
Zalaczniki Nr 3 do

Zarzadzenia Nr JJ.f..2004

Starosty Poznanskiego

z dnia J,.~:Q.8."2004 r.

KARTA AUDYTU WEWNETRZNEGO

WSTEP

Celem Kartyaudytu wewn((trznego w jednostkach sektora finansów publicznych, zwanej

dalej "Karta" jest okreslenie ogólnych zasad funkcjonowania audytu wewn((trznego

w jednostce.

Zakres i rola audytu wewn((trznego polega na identyfikacji i ocenie potencjalnego ryzyka

w dzialaniu jednostki, na zbadaniu i ocenie adekwatnosci oraz efektywnosci systemów

kontroli wewn((trznejstworzonych w celu zarzadzania takim ryzykiem.

Karta zostala przygotowana w oparciu o wzór Karty Wewnetrznej Rewizji opracowanej przez

Dyrekcj(( Generalna ds. Budzetu D.6 Komisji Europejskiej oraz wzór Karty audytu

wewnetrznego Instytutu Audytorów Wewn((trznych - HA. Karta razem ze Standardami

audytu wewnetrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Kodeksem etyki

audytora wewnetrznego w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi wytyczne dla

funkcjonowania audytu wewn((trznego.

I. Ogólne zasady i cele audytu wewnetrznego

1. Ogólnym celem przeprowadzania audytu wewn((trznego Jest dostarczenie

kierownikowi jednostki racjonalnego zapewnienia, ze mechanizmy zarzadzania

i kontroli wewn((trznej funkcjonuja prawidlowo.

2. Celem audytu wewn((trznegojest niezalezna i obiektywna ocena procesów, systemów

oraz procedur istniejacych w jednostce, a poprzez to wniesienie wartosci dodanej dla

jednostki.
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3. Rola audytu wewnetrznego polega na wykrywaniu i okreslaniu potencjalnego ryzyka,

mogacego sie pojawiac w ramach dzialalnosci jednostki oraz na badaniu i ocenianiu

prawidlowosci i efektywnosci systemów kontroli wewnetrznej, majacych na celu

eliminowanie lub ograniczanie takiego ryzyka.

4. Audyt wewnetrzny obejmuje czynnosci o charakterze oceniajacym, zapewnIajacym

oraz doradczym. Podstawowe znaczenie maja czynnosci o charakterze oceniajacym

i zapewniajacym. Dzialania o charakterze doradczym moga byc wykonywane o ile ich

charakter nie narusza zasady obiektywizmu i niezaleznosci audytora wewnetrznego.

II. Prawa i obowiazki audytora wewnetrznego

Audytor wewnetrzny:

1) jest uprawmony do przeprowadzania audytów finansowych, systemowych,

dzialalnosci, informatycznych, zarzadzania, gospodarnosci, wydajnosci, efektywnosci

i innych;

2) ma zagwarantowane prawo dostepu do wszelkich dokumentów, z zachowaniem

przepisów o ochronie informacji niejawnych, do wszystkich pracowników oraz

wszelkich innych zródel informacji potrzebnych do przeprowadzenia audytu

wewnetrznego i zwiazanych z funkcjonowaniem komórki, w której jest

przeprowadzany audyt wewnetrzny;

3) ma zagwarantowane prawo dostepu do pomieszczen jednostki z zachowaniem

przepisów o ochronie informacji niejawnych;

4) ma prawo zadac od kierownika i pracowników komórki informacji oraz wyjasnien
w celu zapewnIenIa wlasciwego 1 efektywnego przeprowadzania audytu

wewnetrznego;

5) nie jest odpowiedzialny za procesy zarzadzania ryzykiem i procesy kontroli

wewnetrznej w jednostce, ale poprzez wnioski i uwagi powstale w wyniku

przeprowadzenia audytu, wspomaga kierownika jednostki we wlasciwej realizacji

tych procesów;

6) nie jest odpowiedzialny za wykrywanie przestepstw, ale powinien posiadac wiedze

pozwalajaca mu zidentyfikowac znamiona przestepstwa;
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7) w zakresie wykonywania swoich zadan wspólpracuje z audytorami zewnetrznymi,

a takze z kontrolerami Najwyzszej Izby Kontroli.

Audytorowi wewnetrznemu nie mozna powierzyc takich zadan lub uprawnien, które

wchodza w zakres zarzadzania jednostka.

III. Niezaleznosc

Audytor wewnetrzny:

1) podlega bezposrednio kierownikowi jednostki;

2) jest niezalezny w wykonywaniu swoich zadan i podlega tylko przepisom prawa;

3) postepuje zgodnie z przepisami prawa, Standardami audytu wewnetrznego

wjednostkach sektora finansów publicznych i Kodeksem etyki audytora wewnetrznego

oraz metodologia audytu wewnetrznego.

IV. Zakres audytu wewnetrznego

1. Audyt wewnetrzny obejmuje ocene i badanie adekwatnosci i skutecznosci systemu

kontroli wewnetrznej, zarzadzania ryzykiem oraz jakosci realizowanych zadan, a

w szczególnosci:

1) przeglad ustanowionych mechanizmów kontroli wewnetrznej oraz

wiarygodnosci

i finansowych;

rzetelnosci informacji operacJjnych, zarzadczych

2) ocene procedur i praktyki sporzadzania, klasyfikowania i przedstawiania

informacji finansowej;

3) ocene przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnetrznych jednostki oraz

programów, strategii i standardów ustanowionych przez wlasciwe organy;

4) ocene zabezpieczenia mienia jednostki;

5) ocene efektywnosci i gospodarnosci wykorzystania zasobów jednostki;

6) przeglad programów i projektów w celu ustalenia zgodnosci funkcjonowania

jednostki z planowanymi wynikami i celami;
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7) ocene dostosowania dzialan jednostki do przedstawionych wczesniej zalecen

audytu lub kontroli.

2. Audyt wewnetrzny moze objac zakresem swojego badania wszystkie obszary

dzialania jednostki.

3. Zakres audytu wewnetrznego nie moze byc ograniczany. Kierownik jednostki

powinien byc niezwlocznie powiadamiany o wszelkich próbach ograniczania zakresu

audytu.

4. Audytor wewnetrzny dysponuje pelna swoboda w zakresie identyfikacji obszarów

ryzyka.

V. Sprawozdawczosc

1. Audytor wewnetrzny sporzadza sprawozdanie z przeprowadzenia audytu

wewnetrznego, zwane dalej "sprawozdaniem", w którym przedstawia w sposób jasny,

rzetelny i zwiezly, ustalenia i wnioski poczynione w trakcie audytu wewnetrznego.

2. Sprawozdanie audytor wewnetrzny przekazuje kierownikowi komórki, w której jest

przeprowadzany audyt wewnetrzny, po odbyciu narady zamykajacej.

3. Kierownik komórki, w której jest przeprowadzany audyt wewnetrzny, moze zglosic na

pismie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania sprawozdania, dodatkowe wyjasnienia

lub umotywowane zastrzezenia dotyczace ustalen stanu faktycznego, analizy przyczyn

i skutków stwierdzonych uchybien oraz uwag i wniosków zawartych w sprawozdaniu.

4. Audytor wewnetrzny po rozparzeniu dodatkowych wyjasnien i zastrzezen przekazuje

sprawozdanie kierownikowi komórki, w której jest przeprowadzany audyt

wewnetrzny oraz kierownikowi jednostki.

5. Przynajmniej raz na kwartal audytor wewnetrzny przedstawia kierownikowi jednostki

informacje o stanie realizacji planu audytu oraz dzialan podejmowanych poza planem.

6. Audytor wewnetrzny, w terminie do konca marca kazdego roku, przedstawia

kierownikowi jednostki oraz, w przypadkach wymienionych w ustawie Glównemu

Inspektorowi Audytu Wewnetrznego, sprawozdanie ze swojej dzialalnosci za rok

poprzedni.
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7. Jezeli w trakcie przeprowadzania audytu audytor wewnetrzny dostrzeze znamIOna

czynów, które wedlug jego oceny kwalifikuja sie do wszczecia postepowania

w zakresie dyscypliny finansów publicznych, postepowania karnego lub postepowania

w sprawie o przestepstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe, wówczas ma

obowiazek o tym fakcie zawiadomic kierownikajednostki.

VI. Zarzadzanie komórka audytu wewnetrznego

1. Komórka audytu wewnetrznego w jednostce zarzadza kierownik komórki audytu

wewnetrznego.

2. Kierownik komórki audytu wewnetrznego reprezentuje komórke audytu

wewnetrznego zarówno wobec pracowników jednostki, jak i osób nie bedacych

pracownikami jednostki.

3. Kierownik komórki audytu wewnetrznego jest odpowiedzialny za:

1) rzetelne i profesjonalne wykonanie zadan audytowych przewidzianych w planie

audytujak równiez zadan pozaplanowych;

2) efektywne zarzadzanie komórka audytu wewnetrznego zgodnie ze Standardami

audytu wewnetrznego w jednostkach sektora finansów publicznych i dobra

praktyka;

3) zapewnienie, ze komórka audytu wewnetrznego nie ponosi bezposredniej

odpowiedzialnosci za dzialania podlegajace audytowi ani ich nie nadzoruje;

4) opracowanie, na podstawie wyników analizy ryzyka, dlugoterminowego

(strategicznego) planu audytu obejmujacego wszystkie obszary dzialania

jednostki;

5) opracowanie rocznego (operacJjnego) planu audytu na podstawie wyników

analizy ryzyka;

6) opracowanie planu rekrutacji i doskonalenia zawodowego podleglych mu

pracowników.

4. Kierownik komórki audytu wewnetrznego jest niezalezny w zakresie planowania

pracy komórki, przeprowadzania audytu wewnetrznego i skladania sprawozdan.

5

~



VII. Relacje z Najwyzsza Izba Kontroli (NIK) i innymi instytucjami kontrolnymi

1. Podczas planowania i wykonywania zadan audytowych, kierownik komórki audytu

wewnetrznego powinien brac pod uwage plan czynnosci kontrolnych

i sprawdzajacych, wykonywanych przez NIK i inne instytucje kontrolne tak, by

uniknac niepotrzebnego nakladania sie kontroli i audytów.

2. Przy dokonywaniu analizy ryzyka kierownik komórki audytu wewnetrznego powinien

uwzgledniac wyniki kontroli i sprawdzen dokonanych przez NIK i inne instytucje

kontrolne.

3. Kierownik komórki audytu wewnetrznego powinien porozumiewac sie z NIK i innymi

instytucjami kontrolnymi za posrednictwem kierownika jednostki.

4. Dokumentacja audytowa, w tym sprawozdania i notatki z czynnosci sprawdzajacych,

powinny byc udostepniane NIK i innym instytucjom kontrolnym za posrednictwem

kierownika jednostki.
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