
Zalacznik Nr 6 do Ksiegi Procedur
Audytu Wewnetrznego

AUDYT WEWNETRZNY
SYGNATURA ..............

STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU
UL. JACKOWSKIEGO 18
60-509 POZNAN

PROTOKóL Z NARADY ZAMYKAJACEJ

1YL

Nazwazadania audytowego:

Nr zadania:

Termin narady:

Cel narady:

Obecni - KAW:

Obecni -Klienci audytu:

Odniesienie :0 dokumenturoboczego (syg atura dokumentu
roboczego):

Ustalenie
(Charakter slabosci mechanizmu
kontrolnego):

Zalecenie:

Mozliwy wplyw slabosci
mechanizmu kontrolnego na
charakter i zakres procedur
audytowych:



,

Podpis Klienta audytu Podpis Klienta audytu

Miejsce i data Podpis Audytora Wewnetrznego

\

J!}l

..

Ustalenie wlaczyc do
sprawozdania:

Tak:

Nie (podaj powód):

Reakcja kierownictwa komórki
audytowanej - w tym ewentualne
proponowane dzialania naprawcze:

c,



r

Zalacznik Nr 7 do Ksiegi Procedur
Audytu Wewnetrznego

AUDYT WEWNETRZNY
SYGNATURA ...................................

STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU
UL JACKOWSKIEGO 18
60-509 POZNAN

FORMULARZ ZAMKNIECIAZADANIA AUDYTOWEGO

Nazwazadania audytowego:

Nrzadania audytowego:

Zalecenia:

Miejsce i data Podpis Audytora Wewnetrznego

:,

r

Ah
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Zalacznik Nr 8 do Ksiegi Procedur
.. AudytuWewnetrznego

AUDYT WEWNETRZNY
SYGNATURA ....................

STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU
UL. JACKOWSKIEGO 18
60-509 POZNAN

EWIDENCJA WYKORZYSTANIA CZASU

UL
r

Nazwazadania:

Nrzadania:

Oryginalnie Po zmianie Ostateczny Rzeczywiscie

harmonogramu
czas ponad/ponizej
rzeczywisty harmonogramu

Planowanie

Planowanie
wstepne

Badanie wstepne

Program zadania
audytowego

Czynnosci audytu

Obszar 1 '

Obszar 2



,

Podpis Audytora WewnetrznegoMiejsce i data

~

Obszar 3

Ocena
Kierownika KAW

Opracowanie
sprawozdania

Ocena audytu
dokonywana przez
Klienta Audytu

Razem



/
Zalacznik Nr 9 do Ksiegi Procedur

Audytu Wewnetrznego

AUDYT WEWNETRZNY
SYGNATURA: ................................

STAROSTWO POWIATOWE W POZNANIU
UL.JACKOWSKIEGO 18
60-509 POZNAN

LISTA WERYFIKACYJNA CELÓW I PLANOWANIA
ZADANIA AUDYTOWEGO

~

Nazwazadania audytowego:

Planowany termin
rozpoczecia:

Planowany termin
zakonczenia:

Termin wykonania:

Zmiana harmonogramu:

1. Przeglad sprawozdania z poprzedniego
zadania audytowego oraz formularza przegladu
poaudytowego w celu okreslenia i
udokumentowania wszelkich niezbednych
szczególnych dzialan kontynuacyjnych.

2. Przeglad rozliczenia czasu poprzedniego
audytu w kontekscie przedstawionych ustalen i
wniosków. Dokumentacja sugestii
ewentualnych korekt zakresu audytu
w konsekwencji wynikówpoprzednich audytów.

3. Dokumentacja wszelkich zmian
wprowadzanych do oceny ryzyka audytu
podanej w dokumentach roboczych
poprzednich audytów.

4. Kontakt z audytorami/kontroleram i
zewnetrznymi, aby sprawdzic, czy maja jakies
konkretne zastrzezenia w zwiazku tym
audytem, lub zycza sobie wykonania jakiegos
konkretnego testu z zakresu audytu
wewnetrznego.



r ,.

5. Zwiezle pisemne sformulowanie celów zadania
audytowego, aby skupic wysilki na ich
osiagnieciu,
a nastepnie ulatwic ocene, czy audyt spelnil
swój cel.

. wiarygodnosc i uczciwosc
zarejestrowanych operacji,

danych

. zgodnosc z
procedurami, .

przepisami,

zasadami, dyrektywami,
planami, prawem lub

. zabezpieczenie majatku,

. oszczedne
zasobów,

efektywne uzytkowaniei

. wykonanie planu i osiagniecie celów
programów lub operacji.

6. Przygotowanie i wysylka zawiadomienia o
audycie do wszystkich, którzy powinni o nim
wiedziec, z podaniem tenninu oraz celów
audytu.

7. Na naradzie otwierajacej powiadomienie kadry
kierowniczej klienta o celach audytu. Zebranie
i dokumentacja ich uwag i sugestii, co do tego
jak ulatwicpozytywnewynikiaudytu.

8. Opracowanie programu
audytowego szczególowego.

zadania

9. Przygotowanie Ewidencji Wykorzystania
Czasu.

10. W razie potrzeby przygotowanie formularza
wniosku o zmiane harmonogramu
(nieobligatoryjne).

Miejsce i data Podpis Audytora Wewnetrznego

..

~


