
 

Zarządzenie nr 38/04 

z dnia 31 marca 2004 r. 

Wójta Gminy Kobierzyce 

 

w sprawie prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Kobierzyce. 

 
Na podstawie art. 35 d ust. 2 ustawy  z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, 

poz. 148 – tekst jednolity ze zmianami zarządzam), § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 

2002 r. w sprawie określenia kwot przychodów oraz wydatków środków publicznych dokonywanych w ciągu 

roku kalendarzowego, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w 

jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. U nr 234, poz. 1970), zarządzam co następuje: 

 
§ 1. 

Prowadzić audyt wewnętrzny w Gminie Kobierzyce począwszy od 31 marca 2004 r.  

 

§ 2 

Załącznik do niniejszego zarządzenia stanowią „Zasady organizacji audytu wewnętrznego w 

Gminie Kobierzyce”. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie dnia 31 marca 2004 r. 



Załącznik do zarządzenia nr 38/04 
Wójta Gminy z dnia 31. 03. 2004 r. 

 
ZASADY ORGANIZACJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE KOBIERZYCE 

 
 

Rozdział I Ogólne zasady i cele audytu wewnętrznego 
 

§1 
Ogólnym celem przeprowadzania audytu wewnętrznego jest dostarczenie Wójtowi 

Gminy Kobierzyce racjonalnego zapewnienia, że mechanizmy zarządzania i kontroli 
wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Gminy, zwanych dalej „jednostkami” 
funkcjonują prawidłowo. 

§2  

Celem audytu wewnętrznego jest niezależna i obiektywna ocena procesów, systemów oraz 
procedur istniejących w jednostce, a poprzez to wniesienie wartości dodanej dla jednostki. 

§3  

Audyt wewnętrzny obejmuje czynności o charakterze oceniającym, zapewniającym oraz 
doradczym. Podstawowym zadaniem audytu wewnętrznego są czynności o charakterze 
oceniającym i zapewniającym. Działania o charakterze doradczym mogą być wykonywane o 
ile ich charakter nie narusza zasady obiektywizmu i niezależności audytora wewnętrznego. 

 

Rozdział II Struktura organizacyjna 
 

§4 
1. Zadania w zakresie audytu wewnętrznego w Gminie Kobierzyce realizowane są przez 
audytora wewnętrznego zatrudnionego na Stanowisku ds. Audytu Wewnętrznego. 
2. W myśl art.35e ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jedn. 
tekst Dz.U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r.), zwanej dale ustawą, Stanowisko ds. Audytu 
Wewnętrznego podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy Kobierzyce. 
 

Rozdział III Zadania i obowiązki audytora wewnętrznego 
 
§5  

1. Audytor wewnętrzny zobowiązany jest na podstawie art. 35e ust. 1 ustawy do prowadzenia 
audytu wewnętrznego w Gminie Kobierzyce oraz jednostkach organizacyjnych Gminy 
Kobierzyce. 
2. Audytor wewnętrzny, przeprowadzając audyt wewnętrzny: 
1) bada wiarygodność sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 
(planu finansowego),  
2) dokonuje oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w tym 
przestrzegania procedur kontroli, zarządzania ryzykiem i kierowania jednostką, 
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3) dokonuje oceny przestrzegania zasady celowości i oszczędności wydatkowania środków, 
uzyskiwania możliwie najlepszych efektów w ramach posiadanych środków oraz 
przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań. 
3. Obowiązkiem audytora wewnętrznego jest rzetelne, obiektywne i niezależne: 
1) ustalenie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania gospodarki finansowej,  
2) określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień, 
3) przedstawienie uwag i wniosków w sprawie usunięcia uchybień oraz usprawnienia 
audytowanej działalności. 

 
Rozdział IV Procedury audytu wewnętrznego 

 
§6 

l. Audytem wewnętrznym jest ogół działań, przez które kierownik jednostki uzyskuje 
obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki finansowej 
pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i 
jawności. 
2. Audyt wewnętrzny obejmuje, w szczególności: 
1) badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych (audyt finansowy), 
2) ocenę systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz 
gospodarowania mieniem (audyt systemu), 
3) ocenę efektywności i gospodarności zarządzania finansowego (audyt działalności).  
3. Audytor wewnętrzny zobowiązany jest do stosowania procedur audytu wewnętrznego, 
które uwzględniają standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów 
publicznych, opublikowanych w formie załącznika do Komunikatu Ministra Finansów z dnia 
30.01.2003 r. (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 3, poz. 14), obejmujących niezależność, obiektywizm, 
bezstronność, rzetelność i profesjonalizm, jakość i efektywność, w tym w szczególności niżej 
wymienione, tj: 
1) audytor wewnętrzny jest niezależny, zarówno w sferze organizacyjnej jak i operacyjnej. 
2) audytor wewnętrzny nie może dostosowywać swoich ocen dotyczących audytu 
wewnętrznego do oczekiwań innych osób. 
3) audytor wewnętrzny musi mieć zagwarantowany nieograniczony dostęp do wszelkich 
dokumentów, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, do wszystkich 
pracowników oraz wszelkich innych źródeł informacji potrzebnych do przeprowadzenia 
audytu. 
4) audytor wewnętrzny nie może brać udziału w działalności operacyjnej jednostki. 
5) audytor wewnętrzny nie powinien, co najmniej przez dwa lata, oceniać działalności 
jednostki, za którą był uprzednio odpowiedzialny. 
6)Jeśli audytor wewnętrzny nie posiada wystarczającej wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji 
niezbędnych do wykonywania danych czynności audytowych, powinien wystąpić o wsparcie 
merytoryczne lub pomoc innych pracowników jednostki albo wystąpić z wnioskiem o 
powołanie rzeczoznawcy. 
7) Jeśli w trakcie przeprowadzania audytu audytor wewnętrzny dostrzeże znamiona czynów, 
które według jego oceny kwalifikują się do wszczęcia postępowania w zakresie dyscypliny 
finansów publicznych, postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo 
skarbowe i wykroczenie skarbowe, wówczas ma obowiązek o tym fakcie powiadomić 
odpowiednie organy. 

§7  
1. W celu przygotowania rocznego planu audytu wewnętrznego audytor wewnętrzny 
pozyskuje bieżąco z wszelkich dostępnych źródeł dane i informacje, które mogą posłużyć do 
identyfikacji oraz kwantyfikacji zewnętrznego i wewnętrznego ryzyka. 
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2. Podstawowym źródeł pozyskiwania informacji są materiały z analizy ryzyka 
przeprowadzonej przez kierowników jednostek (referatów), którzy działając na podstawie 
standardów kontroli finansowej dokonują identyfikacji zewnętrznego i wewnętrznego ryzyka 
związanego z osiągnięciem celów jednostki, dotyczącego zarówno działania całej jednostki, 
jak i prowadzonych przez jednostkę konkretnych programów, projektów czy zadań. 
Materiały z przeprowadzonej analizy ryzyka i podejmowanych działań zaradczych 
przekazywane są prze kierowników jednostek (referatów) audytorowi wewnętrznemu w 
terminie do dnia 15 września. 

§8 
1. Audytor wewnętrzny przygotowując plan audytu wewnętrznego, ustala kolejność poddania 
obszarów ryzyka audytowi wewnętrznemu, biorąc pod uwagę stopień ich ważności, oraz 
uwzględnia czynniki organizacyjne, a w szczególności: 
1) czas niezbędny dla: 
a)przeprowadzenia zespołu działań podejmowanych w ramach audytu wewnętrznego, 
zwanego dalej „zadaniem audytowym", 
b) przeprowadzenia czynności organizacyjnych, 
2) czas przeznaczony na szkolenie osób zatrudnionych na stanowiskach związanych 
z przeprowadzeniem audytu wewnętrznego,  
3) dostępne zasoby ludzkie i rzeczowe, 
4) rezerwę czasową na nieprzewidziane działanie,  
5) koszty przeprowadzenia audytu wewnętrznego. 
2. Plan audytu wewnętrznego przygotowuje audytor wewnętrzny w porozumieniu Wójtem 
Gminy Kobierzyce. 
3. Plan audytu wewnętrznego zawiera w szczególności: 
1) analizę obszarów ryzyka w zakresie gromadzenia środków publicznych i dysponowania 
nimi, 
2) tematy audytu wewnętrznego, 
3) proponowany harmonogram realizacji audytu wewnętrznego, 
4) planowane obszary, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym 
w kolejnych latach. 
4. Wzór planu audytu wewnętrznego stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad. 
5. Audytor wewnętrzny przedstawia Wójtowi Gminy Kobierzyce: 
1) do końca marca każdego roku - sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok poprzedni, 
2. do końca października każdego roku – plan audytu wewnętrznego na rok następny.  

§9 
1. Przed przystąpieniem do realizacji zadania audytowego, audytor wewnętrzny opracowuje 

program zadania audytowego, uwzględniając w szczególności: 
1) cel zadania audytowego, 
2) zadania i czynności komórki (jednostki), w której jest przeprowadzany audyt wewnętrzny, 
3) wyniki analizy ryzyka istniejącego w działalności komórki (jednostki) oraz obszarze 
objętym zadaniem audytowym, 
4) wyniki analizy systemu kontroli, w tym kontroli finansowej i zarządzania środkami 
publicznymi w danym obszarze, 
5) wyniki wcześniej przeprowadzonego audytu lub kontroli,  
6) wyniki badań analitycznych określonych problemów, 
7) działania jednostki, które mogą wpływać na opinię publiczną,  
8) opinie naukowe i specjalistyczne, 
9) doświadczenie zawodowe audytora wewnętrznego i kwalifikacje,  
10) dostępność dowodów, 
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11) potrzebę powołania rzeczoznawcy do udziału w zadaniu audytowym,  
12)przewidywany czas trwania zadania audytowego i datę jego rozpoczęcia.  

2. W programie zadania audytowego zamieszcza się w szczególności: 
1) oznaczenie zadania audytowego, ze wskazaniem jego numeru i tematu,  
2) cel zadania audytowego, 
3) analizę ryzyka, 
4) podmiotowy i przedmiotowy zakres zadania audytowego,  
5) wskazówki metodyczne, w tym: 

a) techniki przeprowadzania zadania audytowego,  
b) sposób przeprowadzania zadania audytowego, 
c) problemy, na które należy zwrócić szczególną, uwagę w badaniach,  
d) dowody niezbędne do dokonania ustaleń i sposobów ich badania,  
e) wskazówki o charakterze techniczno-organizacyjnym, 
f) wzory wykazów i zestawień,  

6) założenia organizacyjne, 
7) harmonogram przeprowadzania zadania audytowego. 
3. Wzór programu zadania audytowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszych zasad. 

§10 
Audytor wewnętrzny przeprowadza audyt na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta 
Gminy Kobierzyce. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszych zasad. 

§11 
Audytor wewnętrzny w przeprowadzanym zadaniu audytowym powinien wykorzystywać 
odpowiednie techniki, które obejmują w szczególności: 
1) zapoznanie się z dokumentami służbowymi, 
2) uzyskiwanie wyjaśnień i informacji od pracowników jednostki lub komórki, w której jest 
przeprowadzany audyt wewnętrzny, 
3) uzyskiwanie informacji uzupełniających od innych pracowników jednostki, 
4) obserwację wykonywania zadań przez pracowników komórki, w której jest 
przeprowadzany audyt wewnętrzny, 
5) przeprowadzanie oględzin, w przypadku gdy należy zweryfikować stan lub istnienie 
zasobów jednostki lub komórki, w której jest przeprowadzany audyt wewnętrzny, 
6) rekonstrukcję wydarzeń lub obliczeń pozwalającą ocenić dokładność i prawidłowość 
zastosowanych działań oraz wiarygodność wyników, 
7) sprawdzanie rzetelności informacji przez porównanie jej z informacją pochodzącą z 
innego źródła, 
8) porównanie określonych zbiorów danych w celu wykrycia operacji nieprawidłowych lub 
wymagających wyjaśnień, 
9) graficzną analizę procesów, 
10) rozpoznawcze badanie próbek polegające na pobieraniu próbek losowych oraz 
stosowanie testów. 

§12 
1. Na Stanowisku ds. Audytu Wewnętrznego prowadzone są: 

1) bieżące akta audytu wewnętrznego w celu dokumentowania przebiegu i wyniku zadań 
audytowych, 
2) stałe akta audytu wewnętrznego, w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów, 
które mogą być przedmiotem audytu wewnętrznego. 

§13 
1. Audytor wewnętrzny może sporządzać z dokumentów dotyczących realizowanego 
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zadania audytowego niezbędne odpisy, kopie lub wyciągi, jak również zestawienia i 
obliczenia, w tym zawartych na elektronicznych nośnikach informacji, w celu włączenia ich 
do bieżących akt audytu wewnętrznego. 

2. Zestawienia i obliczenia dokonywane na podstawie dokumentów, w tym zawartych na 
elektronicznych nośnikach informacji, przez pracowników jednostki lub komórki, w której 
jest przeprowadzany audyt wewnętrzny, zatwierdza kierownik tej jednostki lub komórki. 

3. Jeżeli zachodzi potrzeba włączenia do bieżących akt audytu wewnętrznego, określonego 
dokumentu lub jego części, pracownik jednostki (referatu), w której jest przeprowadzany 
audyt wewnętrzny, na wniosek audytora wewnętrznego potwierdza odpis lub kopię 
dokumentu. 

4. Pracownicy jednostki (referatu), w której jest przeprowadzany audyt wewnętrzny, są 
obowiązani, na żądanie audytora wewnętrznego, udzielać informacji i ustnych wyjaśnień. 
Udzielone informacje i złożone ustne wyjaśnienia powinny być utrwalone na piśmie oraz 
podpisane przez osobę, które je złożyła, i przez audytora wewnętrznego albo przez samego 
audytora wewnętrznego. 

5. Pracownicy jednostki (referatu), w której jest przeprowadzany audyt wewnętrzny, mają prawo 
z własnej inicjatywy złożyć oświadczenia dotyczące przedmiotu audytu. Audytor 
wewnętrzny nie może odmówić włączenia tych oświadczeń do bieżących akt audytu 
wewnętrznego. 

6. Audytor wewnętrzny, w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki, może powołać rzeczoznawcę 
do udziału w zadaniu audytowym. 

7. Opinia sporządzona przez rzeczoznawcę jest przekazywana audytorowi wewnętrznemu, który 
w razie potrzeby, może żądać jej uzupełnienia. 

8. Audytor wewnętrzny sporządza notatkę służbową z innych czynności podjętych w toku 
zadania audytowego, a także zdarzeń, które maja istotne znaczenie dla ustaleń audytu 
wewnętrznego. 

§14 
1. Przed przystąpieniem do realizacji zadania audytowego audytor wewnętrzny 

przeprowadza naradę otwierającą z udziałem kierownika jednostki, kierowników referatów w 
których przeprowadzany jest audyt lub z udziałem wyznaczonych przez kierownika jednostki 
pracowników. 

2. Podczas narady otwierającej audytor wewnętrzny przedstawia cel, tematykę i założenia 
organizacyjne zadania audytowego. 

3. Kierownik jednostki (referatu), w której jest przeprowadzany audyt wewnętrzny, przedstawia 
informacje dotyczące jej funkcjonowania oraz uzgadnia z audytorem wewnętrznym sposoby 
unikania zakłóceń w pracy w trakcie przeprowadzania zadania audytowego. 

4. W trakcie realizacji zadania audytowego audytor wewnętrzny może odbywać narady z 
pracownikami jednostki (referatu), w których jest przeprowadzany audyt wewnętrzny. 

5. Po zakończeniu zadania audytowego w celu przedstawienia wstępnych ustaleń i wniosków 
audytu wewnętrznego audytor wewnętrzny zwołuje naradę zamykającą z udziałem, 
kierownika jednostki, kierowników referatów których przeprowadzany jest audyt lub z 
udziałem wyznaczonych przez kierownika jednostki pracowników. 

6. Z przeprowadzonych narady audytor wewnętrzny sporządza protokół, który zawiera w 
szczególności informacje o celu, przebiegu i wyniku narady. Protokół podpisują prowadzący 
naradę audytor wewnętrzny oraz kierownik jednostki, w której jest przeprowadzony audyt 
wewnętrzny, albo osoba przez niego wskazana. 

7. W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika komórki (jednostki), w której jest 
prowadzony audyt wewnętrzny, albo osobę przez niego wskazaną, audytor wewnętrzny czyni 
o tym wzmiankę w protokole. 
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8. W przypadku określonym w pkt 7 kierownik komórki (jednostki), w której jest 
przeprowadzany audyt wewnętrzny albo osoba przez niego wskazana powinny niezwłocznie 
pisemnie uzasadnić przyczyny odmowy podpisania protokołu. 

9. Wzór protokołu z narady otwierającej zadanie audytowe stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszych zasad. Wzór protokołu z narady zamykającej zadanie audytowe stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszych zasad. 

 
 
 
§15  

1. Audytor wewnętrzny sporządza sprawozdanie z przeprowadzenia audytu wewnętrznego, 
zwane dalej "sprawozdaniem", w którym przedstawia, w sposób jasny, rzetelny i zwięzły, 
ustalenia i wnioski poczynione w trakcie audytu wewnętrznego. 

2. Sprawozdanie zawiera: 
a) oznaczenie zadania audytowego,  
b) datę sporządzenia, 
c) nazwę i adres jednostki, w której jest przeprowadzany audyt wewnętrzny, 
d) imię i nazwisko audytora wewnętrznego uczestniczącego w zadaniu audytowym oraz 
numer imiennego upoważnienia do przeprowadzania audytu wewnętrznego, 
e) cel przeprowadzania zadania audytowego, 
f) zakres przedmiotowy zadania audytowego, 
g) podjęte działania i zastosowane techniki przeprowadzana zadania audytowego,  
h) termin, w którym przeprowadzono audyt wewnętrzny, 
i) zwięzły opis działań komórki, jej strategii i celów zwłaszcza w obszarze poddanym 
audytowi wewnętrznemu, 
j) ustalenia stanu faktycznego, 
k) określenie oraz analizę przyczyn i skutków uchybień, 
1) uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień, 
m) podpis audytora wewnętrznego uczestniczącego w zadaniu audytowym. 

3. Sprawozdanie audytor wewnętrzny przekazuje kierownikowi jednostki (referatu), w której jest 
przeprowadzany audyt wewnętrzny. 

4. Jeżeli kierownik jednostki (referatu), w której jest przeprowadzany audyt wewnętrzny 
stwierdzi zasadność uwag i wniosków zawartych w sprawozdaniu, wyznacza osoby 
odpowiedzialne za ich wykonanie oraz wskazuje termin ich realizacji powiadamiając o tym 
audytora wewnętrznego. 

5. Kierownik jednostki (referatu), w której jest przeprowadzany audyt wewnętrzny, może zgłosić 
na piśmie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania sprawozdania, dodatkowe wyjaśnienia lub 
umotywowane zastrzeżenia dotyczące ustaleń stanu faktycznego, analizy przyczyn i skutków 
stwierdzonych uchybień oraz uwag i wniosków zawartych w sprawozdaniu. 

6. W razie zgłoszenia dodatkowych wyjaśnień lub zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, audytor 
wewnętrzny dokonuje ich analizy i w miarę potrzeby podejmuje dodatkowe czynności 
wyjaśniające w tym zakresie, a w przypadku stwierdzenia zasadności całości lub części 
dodatkowych wyjaśnień lub zastrzeżeń, zmienia lub uzupełnia odpowiednią część albo całość 
sprawozdania. 

7. W razie nieuwzględnienia dodatkowych wyjaśnień lub zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, w 
całości lub w części audytor wewnętrzny przekazuje swoje stanowisko wraz z 
uzasadnieniem, na piśmie, kierownikowi jednostki (referatu). 

8. Dodatkowe wyjaśnienia lub zastrzeżenia, o których mowa w ust. 5, oraz kopię stanowiska, o 
którym mowa w ust. 7 audytor wewnętrzny włącza do bieżących akt. 
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9. Audytor wewnętrzny po rozpatrzeniu dodatkowych wyjaśnień lub zastrzeżeń, o których mowa 
w ust. 5, przekazuje jeden egzemplarz sprawozdania kierownikowi jednostki, oraz 
kierownikowi komórki, w której jest przeprowadzany audyt wewnętrzny. Trzeci egzemplarz 
włącza do akt bieżących. 
10. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 6 do niniejszych zasad. 

 
 
 
 
§16  

Audytor Wewnętrzny, uwzględniając standardy audytu wewnętrznego obowiązujące w 
jednostkach sektora finansów publicznych, dokonuje weryfikacji sprawozdania przed 
przekazaniem kierownikowi jednostki audytowanej.  
Wzór protokołu weryfikacji sprawozdania stanowi załącznik nr 7 do niniejszych zasad. 

 
§17 

1. Audytor wewnętrzny może przeprowadzić czynności sprawdzające dokonując oceny 
dostosowania działań jednostki (referatu) do zgłoszonych przez niego uwag i wniosków. 

2. Ustalenia poczynione w trakcie czynności sprawdzających audytor wewnętrzny zamieszcza w 
notatce informacyjnej. 

3. Notatkę informacyjną, o której mowa w ust. 2 audytor wewnętrzny przekazuje kierownikowi 
jednostki (referatu) audytowanej. 

§18 
Zasady Organizacji Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Kobierzyce wchodzą w życie 
z dniem 31 marca 2004 r. 
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Załącznik nr 1 

 
 
 
 
 
 
 
 Gmina Kobierzyce 
 

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK ...................... 
 

 
1. Informacje o jednostce sektora finansów publicznych istotne dla przeprowadzenia 

audytu wewnętrznego: 

2. Analiza ryzyka 
2.1. Charakterystyka obszaru poddanego audytowi wewnętrznemu 

2.2. Metody analizy ryzyka 

2.3. Wyniki analizy ryzyka 

2.4. Obszary ryzyka ustalone ze względu na stopień ich ważności 

 
 
Lp. Obszary ryzyka Uwagi 

1.     

2.     

…..     
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3. Zadania audytowe do przeprowadzenia w roku ....................... 

3.1. Zakres tematyczny i organizacja zadań audytowych 

 

Lp. Temat 
zadania 

audytowego  

Planowany 
termin 

przeprowadzenia 
audytu 

wewnętrznego 

Niezbędne 
zasoby 
(liczba 

osobo/dni, 
inne) 

Obszary 
ryzyka 

Ewentualna 
potrzeba 

powołania 
rzeczoznawcy 

(zakres 
pracy, 

planowany 
czas pracy) 

Uwagi

1.             

2.             

3.             

…..             

 

 

4. Planowane obszary, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych 

latach. 

Lp. Obszar audytu 
wewnętrznego 

Planowany rok 
przeprowadzenia

Obszar 
ryzyka 

Uwagi 

1.         

2.         

…..         
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5. Organizacja pracy stanowiska ds. audytu wewnętrznego. 

 

Lp Zadania Zasoby ludzkie 
(liczba 

osobo/dni) 

Zasoby 
rzeczowe 

Uwagi 

1. Przeprowadzanie zadań 
audytowych 

      

2.  Opracowanie technik 
przeprowadzania zadania 
audytowego 

      

3.  Przeprowadzanie czynności 
sprawdzających 

      

4. Współpraca z innymi 
służbami kontrolnymi 

      

5.  Czynności organizacyjne w 
tym plan i sprawozdawczość 

      

6.  Szkolenia i rozwój 
zawodowy 

      

7.  Urlopy/czas dostępny       

8.  Inne działania, w tym audyt 
wewnętrzny poza planem 
audytu wewnętrznego 

      

 

 
 
 
.......................       .................................. 
        (Data)               (podpis audytora wewnętrznego) 
 
 
 



 11

 
......................       ........................................... 
       (Data)              (podpis kierownika jednostki 
                sektora finansów publicznych) 
 
 
 

Załącznik nr 2 
 

Program zadania audytowego nr ........... 
 
Temat zadania audytowego: ..................................................................................................................... 
Cel zadania audytowego:........................................................................................................................... 
Analiza ryzyka: ......................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
Podmiotowy i przedmiotowy zakres zadania audytowego: ...................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
Wskazówki metodyczne, w tym: 

Techniki przeprowadzania zadania audytowego: 
• zapoznawanie się z dokumentami służbowymi, 
• uzyskiwanie wyjaśnień i informacji od pracowników komórki, w której jest 

przeprowadzany audyt wewnętrzny, 
• uzyskiwanie informacji uzupełniających od innych pracowników jednostki, 
• obserwację wykonywania zadań przez pracowników komórki, w której jest 

przeprowadzany audyt wewnętrzny, 
• przeprowadzanie oględzin, w przypadku gdy należy zweryfikować stan lub istnienie 

zasobów komórki, w której jest przeprowadzany audyt wewnętrzny, 
• rekonstrukcję wydarzeń lub obliczeń pozwalającą ocenić dokładność i prawidłowość 

zastosowanych działań oraz wiarygodność wyników, 
• sprawdzanie rzetelności informacji przez porównanie jej z informacją pochodzącą z 

innego źródła, 
• porównanie określonych zbiorów danych w celu wykrycia operacji nieprawidłowych lub 

wymagających wyjaśnienia, 
• graficzną analizę procesów, 
• rozpoznawcze badanie próbek polegające na pobieraniu próbek losowych oraz 

stosowaniu testów.................................................................................................................. 
............................................................................................................................................... 

Sposób przeprowadzania zadania audytowego: ................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
Problemy, na które należy zwrócić szczególną uwagę w badaniach: ............................................... 
............................................................................................................................................................ 
Dowody niezbędne do dokonania ustaleń i sposób ich badania: ...................................................... 
............................................................................................................................................................ 
Wskazówki o charakterze techniczno-orgnizacyjnym: ..................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
Wzory wykazów i zestawień: ............................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

Założenia organizacyjne: .......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Harmonogram przeprowadzania zadania audytowego: ............................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
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Potrzeba powołania rzeczoznawcy do udziału w zadaniu audytowym: ................................................... 
Przewidywany czas trwania zadania audytowego i datę jego rozpoczęcia: ............................................. 
................................................................................................................................................................... 

............................................ 
      (data sporządzenia) 

.................................................... 
(podpis audytora) 
 

Załącznik nr 3 
 

 

Upoważnienie do przeprowadzania audytu wewnętrznego 

Na podstawie art. 35g ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 
38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz.  
1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, 
poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 
98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 
oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365 i Nr 74, poz. 676) 
upoważnia się Pana/Panią*)  ........................................................................................................ 
...................................................................................................................................................... 
                                               (imię, nazwisko i stanowisko służbowe) 
............................................................... 
do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z planem audytu 
wewnętrznego/poza planem audytu wewnętrznego*)

w................................................................................................................................................... 
              (nazwa i adres komórki, w której jest przeprowadzany audyt wewnętrzny) 
Upoważnienie jest ważne za okazaniem dowodu osobistego /legitymacji służbowej*)

nr ............. oraz poświadczenia bezpieczeństwa nr...................................................................., 
upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą ....................... 

Termin ważności upoważnienia upływa z dniem ....................................................................... 

 

................................................................................. 
                     (pieczątka i podpis kierownika 
                       jednostki sektora finansów 
                                publicznych) 

Ważność upoważnienia przedłuża się do dnia ................... 

................................................................................. 
                       (pieczątka i podpis kierownika 
                         jednostki sektora finansów 
                                 publicznych) 

*) Niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik nr 4 

............................. 
(nazwa i adres jednostki 
sektora finansów publicznych) 
                                .............. dnia ......... 
                                (miejscowość) 

Wniosek o powołanie rzeczoznawcy do udziału w zadaniu audytowym 

Na podstawie art. 35g ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 
38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 
1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, 
poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 
98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 
oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365 i Nr 74, poz. 676) powołuję rzeczoznawcę w dziedzinie 
............................................................... 
w osobie ...................................................... 
do udziału w dniu/dniach*) .................................... 
w ............................................................. 
  (miejsce, przedmiot i zakres czynności audytowych, w których 
                ma wziąć udział rzeczoznawca) 

............................................................... 
Rzeczoznawca dokonuje czynności audytowych samodzielnie/we 
współpracy z audytorami wewnętrznymi uczestniczącymi w zadaniu 
audytowym.*)

                              ................................ 
                        (podpis audytora wewnętrznego) 

                             ................................. 
                          (podpis kierownika jednostki 
                             sektora finansów publicznych) 

*) Niepotrzebne skreślić.  
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Załącznik nr 5 

 

Protokół 

z narady otwierającej zadanie audytowe nr ............... 

w 
...................................................................................................................................................... 

(nazwa jednostki (referatu) ,w której jest przeprowadzany audyt wewnętrzny) 
z udziałem: 

1. Kierownika komórki................................................................................................................ 

2. Pracownika komórki................................................................................................................ 

3. Audytora wewnętrznego.......................................................................................................... 

I. Audytor wewnętrzny przedstawił: 

1. Cel zadania audytowego: ........................................................................................................ 

...................................................................................................................................................... 

2. Tematykę  zadania audytowego............................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

3. Założenia organizacyjne zadania audytowego......................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

II. Kierownik komórki audytowanej przedstawił: 

1. Informacje dotyczące  funkcjonowania komórki......................................................... 

...................................................................................................................................................... 

2.W uzgodnieniu z audytorem, sposoby unikania zakłóceń w pracy komórki w trakcie 

przeprowadzania zadania audytowego......................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................  
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................................................................ 
(miejsce i data przeprowadzenia narady) 
 
 
........................................................     ............................................................. 
Kierownik jednostki (komórki)      Audytor wewnętrzny 

Załącznik nr 6 
 

Protokół 
z narady zamykającej zadanie audytowe nr................................. 

 

w 
...................................................................................................................................................... 

(nazwa jednostki (referatu),w której przeprowadzono audyt wewnętrzny) 
z udziałem: 

1. Kierownika komórki................................................................................................................ 

2. Pracownika komórki................................................................................................................ 

3. Kierownika jednostki............................................................................................................... 

3. Audytora wewnętrznego.......................................................................................................... 

I. Cel przeprowadzenia narady..................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

II. Przebieg narady....................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

III. Wynik narady......................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

IV. Adnotacja o odmowie podpisania protokołu......................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

............................................... 
(miejsce i data sporządzenia) 
 
 
........................................       .................................................. 
    Kierownik jednostki (referatu)              Audytor wewnętrzny 
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Załącznik nr  7 
 
 

Sprawozdanie 
z przeprowadzenia zadania audytowego nr               

 
Nazwa i adres komórki, w której jest przeprowadzany audyt wewnętrzny: ............................................ 
................................................................................................................................................................... 
Imię i nazwisko audytora wewnętrznego uczestniczącego w zadaniu audytowym oraz numer 
imiennego upoważnienia do przeprowadzania audytu wewnętrznego: ................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Cel przeprowadzania zadania audytowego: ............................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Zakres przedmiotowy zadania audytowego: ............................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Podjęte działania i zastosowane techniki przeprowadzania zadania audytowego: .................................. 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Termin, w którym przeprowadzono audyt wewnętrzny: .......................................................................... 
Zwięzły opis działań komórki, jej strategii i celów, zwłaszcza w obszarze poddanym audytowi 
wewnętrznemu:.......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Ustalenia stanu faktycznego: .................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
Określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień:............................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień: ............................................................. 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Kierownik komórki audytowanej ustala termin realizacji uwag i wniosków zawartych w 
sprawozdaniu, wskazuje osoby odpowiedzialne za ich wykonanie zawiadamia o tym audytora 
wewnętrznego. 
W terminie 14 dni od dnia otrzymania sprawozdania Kierownik komórki audytowanej może zgłosić 
na piśmie dodatkowe wyjaśnienia lub umotywowane zastrzeżenia dotyczące ustaleń stanu 
faktycznego, analizy przyczyn i skutków stwierdzonych uchybień oraz uwag i wniosków zawartych w 
sprawozdaniu. 
Sprawozdanie sporządzono w trzech egzemplarzach. 
 
................................................... 
   (miejsce i data sporządzenia) 
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           .............................................. 
                   (podpis audytora) 

 
 
 
 

Załącznik nr 8 

Protokół 
weryfikacji sprawozdania z przeprowadzenia zadania audytowego nr .............. 

W związku ze zgłoszeniem dodatkowych wyjaśnień (zastrzeżeń) Kierownika komórki 
audytowanej audytor wewnętrzny podjął czynności wyjaśniające w tym zakresie w wyniku 
których: 
1. Stwierdził zasadność dodatkowych wyjaśnień (zastrzeżeń) w całości (w części)................... 
...................................................................................................................................................... 
.2. Zmienia (uzupełnia) całość (część) sprawozdania.................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
3. Nie uwzględnił dodatkowych wyjaśnień (zastrzeżeń) w całości (w części)............................ 
...................................................................................................................................................... 
4. Swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem przyczyn nieuwzględnienia dodatkowych 
wyjaśnień audytor wewnętrzny przekaże Kierownikowi komórki audytowanej. 
5. Dodatkowe wyjaśnienia oraz kopię swojego stanowiska audytor włącza do akt bieżących 
audytu. 
 
 
................................................. 
(miejsce i data sporządzenia) 

.................................. 
audytor wewnętrzny 
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Załącznik nr 9 
 

 

Notatka informacyjna 
z ustaleń poczynionych w trakcie czynności sprawdzających dostosowanie działań komórki 
do zgłoszonych przez audytora wewnętrznego uwag i wniosków. 
Zadanie audytowe nr............... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
Notatkę sporządzono w trzech egzemplarzach. 
 
       .......................................................... 
        Audytor wewnętrzny 
Notatkę otrzymują: 
1. Kierownik jednostki 
2. Kierownik komórki audytowanej 
3. do akt bieżących audytu 


