje zarówno z audytorami

zewnetrznymi, jak i kontrolerami wewnetrznymi

zminimalizowania powielania przeprowadzanych prac.

zewnetrznymi, w celu

5.2. Zakres dzialan audytu wewnetrznego

5.2.1. Zarzadzanie ryzykiem

Audyt wewnetrzny dokonuje oceny systemu zarzadzania ryzykiem w jednostce i

przyczynia sie do jego usprawnienia.

5.2.2. System kontroli wewnetrznej

Audyt wewnetrzny dokonuje oceny skutecznosci i efektywnosci systemu kontroli

wewnetrznej.

5.2.3. Zarzadzanie jednostka

Audyt wewnetrzny powinien przyczyniac sie do usprawnienia procesu zarzadzania

jednostka, w szczególnosci poprzez ocene:

1) systemu ustalania i komunikowania celów i wartosci,

2) systemu monitorowania osiagania celów,

3) zakresów uprawnien i odpowiedzialnosci,

4) ochrony zasobów.

5.3. Przeprowadzanie audytu wewnetrznego

5.3.1. Ocena obszarów ryzyka

Audytor wewnetrzny powinien identyfikowac i oceniac obszary ryzyka zwiazane z

zarzadzaniem jednostka, biorac pod uwage, w szczególnosci:

. cele i zadania jednostki,
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. przepisy prawne dotyczace dzialania jednostki,

wyniki wczesniej przeprowadzonego audytu lub kontroli,.
. wyniki ocenywczesniej dokonywanej adekwatnosci, efektywnosci

.
skutecznosci systemów kontroli, w tym kontroli finansowej,

wewnetrzne i zewnetrzne czynniki ryzyka majace wplyw na realizacje celów

.
jednostki,

uwagi pracowników jednostki,

. liczbe, rodzaj i wielkosc dokonywanych operacji finansowych,

mozliwosc dysponowania przez jednostke srodkami pochodzacymi ze zródel.

zagranicznych, niepodlegajacych zwrotowi, ze szczególnym uwzglednieniem

wymogów dawcy,

. liczbe i kwalifikacje pracowników jednostki,

dzialania jednostki, które moga wplywac na opinie publiczna,.
. sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z wykonania budzetu (planu

finansowego).

5.3.2. Przygotowanie planu audytu wewnetrznego

Audytor wewnetrzny (kierownik komórki audytu wewnetrznego) opracowuje plan

audytu wewnetrznego oparty na analizie ryzyka. Analize ryzyka i planowanie

przeprowadza sie w okresach rocznych.

Audytor wewnetrzny (kierownik komórki audytu wewnetrznego) przygotowuje plan

audytu w porozumieniu z kierownikiem jednostki, a nastepnie przedstawia go

kierownikowi jednostki i w przypadkach okreslonych ustawa - Glównemu

Inspektorowi Audytu Wewnetrznego.

5.3.3. Przygotowywanie programu zadania audytowego

Audytor wewnetrzny powinien opracowac szczególowy program zadania audytowego.

Przy opracowywaniu programu zadania audytowego, audytor wewnetrzny uwzglednia

w szczególnosci:

. cel zadania audytowego,

zadania i czynnosci komórki, w której jest przeprowadzany audyt wewnetrzny,.
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. wyniki analizy ryzyka istniejacego w dzialalnosci tej komórki i w obszarze

objetym zadaniem audytowym,

. wyniki analizy systemu kontroli, w tym kontroli finansowej i zarzadzania

srodkami publicznymi w danym obszarze,

. wyniki wczesniej przeprowadzonego audytu lub kontroli,

wyniki badan analitycznych okreslonych problemów,.
. dzialania jednostki, które moga wplywac na opinie publiczna,

opinie naukowe i specjalistyczne,.
. doswiadczenie zawodowe audytorów wewnetrznych i ich kwalifikacje,

dostepnosc dowodów,.
. potrzebe powolania rzeczoznawcy do udzialu w zadaniu audytowym,

przewidywany czas trwania zadania audytowego i date jego rozpoczecia..

W programie zadania audytowego audytor wewnetrzny zamieszcza w szczególnosci:

. cel zadania audytowego,

analize obszarów ryzyka,.
. podmiotowy i przedmiotowy zakres zadania audytowego,

wskazówki metodyczne, w tym:

a) techniki przeprowadzania zadania audytowego,

b) sposoby przeprowadzania zadania audytowego,

c) problemy, na które nalezy zwrócic szczególna uwage w badaniach,

d)

.

dowody niezbedne do dokonania ustalen i sposób ich badania,

e)

f)

wskazówki o charakterze techniczno-organizacyjnym,

wzory wykazów i zestawien,

. zalozenia organizacyjne,

harmonogram przeprowadzania zadania audytowego..

Programy zadan audytowych powinny okreslac metody i techniki, które zostana

wykorzystane do przeprowadzenia danego zadania.

Zakres zadania audytowego powinien zostac ustalony w taki sposób, aby zapewnic

realizacje zalozonych celów.
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5.3.4. Przeprowadzanie zadania audytowego

Audytor wewnetrzny powinien sprawdzac czy okreslone cele i zadania komórki

audytowanej sa zgodne z celami i zadaniami jednostki.

Audytor wewnetrzny powinien sprawdzac, czy wykonane dzialania sa zgodne z

celami i zadaniami komórki oraz weryfikowac, czy wyniki tych dzialan sa zgodne z

zamierzeniami audytowanej komórki.

Audytor wewnetrzny powinien sprawdzic istnienie i adekwatnosc przyjetych przez

kierownika jednostki kryteriów, sluzacych ocenie realizacji celów i zadan. Jezeli

powyzsze kryteria sa odpowiednie, audytorzy wewnetrzni powinni wykorzystywac je

w swoich ocenach. Jezeli kryteria sa nieodpowiednie, audytorzy wewnetrzni powinni

wspólpracowac z kierownictwem w celu wypracowania odpowiednich kryteriów

oceny.

Audytor wewnetrzny powinien zidentyfikowac niezbedne, wiarygodne oraz uzyteczne

informacje pozwalajace na osiagniecie celów danego zadania audytowego oraz

dokonywac ich analizy, a takze odpowiednio je dokumentowac.

Audytor wewnetrzny w przeprowadzanym zadaniu audytowym

wykorzystywac odpowiednie techniki, które obejmuja w szczególnosci:

pOWInIen

. zapoznawanie sie z dokumentami sluzbowymi,

uzyskiwanie wyjasnien i informacji od pracowników komórki, w której jest.

.
przeprowadzany audyt wewnetrzny,

uzyskiwanie informacji uzupelniajacych od innych pracowników jednostki,

. obserwacje wykonywania zadan przez pracowników komórki, w której jest

przeprowadzany audyt wewnetrzny,

. przeprowadzanie ogledzin, w przypadku gdy nalezy zweryfikowac stan lub

istnienie zasobów komórki, w której jest przeprowadzany audyt wewnetrzny,

rekonstrukcje wydarzen lub obliczen pozwalajaca ocenic dokladnosc i.

.
prawidlowosc zastosowanych dzialan oraz wiarygodnosc wyników,

sprawdzanie rzetelnosci informacji przez porównanie jej z informacja

pochodzaca z innego zródla,
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. porównanie okreslonych zbiorów danych w celu wykrycia operaCJI

.
nieprawidlowych lub wymagajacych wyjasnienia,

graficzna analize procesów,

. rozpoznawcze badanie próbek (próbkowanie),

przeprowadzanie testów..

5.4. Nadzór nad przeprowadzaniem audytu wewnetrznego

Kierownik komórki audytu wewnetrznego nadzoruje przebieg prac audytowych tak,

aby zapewnic osiagniecie celów audytu wewnetrznego, odpowiednia jakosc prac i

rozwój indywidualny audytora wewnetrznego.

5.5.Skladanie sprawozdan

Audytor wewnetrzny przedstawia kierownikowi jednostki oraz kierownikowi

audytowanej komórki sprawozdanie z przeprowadzonego zadania audytowego.

Sprawozdanie powinno uwzgledniac m.in. zagadnienia zwiazane z ryzykiem, opinie

dotyczaca systemu kontroli wewnetrznej oraz ocene efektywnosci zarzadzania

audytowana komórka.

Sprawozdanie z audytu wewnetrznego powinno byc dokladne, obiektywne, jasne

zwiezle, rzetelne oraz terminowe.

Sprawozdanie z audytu wewnetrznego ma forme pisemna.

Audytor wewnetrzny (kierownik komórki audytu wewnetrznego), w przypadkach i

terminach okreslonych w ustawie, sklada Glównemu Inspektorowi Audytu

Wewnetrznego sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok poprzedni.

5.6. Czynnosci sprawdzajace

Audytor wewnetrzny (kierownik komórki audytu wewnetrznego) powinien okreslic i

wykorzystywac procedury przeprowadzania czynnosci sprawdzajacych wykonanie

zgloszonych uwag i wniosków.
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Audytor wewnetrzny moze przeprowadzic czynnosci sprawdzajace, dokonujac oceny

dostosowania dzialan jednostki do zgloszonych przez niego uwag i wniosków.

Ustalenia poczynione w trakcie czynnosci sprawdzajacych audytor wewnetrzny

zamieszcza w notatce informacyjnej. Notatke informacyjna audytor wewnetrzny

przekazuje kierownikowi jednostki oraz kierownikowi komórki, w której jest

przeprowadzany audyt wewnetrzny.

Warszawa 30 Stycznia 2003 r.

Minister Finansów
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