
Zarządzenie Nr 28/2009/2010
Rektora Akademii Wychowania fizycznego

Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 30.04.2010 r.

w sprawie: wprowadzenia zasad audytu wewnętrznego w AWF w Warszawie

Na podstawie  art.  66  ust.  1  Ustawy z  dnia  27  lipca  2005  roku –  Prawo o  szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 ze zm.), art.282 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz  § 53 ust. 2 pkt 7 i 9 Statutu 
AWF Warszawa, w związku z koniecznością dostosowania systemu audytu wewnętrznego do 
zadań w zakresie oceny kontroli zarządczej:

§ 1 

1.Z  dniem  1  maja  2010  roku  wprowadzam  w  życie  zasady  i  procedury  audytu 
wewnętrznego określone w:
•Karcie Audytu Wewnętrznego, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
•Księdze Procedur Audytu Wewnętrznego, stanowiącej  Załącznik nr 2 do niniejszego 
Zarządzenia,
•Kodeksie Etyki Audytora, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

2.W sprawach  nieuregulowanych  w niniejszym Zarządzeniu  będą  miały zastosowanie 
przepisy Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 
poz.  1240),  rozporządzeń  wykonawczych  do  tej  ustawy  oraz  standardów  audytu 
wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych.

§ 2 

1.Z  dniem  1  maja  2010  roku  traci  moc  Zarządzenie  Rektora  AWF  Warszawa  Nr 
53/2005/2006 z dnia 22 marca 2006 roku w sprawie regulaminu audytu wewnętrznego.

Rektor

dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska – Fiszer



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2009/2010
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie

z dnia 30.04.2010 r.

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WAR-
SZAWIE

WSTĘP

Celem  Karty  Audytu  Wewnętrznego  w  Akademii  Wychowania  Fizycznego  Józefa 

Piłsudskiego  w  Warszawie,  zwanej  dalej  „Kartą”  jest  określenie  ogólnych  zasad 

funkcjonowania  audytu  wewnętrznego  w  Akademii  Wychowania  Fizycznego  Józefa 

Piłsudskiego w Warszawie , zwanej dalej „Akademią”. 

I. Ogólne cele audytu wewnętrznego

1. Ogólnym  celem  prowadzenia  audytu  wewnętrznego  jest  przysparzanie  wartości 

i usprawnienie funkcjonowania Akademii.

2. Audyt  wewnętrzny,  poprzez  niezależną  i  obiektywną ocenę  systemów zarządzania 

i kontroli funkcjonujących w Akademii, dostarcza Rektorowi racjonalne zapewnienie, 

że systemy działają prawidłowo.

3.  Audyt  wewnętrzny,  poprzez  czynności  doradcze  przyczynia  się  do  usprawnienia 

funkcjonowania Akademii.

4. Rola audytu wewnętrznego polega na wykrywaniu i oszacowaniu potencjalnego ryzy-

ka, mogącego pojawić się w ramach działalności Akademii oraz na badaniu i ocenia-

niu adekwatności, skuteczności i efektywności systemów kontroli wewnętrznej, mają-

cych na celu eliminowanie lub ograniczanie takiego ryzyka.

5. Audyt wewnętrzny obejmuje czynności o charakterze zapewniającym i doradczym. 

Podstawowe  znaczenie  mają  czynności  o  charakterze  zapewniającym.  Działania 

o charakterze doradczym mogą być wykonywane, o ile ich cel i zakres nie naruszają 

zasady obiektywizmu i niezależności audytora wewnętrznego.



II . Prawa i obowi zki audytora wewn trznegoą ę

Audytor wewn trzny zwany dalej „Audytorem”:ę

1) jest uprawniony do przeprowadzania audytu wewn trznego we wszystkich obszarachę  

dzia alno ci Akademii tj.: finansowych, systemowych, dzia alno ci, informatycznych,ł ś ł ś  

zarz dzania, gospodarno ci, wydajno ci, efektywno ci i innych;ą ś ś ś
2) ma  zagwarantowane  prawo  dost pu  do  wszelkich  dokumentów  i  materia ów,  doę ł  

wszystkich  pracowników oraz  wszelkich  innych róde  informacji  potrzebnych  doź ł  

przeprowadzenia audytu wewn trznego, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustaę -

wowo chronionej;

3) ma zagwarantowane prawo dost pu do pomieszcze  Akademii z zachowaniem przepię ń -

sów o tajemnicy ustawowo chronionej;

4) ma prawo da  od kierowników i pracowników komórek organizacyjnych informacjiżą ć  

i wyja nie  w celu zapewnienia w a ciwego i efektywnego prowadzenia audytu weś ń ł ś -

wn trznego;ę
5) mo e z w asnej inicjatywy sk ada  wnioski, maj ce na celu usprawnienie funkcjonoż ł ł ć ą -

wania Akademii;

6) nie  jest  odpowiedzialny  za  procesy  zarz dzania  ryzykiem  i  procesy  kontroli  weą -

wn trznej w Akademii, ale poprzez ustalenia i zalecenia poczynione w wyniku przeę -

prowadzenia audytu wewn trznegoę , wspomaga Rektora we w a ciwej realizacji tychł ś  

procesów;

7) nie jest odpowiedzialny za wykrywanie przest pstw, ale posiada wiedz  pozwalaj cę ę ą ą 
mu zidentyfikowa  znamiona przest pstwa;ć ę

8) nie mo e przyjmowa  takich zada  lub uprawnie , które wchodz  w zakres zarz dzaż ć ń ń ą ą -

nia Akademi ;ą
9) w zakresie  wykonywania  swoich  zadań współpracuje  z  audytorami  zewnętrznymi, 

a także z kontrolerami Najwyższej Izby Kontroli za pośrednictwem lub w porozumie-

niu z Rektorem;

10) jest zobowiązany poszerzać swoją wiedzę w zakresie identyfikacji obszarów ryzyka 

związanego z działalnością i funkcjonowaniem Akademii.

III. Niezależność

1) Audytor podlega bezpośrednio Rektorowi;

2) jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań;



3) postępuje zgodnie z przepisami prawa,  Standardami audytu wewnętrznego w jednost-

kach sektora finansów publicznych i Kodeksem audytora wewnętrznego w jednostkach 

sektora finansów publicznych oraz uznaną praktyką audytu wewnętrznego.

IV. Zakres audytu wewnętrznego

1. Audyt wewnętrzny obejmuje badanie i ocenę adekwatności, skuteczności i efektyw-

ności systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz kierowania Akade-

mią, a w szczególności:

1) przegląd ustanowionych mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz wiarygod-

ności i rzetelności informacji operacyjnych, zarządczych i finansowych;

2) ocenę procedur i praktyki sporządzania, klasyfikowania i przedstawiania in-

formacji finansowej;

3) ocenę  przestrzegania  przepisów  prawa,  regulacji  wewnętrznych  Akademii 

oraz programów, strategii i standardów ustanowionych przez właściwe organy 

Akademii;

4) ocenę zabezpieczenia mienia Akademii;

5) ocenę efektywności i gospodarności wykorzystania zasobów Akademii;

6) przegląd programów i projektów w celu ustalenia zgodności funkcjonowania 

Akademii z planowanymi wynikami i celami;

7) ocenę dostosowania działań Akademii do przedstawionych wcześniej zaleceń 

audytu i kontroli.

2. Audyt  wewnętrzny obejmuje  także  wykonanie  czynności  doradczych mających na 

celu usprawnienie funkcjonowania Akademii.

3. Audyt wewnętrzny może objąć swym zakresem  wszystkie obszary działania Akade-

mii.

4. Zakres audytu wewnętrznego nie może być ograniczany. Rektor powinien być nie-

zwłocznie powiadamiany o wszelkich próbach ograniczania zakresu audytu.

5. Audytor dysponuje pełną swobodą w zakresie identyfikacji obszarów ryzyka.



V. Sprawozdawczość

1. Audytor  sporządza  sprawozdanie  z  przeprowadzenia  audytu  wewnętrznego,  zwane 

dalej  „sprawozdaniem”,  w którym przedstawia  w sposób jasny,  rzetelny i zwięzły, 

ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie audytu wewnętrznego.

2. Sposób i tryb przekazania sprawozdania określa Księga Procedur Audytu Wewnętrz-

nego.

3.  Audytor Wewnętrzny, w porozumieniu z Rektorem, w terminie do końca grudnia każ-

dego roku, przygotowuje plan audytu na następny rok.

4.  Audytor Wewnętrzny, w terminie do końca stycznia każdego roku, przedstawia Rek-

torowi sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok poprzedni.

5. Jeżeli w trakcie przeprowadzenia audytu Audytor dostrzeże znamiona czynów, które 

według jego oceny kwalifikują się do postępowania w zakresie dyscypliny finansów 

publicznych, postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skar-

bowe lub o wykroczenie skarbowe, wówczas ma obowiązek o tym fakcie zawiadomić 

Rektora.

VI. Koordynacja działalności  Audytu Wewnętrznego

1. W Akademii funkcjonuje  Samodzielne stanowisko do spraw audytu wewnętrznego.

2. Audytor wewnętrzny odpowiedzialny jest za:

1) rzetelne i profesjonalne wykonanie zadań audytowych przewidzianych w pla-

nie audytu jak również zadań pozaplanowych;

2) efektywna koordynację  działalności  audytu zgodnie ze  Standardami audytu 

wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych i uznaną praktyką;

3) zapewnienie, że nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności za działania pod-

legające audytowi ani ich nie nadzoruje;

4) opracowanie, na podstawie wyników analizy ryzyka, długoterminowego (stra-

tegicznego) planu audytu obejmującego wszystkie obszary działania Akade-

mii;

5) opracowanie rocznego (operacyjnego) planu audytu na podstawie analizy ry-

zyka;

6) opracowanie planu doskonalenia zawodowego.



3. Audytor wewnętrzny jest niezależny w zakresie planowania pracy , przeprowadzania 

audytu wewnętrznego i składania sprawozdań.

VII. Relacje z innymi instytucjami kontrolnymi

1. Podczas planowania i wykonywania zadań audytowych, audytor wewnętrzny bie-

rze pod uwagę, o ile to możliwe, plan czynności kontrolnych i sprawdzających, 

wykonywanych przez NIK i inne instytucje kontrolne tak, by uniknąć niepotrzeb-

nego nakładania się kontroli i audytów.

2. Przy dokonywaniu analizy ryzyka audytor wewnętrzny uwzględnia wyniki kon-

troli i sprawdzeń dokonanych przez inne instytucje kontrolne.

3. Audytor wewnętrzny powinien porozumiewać się z NIK i innymi instytucjami 

kontrolnymi za pośrednictwem lub w porozumieniu z Rektorem.

4. Dokumentacja z przeprowadzenia zadania audytowego, w tym sprawozdania i no-

tatki z czynności sprawdzających, powinny być udostępniane NIK i innym insty-

tucjom kontrolnym za pośrednictwem lub w porozumieniu z Rektorem.



KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 28/09/10
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 
z dnia 30.04. 2010 r.  

Nazwa Jednostki:       Akademia Wychowania Fizycznego
                              Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Autor:                       Małgorzata Adamczyk
                              Audytor Wewnętrzny

Status:                      Zaakceptowany
                                  Według stanu prawnego na dzień 07 kwietnia 2010 r.
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1. Cel procedury
Celem Procedury audytu wewnętrznego w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie jest zapewnienie jednolitego wykonywania zadań 
audytowych przez audytora wewnętrznego zatrudnionego na samodzielnym stanowisku, 
zapewnienie odpowiedniej jakości wykonywanej pracy, a w konsekwencji usprawnienie 
organizacji, procesów i działań komórki audytu wewnętrznego.
2. Terminologia
Ilekroć w procedurze jest mowa o:
Akademii  – należy przez to rozumieć Akademię Wychowania Fizycznego Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie.
Rektorze – należy przez to rozumieć Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie.
Komórce audytu wewnętrznego– należy przez to rozumieć samodzielne stanowisko 
audytora wewnętrznego.
Audytorze wewnętrznym - należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną na stanowisku 
audytora wewnętrznego w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w 
Warszawie, posiadającą odpowiednie kwalifikacje, zwaną również „audytorem”.
Audytowanej komórce - należy przez to rozumieć każdą komórkę organizacyjną 
Akademii, w której przeprowadzany jest audyt wewnętrzny.
Audycie wewnętrznym – należy przez to rozumieć  działalność niezależną i 
obiektywną, której celem jest wspieranie Rektora lub kierownika jednostki w realizacji 
celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.
Planie audytu – należy przez to rozumieć roczny lub długoterminowy (strategiczny) plan 
audytu wewnętrznego.
Zadaniu zapewniającym – należy przez to rozumieć zespół działań podejmowanych w 
celu dostarczenia Rektorowi niezależnej i obiektywnej oceny adekwatności, 
skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Jednostce.
Czynnościach doradczych – należy przez to rozumieć działania podejmowane przez 
audytora, których charakter i zakres jest uzgodniony z kierownikiem Jednostki, a których 
celem jest usprawnienie funkcjonowania Jednostki.
Zadaniu audytowym – należy przez to rozumieć zadanie zapewniające lub czynności 
doradcze, ujęte w rocznym planie audytu, bądź realizowane poza planem, na wniosek 
Rektora lub z własnej inicjatywy audytora w uzgodnieniu z Rektorem.
Sprawozdaniu – należy przez to rozumieć dokument sporządzony po zakończeniu 
zadania audytowego oraz dokument sporządzony z wykonania rocznego planu audytu.
Upoważnieniu – należy przez to rozumieć dokument podpisany przez Rektora 
upoważniający do realizacji zadania audytowego lub do wykonania w określonym 
zakresie czynności związanych z realizacją tego zadania.
Obszarach audytu wewnętrznego - należy przez to rozumieć każdy obszar działania 
jednostki w obrębie, którego audytor wewnętrzny wyodrębnił obszary ryzyka do 
przeprowadzenia zadania audytowego.
Obszarach ryzyka – należy przez to rozumieć procesy, zjawiska lub problemy 
występujące w Jednostce, wymagające przeprowadzenia audytu wewnętrznego.
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Czynnikach ryzyka - należy przez to rozumieć zdarzenia, działania, zaniechania 
występujące w Jednostkach, które mogą spowodować wystąpienie ryzyka.
Ryzyku - należy przez to rozumieć prawdopodobieństwo wystąpienia dowolnego 
zdarzenia, działania lub zaniechania, którego skutkiem może być szkoda w majątku lub 
wizerunku danej jednostki, które może przeszkodzić w osiągnięciu wyznaczonych celów 
i zadań.
Przysparzaniu wartości (dodawaniu wartości) – należy przez to rozumieć wartość 
tworzoną poprzez polepszenie możliwości realizacji celów organizacji, poprzez 
identyfikowanie usprawnień działań operacyjnych i/lub ograniczanie ekspozycji na 
ryzyka w wyniku prowadzenia czynności zapewniających, jak i doradczych.
Kontroli zarządczej – należy przez to rozumieć ogół działań podejmowanych dla 
zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny 
i terminowy. Ocena kontroli zarządczej dotyczy w szczególności adekwatności, 
skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Jednostce.

3. Planowanie audytu (STANDARD 2010)

3.1. Analiza ryzyka

1. W procesie oceny ryzyka wyróżnia się w szczególności dwa etapy:

a. identyfikację obszarów ryzyka;

b. analizę ryzyka, w wyniku, której  zostają uszeregowane obszary ryzyka pod 
względem ich ważności dla działania jednostki.

2. W celu przygotowania rocznego planu audytu wewnętrznego audytor wewnętrz-
ny, dokonuje analizy obszarów ryzyka w zakresie działania Akademii, w których 
przeprowadzany jest audyt wewnętrzny, biorąc pod uwagę w szczególności: 

a. cele i zadania Akademii;

b. istniejący w jednostce system kontroli zarządczej;

c. ryzyka wpływające na realizację celów i zadań jednostki; 

d. wyniki wcześniej przeprowadzonych audytów lub kontroli;

e. uwagi Rektora;

f. wytyczne Ministra Finansów w zakresie kontroli zarządczej dla sektora finan-
sów publicznych.

3. Do analizy obszarów ryzyka w działalności Urzędu oraz jednostek podległych i 
nadzorowanych ma zastosowanie:

a. metoda matematyczna –  pozwala ona  dokonać  analizy ryzyka przy wyko-
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rzystaniu wzorów matematycznych wprowadzonych do arkusza kalkulacyjne-
go. Szczegółowy sposób przeprowadzenia analizy ryzyka metodą  matema-
tyczną stanowi załącznik Nr 1 do niniejszych procedur.

b. metoda szacunkowa - zwanej również Metodą Delficką, która jest względnie 
prostą  metodą analizy ryzyka,  opierającą  się  na  doświadczeniu  audytorów 
biorących udział w badaniu. Szczegółowy sposób przeprowadzenia analizy ry-
zyka metodą szacunkową stanowi załącznik Nr 2 do niniejszych procedur.

4. Rezultatem przeprowadzonej przez audytora analizy ryzyka przy zastosowaniu 
wyżej  wymienionych  metod  jest  oszacowanie  ryzyka  w  poszczególnych 
obszarach audytu Akademii, uszeregowanych według malejącego ryzyka (ryzyko 
wysokie, średnie, niskie). Przedmiotowy ranking stanowi podstawę do dokonania 
wyboru zadań audytowych do planu audytu.

3.2. Roczny plan audytu

1. Audyt wewnętrzny w Akademii przeprowadza się na podstawie rocznego planu 
audytu wewnętrznego.

2. Plan audytu jest przygotowywany przez audytora wewnętrznego, w porozumieniu 
z Rektorem.

3. Plan audytu podpisuje audytor wewnętrzny i Rektor.

4. Plan audytu zawiera w szczególności:

a. wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka;
b. wyniki przeprowadzonej analizy zasobów osobowych;
c. listę obszarów ryzyka, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewnia-

jące,
d. informacje  na  temat  czasu  planowanego  w  osobodniach  na  realizację  po-

szczególnych zadań zapewniających;
e. informacje na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację czynno-

ści doradczych;
f. informacje na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację czynno-

ści sprawdzających;
g. informację na temat cyklu audytu.

5. Przygotowując plan audytu wewnętrznego, audytor wewnętrzny ustala kolejność 
poddania obszarów ryzyka audytowi  wewnętrznemu, biorąc pod uwagę wyniki 
analizy obszarów ryzyka oraz  zasobów osobowych  komórki  audytu,  w tym w 
szczególności:

a. czas niezbędny do przeprowadzenia zadań audytowych;

b. liczbę pracowników komórki audytu wewnętrznego;
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c. informacje na temat wykorzystania dostępnych zasobów w latach poprzed-
nich;

d. wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie pracowników komórki audytu.

6. Termin sporządzenia i zatwierdzenia planu audytu na rok następny  upływa  31 
grudnia każdego roku.

7. Audytor wewnętrzny przesyła kopię planu audytu  do komórki audytu utworzonej 
w ministerstwie właściwym dla tego działu  administracji  rządowej do dnia 15 
stycznia każdego roku.

8. Wzór planu audytu stanowi załącznik Nr 3 do niniejszych procedur.

9. Audytor przy realizacji poszczególnych audytów ma prawo do zasięgania opinii:

a. innych pracowników Akademii;

b. ekspertów i rzeczoznawców spoza Akademii. 

10. Powołanie rzeczoznawców i ekspertów z zewnątrz wymaga akceptacji Rektora. 
Wzór „wniosku o powołanie rzeczoznawcy do udziału w zdaniu audytowym” sta-
nowi załącznik Nr 4 do niniejszych procedur.

11. Audytor wewnętrzny w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypad-
ku wystąpienia nowych ryzyk lub też zmiany oceny ryzyka, może w uzgodnieniu z 
Rektorem, przeprowadzić audyt wewnętrzny poza planem audytu.

12. Jeżeli przeprowadzenie audytu poza planem audytu stworzy zagrożenie dla jego 
realizacji, audytor wewnętrzny zawiadamia o tym na piśmie Rektora.

4. Zadanie audytowe

1. Na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego, audytor wewnętrzny prze-
prowadza zadania audytowe.

2. Zadania audytowe dzielimy na zadanie zapewniające lub czynności doradcze:

a. Zadanie zapewniające to zespół działań podejmowanych w celu dostarczenia 
Rektorowi niezależnej i obiektywnej oceny  kontroli zarządczej w Akademii.

b. Czynności doradcze to działania podejmowane przez audytora, których cha-
rakter i zakres jest uzgodniony z Rektorem, a których celem jest zwłaszcza 
usprawnienie funkcjonowania Jednostki.

3. Zadanie audytowe przeprowadza się na podstawie imiennego upoważnienia pod-
pisanego przez Rektora. Wzór imiennego „upoważnienia do przeprowadzenia au-
dytu wewnętrznego” stanowi załącznik Nr 5 do niniejszych procedur.
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4. Zestawienie etapów realizacji zadania zapewniającego:

a. Planowanie zadania zapewniającego, w szczególności:

- określenie celu, kryteriów, harmonogramu;
- wstępny przegląd i dokumentacja systemu kontroli zarządczej;
- program zadania audytowego, metodyka audytu, techniki badawcze;
- w razie potrzeby, przeprowadzenie narady otwierającej.

b. Czynności audytowe, w szczególności:

- wstępna ocena systemu kontroli zarządczej;
- testowanie.

c. Sprawozdanie z przeprowadzenia audytu, w szczególności:

- opracowanie wstępnych wyników audytu, tj. projektu sprawozdania z au-
dytu,

- w razie potrzeby, przeprowadzenie narady zamykającej;
- opracowanie ostatecznego sprawozdania z przeprowadzenia audytu.

d. Dokumentowanie wyników audytu w szczególności:

- wewnętrzna ocena jakości;
- dokumentacja z przeprowadzonego audytu.

e. Czynności sprawdzające.

f. Zamknięcie akt zadania audytowego.
4.1. Planowanie zadania zapewniającego  (STANDARD 2200)

1. Przed przewidywanym terminem realizacji zadania zapewniającego audytor we-
wnętrzny w formie pisemnej informuje kierownika jednostki/komórki o przedmio-
cie i czasie trwania audytu wewnętrznego.

2. Na etapie planowania zadania zapewniającego audytor określa cel audytu, kryte-
ria  oceny,  harmonogram  realizacji  zadania  audytowego,  dokonuje  wstępnego 
przeglądu i dokumentacji systemów, określa metodykę audytu i techniki badaw-
cze.

4.1.1. Wstępny przegląd

1. Przed rozpoczęciem zadania zapewniającego audytor zbiera informacje o bada-
nej działalności. Zapoznaje się z przepisami prawnymi, regulaminami, wytyczny-
mi i innymi dokumentami w zakresie związanym z zadaniem.

2. Audytor dokonując identyfikacji zakresu audytu, celów i bieżącego ryzyka bierze 
pod uwagę następujące aspekty:
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a. przegląd wcześniejszych dokumentów roboczych audytu;
b. ustalenia i zalecenia wynikające z poprzedniego audytu;
c. ocenę ryzyka bieżącego zadania audytowego;
d. znajomość działalności operacyjnej komórki organizacyjnej;
e. koordynację audytu z audytorami zewnętrznymi;
f. ustalenie konkretnych celów zadania audytowego;
g. określenie i oszacowanie czasu i zasobów niezbędnych do osiągnięcie celów 

zadania audytowego;
h. ustalenie konieczności udziału eksperta w zadaniu audytowym;
i. opracowanie i zatwierdzenie szczegółowego programu zadania audytowego;
j. komunikowanie się z osobami, które mają interes w zaznajomieniu się z pro-

cesem audytu wewnętrznego;
k. jeśli zachodzi taka konieczność, wprowadzenie szczegółowych zmian w pro-

gramie zadania audytowego, dla odzwierciedlenia wyników komunikowania 
się z kierownictwem komórek organizacyjnych, bądź odzwierciedlenia wyni-
ków przeglądu w komórce organizacyjnej lub samodzielnej jednostce organi-
zacyjnej;

l. zatwierdzenie docelowej daty zakończenia audytu.

4.1.2. Program zadania audytowego

1. Program  zadania  audytowego  opracowuje  audytor  wewnętrzny,  który  będzie 
przeprowadzała zadanie audytowe. Program zadania audytowego zatwierdza au-
dytor wewnętrzny. 

2. Program zadania zapewniającego powinien w szczególności zawierać:

a. temat zadania;
b. cele zadania;
c. istotne ryzyka w obszarze objętym zadaniem;
d. narzędzia i techniki przeprowadzania zadania;
e. kryteria oceny ustaleń stanu faktycznego;
f. sposób klasyfikowania wyników dla poszczególnych kryteriów.

Wzór „programu zadania audytowego” stanowi załącznik Nr 6 do niniejszych 
procedur.

3. W uzasadnionych przypadkach audytor może dokonywać zmian w programie za-
dania w trakcie jego przeprowadzania. Zmiany programu powinny być udokumen-
towane. Program zadania oraz jego zmiany zatwierdza audytor wewnętrzny.

4.1.3 Techniki badania

1. Audytor wewnętrzny dokonuje wyboru właściwych do zastosowania technik ba-
dawczych. Do zalecanych i najczęściej stosowanych technik badawczych należą:
a.rozmowa/wywiad – podstawowa technika badawcza mająca na celu uzyskiwa-
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nie wyjaśnień i informacji od pracowników. Z przeprowadzonej rozmowy/wywia-
du  Audytor sporządza protokół. Wzór „Protokołu z rozmowy/wywiadu” stanowi 
załącznik Nr 7;

b.zapoznawanie się z dokumentami;
c.porównywanie określonych zbiorów danych– polega na porównywaniu danych 

pochodzących z różnych źródeł, celem identyfikacji nietypowych sytuacji lub od-
chyleń od sytuacji pożądanej;

d.graficzna analiza procesów – polega na posługiwaniu się siatką graficzną do 
sporządzenia wykresu lub schematu czynności, które muszą zostać wykonane, 
aby dane zadanie lub czynność można było z powodzeniem doprowadzić do 
końca; technika ta może być szczególnie użyteczna do identyfikacji możliwości 
słabości mechanizmów kontroli wewnętrznej;

e.sprawdzenie rzetelności informacji przez porównanie jej z informacją pochodzą-
cą z innego źródła;

f. obserwacja wykonywania zadań przez pracowników jednostki oraz przeprowa-
dzanie oględzin – wizytacja pomieszczeń jednostki poddawanej badaniu audy-
towemu, może przynieść ujawnienie istotnych słabości w jej działaniu;

g.rekonstrukcję wydarzeń lub obliczeń;
h.rozpoznawcze badanie próbek polegające na pobieraniu próbek losowych oraz 

stosowaniu testów.
2. Zalecane są, między innymi, dwa podstawowe rodzaje testów:

a.testy zgodności – przeprowadza się dla uzyskania wystarczających dowodów, 
że dany system działa zgodnie z rozumieniem audytora uzyskanym poprzez oce-
nę systemu kontroli zarządczej, czyli że mechanizmy kontroli są stosowane;
b.testy wiarygodności (rzeczywiste) – przeprowadza się po przeprowadzeniu te-
stów zgodności. Polegają one na sprawdzeniu czy informacje zawarte w doku-
mentacji  są kompletne, dokładne i czy odzwierciedlają stan faktyczny. Ponadto 
przed rozpoczęciem zadania audytowego można stosować testy kroczące, to jest 
powtarzanie konkretnych mechanizmów kontroli, które umożliwiają sprawdzenie 
procesu od początku do końca.

3. Audytor może dokonywać  wyboru metody doboru próby uwzględniając w 
szczególności:

a.losowanie statystyczne - wymaga spełnienia warunku, aby wszystkie jednostki 
populacji miały równą szansę wyboru do próby;

b.losowanie intuicyjne - metoda bazuje na wyborze przemyślanym, chociaż opar-
tym na subiektywnej  decyzji  audytora;  przy zastosowaniu tej  techniki  doboru 
wyniki końcowe zadania audytowego nie mogą być przekładane na całą popula-
cję z mierzalną ufnością; wybór przemyślany opiera się na osądzie wynikającym 
z doświadczenia audytora oraz wiedzy o działalności objętej audytem;

c.losowanie systematyczne -  wymaga wyliczenia stałego przedziału losowania, 
tzw. interwału; interwał wyznacza się dzieląc populację przez planowaną liczeb-
ność próby; pierwszą jednostkę do próby wybiera się losowo z przedziału od 1 
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do wartości interwału; jeżeli interwał oznaczy się jako "i", pierwszą jednostkę do 
próby jako "p", a liczebność próby jako "n", to wówczas do próby trafią jednostki 
o numerach: p, p+i, p+2i, p+3i,.p+(n-1)i;

d.losowanie „na chybił trafił” - polega na przeprowadzeniu wyboru przez audytora 
bez świadomego zastosowania jakiejkolwiek tendencyjności, tj. bez uwzględnie-
nia jakichkolwiek powodów do włączenia danego elementu do próby lub jego 
pominięcia; stosuje się je wtedy, gdy trudno zastosować inne metody doboru 
próby.

4.2 Czynności audytowe (STANDARD 2300)

1. Przed rozpoczęciem czynności  audytowych Audytor  może przeprowadzić  naradę 
otwierającą. 

2. Z narady otwierającej sporządza się protokół. Wzór „Protokołu narady otwierającej” 
stanowi załącznik Nr 8 o niniejszych procedur.

4.2.1 Realizacja zadania audytowego
1. Przed przystąpieniem do przeprowadzania audytu, audytor wewnętrzny przedstawia 

kierownikowi komórki audytowanej imienne upoważnienie do przeprowadzenia 
audytu wewnętrznego oraz legitymację służbową lub dowód tożsamości.

2. Audytor wewnętrzny przez czas trwania zadania poddaje ocenie niezależne systemy 
zarządzania i kontroli w jednostce/komórce. Badając te systemy oraz ryzyko, może 
posługiwać się w szczególności:

a. kwestionariuszem kontroli zarządczej (KKZ) - dokumentem roboczym zawiera-
jącym pytania dotyczące systemu kontroli zarządczej. Audytor wykorzystując KKZ 
zadaje kierownictwu i pracownikom jednostki/komórki pytania otwarte i zamknię-
te. Odpowiedzi pomagają w ocenie tego sytemu. Informacje uzyskane przy uży-
ciu KKZ wymagają potwierdzenia z innych źródeł. KKZ powinny być stosowane w 
początkowej fazie audytu, aby audytor miał możliwość potwierdzenia odpowiedzi 
na zadane pytania. Kwestionariusz audytor wypełniana na podstawie odpowiedzi 
udzielonych przez audytowanego lub wypełniany jest wspólnie. Wzór stanowi za-
łącznik Nr 9.

b. listą kontrolną (check list) - podstawowym dokumentem jakim dysponuje audy-
tor. Ma wszechstronne zastosowanie. Check lista może być stosowana na każ-
dym etapie realizacji zadania audytowego. Check lista pomaga w ujednoliceniu 
uzyskanych informacji, zapewnia standardowe podejście do przeprowadzanego 
badania oraz zapobiega pominięciu w badaniu istotnych kontroli lub przewidywal-
nych faktów. Wzór stanowi załącznik Nr 10.

c. kwestionariuszem samooceny  -  popularnym  narzędziem  stosowanym  przez 
audytorów. Powinny być stosowane w początkowej fazie audytu. Są wypełniane 
samodzielnie  przez kierownictwo,  pracowników jednostki/komórki  audytowanej. 
Pytania dotyczą ryzyk, jakie są związane z działalnością tej  jednostki/komórki. 
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Mają wszechstronne zastosowanie. Mogą być również stosowane w procesie sa-
mooceny. Wzór stanowi załącznik Nr 11.

d. diagramem (flowchart)  –  jeden  z  podstawowych  dokumentów  stosowanych 
w audycie wewnętrznym. Może być wykonany w jednostce/komórce audytowa-
nej, jako element obowiązującej procedury, jak również przez audytora. Są dwa 
rodzaje diagramów: poziome i pionowe. Diagramy poziome lepiej pokazują prze-
pływ dokumentów pomiędzy poszczególnymi  komórkami  organizacyjnymi.  Dia-
gramy wykonywane są w początkowych fazach audytu, na ogół na etapie wstęp-
nego zapoznania się z jednostką audytowaną.

3. Wyniki ocen poszczególnych zagadnień objętych działaniami audytowymi powinny 
być dokumentowane.

4. Cechy właściwie opracowanych ustaleń z audytu powinny obejmować:

a.stwierdzenie stanu istniejącego;
b.kryteria oceny ustaleń stanu faktycznego;
c.wskazanie słabości kontroli zarządczej oraz analizę ich przyczyn;
d.skutki lub ryzyka wynikające ze wskazanych słabości kontroli zarządczej;
e. sugestie w sprawie wyeliminowania słabości kontroli zarządczej lub wprowadzenia 

usprawnień zwane dalej „zaleceniami”.
5. Audytor wewnętrzny, prowadząc audyt wewnętrzny, ma prawo wglądu do wszelkich 

informacji, danych, dokumentów i innych materiałów związanych z funkcjonowaniem 
jednostki, w tym zawartych na elektronicznych nośnikach informacji, jak również do 
wykonywania z nich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków, 
z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej. Ma również prawo 
dostępu do obiektów i pomieszczeń jednostki, w zakresie niezbędnym do 
prowadzenia audytu wewnętrznego.

6. Pracownicy jednostki są obowiązani, na żądanie audytora wewnętrznego, udzielać 
mu informacji i wyjaśnień, a także potwierdzać kopie, odpisy, wyciągi, zestawienia 
lub wydruki. Udzielone ustnie informacje i złożone ustnie wyjaśnienia powinny być 
utrwalone na piśmie oraz podpisane przez osobę, która ich udzieliła lub złożyła, oraz 
przez audytora wewnętrznego lub przez samego audytora wewnętrznego.

7. Zebrany materiał dowodowy powinien zapewniać, iż informacje w nim zawarte 
oddają stan faktyczny oraz są przekonujące w takim stopniu, aby osoba trzecia 
mająca dostęp do tych informacji mogła dojść do takich samych wniosków, co 
audytor wewnętrzny.

8. Na etapie planowania zadania audytowego, audytor powinien przyjąć odpowiednią, 
ze względu na rodzaj audytowanego obszaru, metodę analizy ryzyka.

9. Zidentyfikowane w trakcie realizacji zadania, istotne ryzyka w audytowanym 
obszarze działalności Jednostki audytor przedstawia według 3-stopniowej skali:

a.ryzyko wysokie – duża istotność, materialność i/lub niezgodność z podstawowymi 
przepisami. Potencjalnie największe ryzyko dla Urzędu. Zalecenia opatrzone tym 
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ryzykiem wymagają bezzwłocznej reakcji Kierownictwa;

b.ryzyko średnie – średnia istotność, materialność i/lub niezgodność z przepisami lub 
procedurami. Działania naprawcze powinny nastąpić w ustalonym czasie.

c.ryzyko niskie  – mała istotność,  materialność i  /  lub niezgodność z procedurami. 
Brak kontroli. Działania naprawcze zależą od decyzji  Kierownictwa. (Przykładowo 
przy  małej  materialności  koszt  wprowadzenia  dodatkowej  kontroli  przewyższa 
ewentualne straty).

10.Oszacowanie  ryzyka  umożliwia  ujawnienie  słabych  stron  w  badanym  obszarze  i 
umożliwia nadanie priorytetu do wprowadzania usprawnień i eliminacji uchybień, a 
tym samym przysparza audytowanej jednostce/ komórce wartości dodanej.

4.2.2 Sprawozdanie z przeprowadzonego zadania zapewniającego
1. Po zakończeniu zadania zapewniającego, audytor wewnętrzny może przeprowadzić 

naradę zamykającą z udziałem kierowników komórek audytowanych objętych 
zadaniem zapewniającym lub wyznaczonych przez nich pracowników w celu 
przedstawienia jego wstępnych wyników.

2. Z przeprowadzonej narady audytor sporządza protokół. Wzór protokołu z narady 
zamykającej określa załącznik Nr 12.

3. Po zakończeniu zadania zapewniającego, w celu przedstawienia jego wstępnych 
wyników, audytor wewnętrzny przekazuje kierownikowi audytowanej komórki 
wstępne ustalenia stanu faktycznego z przeprowadzenia audytu w formie pisemnej. 
Ustalenia stanu faktycznego zawiera się w sprawozdaniu wstępnym, który stanowi 
załącznik nr 13 do procedury. Nie stanowi naruszenia przepisów niniejszej procedury 
przekazanie ustaleń z audytu drogą e-mailową.

4. Sprawozdanie przed przekazaniem adresatom podlega przeglądowi. Sprawozdanie 
podpisuje audytor wewnętrzny uczestniczący w zadaniu audytowym.

5. Sprawozdanie w szczególności zawiera:

a. temat i cel zadania;
b. podmiotowy i przedmiotowy zakres zadania;
c. datę rozpoczęcia zadania;
d. ustalenia stanu faktycznego wraz z określeniem kryteriów dokonania ich oceny;
e. wskazanie słabości kontroli zarządczej oraz analizę ich przyczyn;
f. skutki lub ryzyka wynikające ze wskazanych słabości kontroli zarządczej;
g. zalecenia w sprawie wyeliminowania słabości kontroli  zarządczej lub wprowa-

dzenia usprawnień;
h. opinię audytora wewnętrznego w sprawie adekwatności, skuteczności i efektyw-

ności systemu kontroli zarządczej w obszarze objętym zadaniem;
i. datę sporządzenia sprawozdania;
j. imię i nazwisko audytora wewnętrznego przeprowadzającego zadanie oraz jego 

podpis.
6. Wzór „Sprawozdania z przeprowadzenia audytu” stanowi załącznik nr 13 do 

niniejszych procedur.
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7. Jeżeli działalność audytu jest zgodna ze Standardami to wówczas zaleca się 
audytorom wewnętrznym używanie w sprawozdaniach formuły: „Przeprowadzone 
zgodnie ze Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego”.

8. Audytor wewnętrzny przekazuje sprawozdanie z przeprowadzonego zadania 
zapewniającego kierownikowi komórki audytowanej, zgodnie z zakresem 
podmiotowym określonym w programie zadania zapewniającego. W uzasadnionych 
przypadkach audytor wewnętrzny może przekazać kierownikowi komórki 
audytowanej tylko te fragmenty sprawozdania, które dotyczą działalności kierowanej 
przez niego komórki.

9. Kierownik komórki audytowanej po otrzymaniu sprawozdania, powiadamia pisemnie 
audytora wewnętrznego oraz kierownika jednostki o:

a.wyznaczonych osobach odpowiedzialnych za realizację zaleceń zawartych w spra-
wozdaniu oraz o ustalonych terminach ich realizacji, w przypadku  uznania, że za-
lecenia zawarte w sprawozdaniu są zasadne;

b.odmowie realizacji zaleceń zawartych w sprawozdaniu oraz wskazuje przyczyny 
odmowy ich realizacji.

10. Kierownik komórki audytowanej może zgłosić na piśmie w terminie określonym 
przez audytora wewnętrznego, nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania 
sprawozdania, dodatkowe wyjaśnienia lub umotywowane zastrzeżenia dotyczące 
treści sprawozdania.

11. W przypadku zgłoszenia dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń 
wniesionych przez kierownika komórki audytowanej, audytor wewnętrzny dokonuje 
ich analizy i w miarę potrzeby podejmuje dodatkowe czynności wyjaśniające w tym 
zakresie, a w przypadku stwierdzenia zasadności części albo całości dodatkowych 
wyjaśnień lub zastrzeżeń - zmienia lub uzupełnia odpowiednią część albo całość 
sprawozdania. W razie zmiany w części lub w całości sprawozdania audytor 
przekazuje go kierownikowi jednostki oraz kierownikowi audytowanej komórki.

12. W razie nieuwzględnienia dodatkowych wyjaśnień lub zastrzeżeń wniesionych przez 
kierownika komórki audytowanej w części albo w całości, audytor wewnętrzny 
przekazuje na piśmie swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem kierownikowi komórki 
audytowanej.

13. Dodatkowe wyjaśnienia lub zastrzeżenia, o których mowa w ust. 10, włącza się do 
akt bieżących audytu.

14. W razie nie wniesienia dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń 
dotyczących treści sprawozdania, albo w razie nieuwzględnienia dodatkowych 
wyjaśnień lub zastrzeżeń wniesionych przez kierownika komórki audytowanej, 
sporządzone wcześniej sprawozdanie wstępne, przekazane kierownikowi 
audytowanej komórki staje się wersją ostateczną sprawozdania.

15. Sprawozdanie ostateczne z przeprowadzenia audytu podpisują audytorzy i inne 
osoby uczestniczące w zadaniu audytowym. Sprawozdanie ostateczne przekazuje 
się:
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a. Rektorowi;
b. Kierownikowi komórki, w której przeprowadzono audyt wewnętrzny;
c. do akt bieżących audytu wewnętrznego.

16. Po upływie terminów realizacji zaleceń  zawartych w sprawozdaniu audytor 
wewnętrzny zwraca się do kierownika jednostki i kierownika komórki audytowanej 
objętej zadaniem o informację na temat działań podjętych w celu realizacji zaleceń 
oraz stopnia ich realizacji. 

17. Po przekazaniu sprawozdania z przeprowadzenia audytu wewnętrznego do Rektora 
akta audytu wewnętrznego mogą zostać zamknięte. Dokument zamknięcia akt 
audytu wewnętrznego sporządzany przez Audytora zostaje załączony jako ostatni 
dokument w aktach. Wzór „dokumentu zamknięcia zadania audytowego” stanowi 
załącznik Nr 14 do niniejszych procedur.

5. Program zapewnienia i poprawy jakości (STANDARD 1300)
5.1. Oceny wewnętrzne jakości audytu wewnętrznego 
Ocenę wewnętrzną jakości audytu wewnętrznego dokonuje się na podstawie:

1.  bieżącej oceny działalności audytu wewnętrznego realizowanej poprzez:

a. zatwierdzanie  przez  programu  zadania  audytowego  i  ewentualnych  zmian 
programu, sprawozdania z przeprowadzonego audytu i notatki informacyjnej  z 
czynności sprawdzających,

b. przegląd  akt  bieżących  pod  względem  kompletności  dokumentacji  zadania, 
udokumentowania  przeprowadzonej  kontroli  czynności  wykonanych  przez 
audytorów  oraz  zgodności  realizacji  zadania  z  przyjętymi  procedurami 
wewnętrznymi,

c. analizę wykonania planu audytu i wykorzystania czasu pracy.

2. samooceny zadania audytowego.  Wzór ankiety samooceny stanowi  załącznik Nr 
15.

5.2. Oceny zewnętrzne audytu wewnętrznego

Ocena prowadzenia audytu wewnętrznego przeprowadzana będzie przez 
upoważnionych pracowników Ministerstwa Finansów, na podstawie zatwierdzonego 
przez Ministra Finansów planu przeprowadzania oceny.

6. Dokumentowanie wyników audytu wewnętrznego
1. Audytor wewnętrzny prowadzi dokumentację związaną z realizowanym audytem w 

formie:

a.bieżących akt audytu wewnętrznego, w celu dokumentowania przebiegu i wyniku 
zadań audytowych;

b.stałych  akt  audytu  wewnętrznego,  w  celu  gromadzenia  informacji  dotyczących 
obszarów, które mogą być przedmiotem audytu wewnętrznego.
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2. Każdą teczkę akt audytu znakuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i 
aktami wewnętrznymi obowiązującymi w tym zakresie w Akademii.

3. Dokumentom dołączanym do teczki nadaje się kolejny numer oraz rejestruje się je w 
formularzu rejestracyjnym.

4. Akta audytu wewnętrznego archiwizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa oraz procedurami wewnętrznymi w Akademii.

7. Czynności sprawdzające (STANDARD 2500)
1. Czynności sprawdzające polegają na sprawdzeniu, czy i w jakim stopniu kierownik 

audytowanej komórki podjął kroki zmierzające do wprowadzenia w życie zaleceń 
zawartych w sprawozdaniu z audytu, w jaki sposób ograniczono zidentyfikowane i 
oszacowane ryzyko oraz czy wdrożone zalecenia z audytu przyniosły oczekiwane 
rezultaty.

2. Czynności sprawdzające mogą obejmować katalog działań o różnej skali, od krótkiej 
rozmowy telefonicznej, poprzez zbadanie określonej procedury, aż po realizację od 
początku zadania audytowego.

3. Wyodrębnia się trzy podstawowe techniki przeprowadzania czynności 
sprawdzających:

a.zwykłe – sprowadzające się w szczególności do rozmowy telefonicznej, przeglądu 
procedur funkcjonujących w jednostce/komórce audytowanej lub do analizy prze-
słanych materiałów/dokumentów; formę tę można stosować przy mniej  znaczą-
cych ustaleniach audytu;

b.ograniczone – czynności obejmujące faktyczną weryfikację wdrożenia istniejących 
procedur lub przebiegu operacji; zaleca się wizytację w audytowanej jednostce/ko-
mórce;

c.szczegółowe – obejmujące weryfikację działań całych obszarów audytowanych; 
zaleca się je w przypadku wystąpienia znaczących zaleceń oraz gdy skutki zwią-
zane z ryzykiem niewypełnienia zaleceń mogą być wysokie.

4. Ustalenia poczynione w trakcie czynności sprawdzających audytor wewnętrzny 
zamieszcza w notatce informacyjnej. Notatkę informacyjną podpisuje audytor 
wewnętrzny.

5. Notatkę informacyjną przekazuje się do Rektora i kierownika komórki audytowanej, w 
której były przeprowadzane czynności sprawdzające. Jeden egzemplarz notatki 
informacyjnej włącza się do akt bieżących danego zadania audytowanego. Wzór 
notatki informacyjnej z czynności sprawdzających określa załącznik Nr 16.

8. Czynności doradcze (STANDARD 1000.C1)
1. Audytor wewnętrzny może wykonywać czynności doradcze na wniosek Rektora lub z 

własnej inicjatywy w zakresie uzgodnionym z Rektorem.
2. Audytor wewnętrzny może odmówić wykonania czynności doradczych, jeżeli uzna, 

że ich zakres i cel nie jest zgodny z celami audytu wewnętrznego. W szczególności 
nie powinien podejmować się czynności doradczych, których wykonywanie 
prowadziłoby do przyjęcia przez niego zadań i uprawnień wchodzących w zakres 
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zarządzania jednostką lub spowodują one powstanie konfliktu interesów, 
ograniczenie obiektywizmu audytora lub działań audytu wewnętrznego.

3. W wyniku czynności doradczych audytor wewnętrzny przedstawia opinie lub wnioski 
dotyczące usprawnienia funkcjonowania jednostki.

4. Kierownik audytowanej komórki i kierownik jednostki nie są związani przedstawionymi 
przez audytora wewnętrznego wnioskami i opiniami

5. Cel i zakres czynności doradczych powinny być udokumentowane.
6. Sposób wykonania i dokumentowania czynności doradczych oraz forma i zawartość 

sprawozdania z ich wykonania powinny być odpowiednie do rodzaju i charakteru 
działań podjętych przez audytora wewnętrznego. 

7.  Do formalnych czynności doradczych stosuje się dokumentację roboczą jak do 
zadania audytowego zapewniającego. Z przeprowadzenia nieformalnych czynności 
doradczych sporządza się notatkę służbową, którą podpisuje audytor wewnętrzny.

9. Sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok poprzedni (STANDARD 2060).
1. Audytor wewnętrzny sporządza sprawozdanie z realizacji planu audytu 

wewnętrznego lub informacje o przeprowadzonych audytach wewnętrznych.
2. Audytor wewnętrzny przedstawia Rektorowi w terminie do 31 stycznia każdego 

roku sprawozdanie z wykonania rocznego planu audytu za rok poprzedni.
3. Sprawozdanie z wykonania planu audytu powinno zawierać:

a.informację na temat wszystkich zrealizowanych zadań zapewniających, czynności 
doradczych i czynności sprawdzających wraz z odniesieniem do planu audytu;

b.wskazania przyczyny zaistnienia ewentualnych, znaczących odstępstw w realizacji 
planu audytu;

c.omówienie zidentyfikowanych istotnych ryzyk i słabości kontroli zarządczej;
d.inne informacje związane z prowadzeniem audytu wewnętrznego w roku poprzed-

nim, które audytor wewnętrzny ustala w porozumieniu z kierownikiem jednostki.
4. Sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok poprzedni podpisuje audytor 

wewnętrzny. Wzór „Sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego” stanowi 
załącznik Nr 17 do niniejszych procedur.
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Załączniki 
Załącznik 1 - Instrukcja przeprowadzania analizy ryzyka Metodą matematyczną;
Załącznik 2 - Instrukcja przeprowadzania analizy ryzyka Metodą delficką;
Załącznik 3 - Plan audytu wewnętrznego;
Załącznik 4 - Wniosek o powołanie rzeczoznawcy do udziału w zadaniu audytowym
Załącznik 5 - Upoważnienie do przeprowadzania audytu wewnętrznego;
Załącznik 6 - Program zadania audytowego;
Załącznik 7 - Protokół z wywiadu (rozmowy);
Załącznik 8 - Protokół z  narady otwierającej;
Załącznik 9 - Kwestionariusz kontroli zarządczej;
Załącznik 10 - Lista kontrolna (check lista);
Załącznik 11 - Kwestionariusz samooceny;
Załącznik 12 - Protokół z narady zamykającej;
Załącznik 13 - Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu;
Załącznik 14 - Dokument zamknięcia zadania audytowego;
Załącznik 15 - Ankieta samooceny zadania audytowego;
Załącznik 16 - Notatka informacyjna;
Załącznik 17 - Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego.
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ZAŁĄCZNIK NR 1
do Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego

INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA ANALIZY RYZYKA METODĄ MATEMATYCZNĄ

Księga Procedur Audytu Wewnętrznego | wersja 1.0.1

24



PRZEPROWADZENIE ANALIZY RYZYKA W CELU WYBRANIA ZADAŃ AUDYTOWYCH DO WYKONANIA W 

PLANIE  ROCZNYM.  ZASTOSOWANA  METODA  MATEMATYCZNA  Z  WYKORZYSTANIEM  ARKUSZA 

KALKULACYJNEGO.

1. Punktem wyjścia jest identyfikacja wszystkich możliwych zadań audytowych, czyli wykonanie oceny potrzeb audytu. 
Wszystkie zadania wyliczone są w kolumnie 1 ("Nazwa zadania audytowego").

2. Następnie należy określić jednostki organizacyjne odpowiedzialne za prawidłowy przebieg danego procesu (kolumna 2 
„Nazwy jednostek audytowanych”).

3. Po zasięgnięciu opinii kierownictwa jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za dany proces oraz kierownictwa orga-
nizacji, określany jest priorytet kierownictwa (kolumna 10 "Priorytet kierownictwa"). Dla każdego z priorytetów przy-
znawane są wagi,     które zostaną użyte w modelu. W zależności od znaczenia, jakie KAW przywiązuje do opinii kie -
rownictwa przyznane wagi mogą się zmieniać. W prezentowanym modelu przyznane dla priorytetu kierownictwa wagi 
wynoszą:

• duży - 0,30 (tj. 30%),

• średni - 0,15 (tj. 15%),

• niski - 0,0 (tj. 0%).

4. W kolumnie 11 uwzględniany jest czynnik ryzyka – czas jaki upłynął od ostatniego audytu (kolumna 11 „Data poprzed-
niego audytu”). W prezentowanym modelu przyznane wagi wynoszą:

• nigdy - 0,3 (tj. 30%)

• 2004 - 0,2 (tj. 20%)

• 2005 - 0,0 (tj. 0%)

5. Określenie wag dla kryteriów ryzyka w modelu. Pomocna jest tabela z kryteriami ryzyka. Suma poszczególnych wag 
musi wynosić 1. Wagi dla poszczególnych kryteriów ustalane są przez audytora na podstawie profesjonalnego osądu 
(professional judgement). Wagi poszczególnych kryteriów ryzyka mają wpływ na wynik obliczeń wskazany w kolumnie 
12 „Ocena po uwzględnieniu kryteriów”.

6. Przyznanie punktów dla przyjętych w tym modelu kategorii ryzyka w modelu. Punkty dla poszczególnych kryteriów 
przyznawane są przez audytorów na podstawie ich profesjonalnego osądu. Punkty (1, 2, 3, lub 4) przyznane dla po-
szczególnych kategorii po uwzględnieniu wag (pkt 5) są wykorzystane do obliczenia rezultatu w kolumnie 12 „Ocena 
po uwzględnieniu kategorii ryzyk”

7. Kolumna „Ocena po uwzględnieniu kategorii”. Algorytm obliczeń jest następujący:
[(waga istotność x liczba punktów) + 
(waga jakość zarządzania x liczba punktów) + 
(waga kontrola wewnętrzna x liczba punktów) + 

(waga czynniki zewnętrzne x liczba punktów) + 

(waga czynniki operacyjne x liczba punktów)] / 4 
(4 to wartość maksymalna jaką można przyznać dla danego kryterium).
Obliczenia dla zadania audytowego nr 2
[(0,25 x 3) + (0,15 x 3) + (0,25 x 2) + (0,15 x 4) + (0,20 x 2)] / 4 = 0,675 = 67,5%

8. Ocena ryzyka według daty ostatniego audytu. Obliczenia uwzględniają wynik w kolumnie 12 oraz datę przeprowadze-
nia ostatniego audytu (wynik w kolumnie 13). Algorytm obliczeń jest następujący: wynik kolumna 12 + wartość wagi z 
pkt 4 przyznana dla danego okresu w kolumnie 11).

Obliczenia dla zadania audytowego nr 2
67,5% % + 20% (2000 r. – 0,2 tj. 20%) = 87,5 %
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9. Ocena ryzyka według priorytetu kierownictwa. Obliczenia uwzględniają wynik w kolumnie 13 oraz dodatkowo priory-
tet kierownictwa. Algorytm obliczeń jest następujący:

Wynik  z  kolumny 14  („Ocena  ryzyka  po  uwzględnieniu  priorytetu  kierownictwa”)  =  Wynik  z  kolumny 13  +  wartość 
liczbowa odpowiadająca priorytetowi kierownictwa. 

Obliczenia dla zadania audytowego nr 2
87,5 % + 30% (duży – 0,3 tj. 30%) = 117,5 %

10. Sprowadzenie uzyskanych wyników procentowych do wspólnego mianownika. Wynik zapisany jest w kolumnie 15 
(końcowa ocena ryzyka). Algorytm obliczeń jest następujący:

Obliczenia dla zadania audytowego nr 2

117% : 160% = 0,734 = 73,4 %
160 % jest wartością maksymalną jaką może uzyskać w analizie ryzyka zadanie audytowe. Każde zadanie może uzyskać od 
100 % (160 % : 160 % x 100 %) do 15,6 % (25 % : 160 %)

12. Kolumna 16 („ilość dni roboczych”) pozwala przyporządkować poszczególnym zadaniom audytowym odpowiednią ilość dni 
roboczych 
100 % do 75 % - najwyższy priorytet – 90 dni roboczych
 75 % do 50 % - wysoki priorytet – 60 dni roboczych
 50 % do 30 % - średni priorytet – 45 dni roboczych
 poniżej 30 % – 30 dni roboczych 

UWAGI:
Powyższa metoda wymaga obliczeń zgodnie z przyjętym algorytmem. Przy stosowaniu tej metody istnieje prawdopodobieństwo 
wystąpienia błędów mogących rzutować na merytoryczną treść planu audytu. Zaleca się, aby obliczenia zostały zweryfikowane 
przez innego audytora wewnętrznego. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2
Do Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego

INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA ANALIZY RYZYKA METODĄ SZACUNKOWĄ 

(ZWANĄ RÓWNIEŻ METODĄ DELFICKĄ)

1. Audytor wewnętrzny ma dokonać wyboru 4 spośród 12 zadań audytowych. 

2. Zadaniom audytowym zostają przypisane kolejne numery. 

3. Do dokonania wyboru wyznaczona zostaje grupa audytorów (w omawianym przykładzie 5).

4. Każdy audytor, nie uzgadniając swoich ocen z innymi tworzy własną listę rankingową. 

5. Zadanie audytowe, które powinno być zrealizowane jako pierwsze (największe ryzyko) otrzymuje 12 punktów. 

6. Każde kolejne otrzymuje o jeden punkt mniej. Ostatnie zadanie na liście otrzymuje 1 punkt.

7. Punkty otrzymane od każdego audytora są sumowane i tworzony jest ranking zadań począwszy od tego, które otrzymało naj-
więcej punktów. 

8. Aby wyrazić otrzymany wynik w „%” dzieli się ilość punktów, które otrzymało każde zadanie łącznie przez ilość punktów, 
którą otrzymało zadanie pierwsze na liście

9. Pierwsze na liście zadanie ma ryzyko równe 1 (100%) każde następne ma mniej niż 100%. Jest możliwe uzyskanie przez 
dwa lub więcej zadań takiego samego wyniku punktowego. 
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Przykład:

Audytorzy
A

B
C D E Suma uzyskanych pkt. Pozycja w 

rankingu Ocena ryzyka

Zadanie audytowe 1 1 3 2 2 4 12 12 23,5%

Zadanie audytowe 2 3 4 4 1 2 14 11 27,5%
Zadanie audytowe 3 5 5 1 4 1 16 10 31,4%
Zadanie audytowe 4 4 9 8 5 5 31 7 60,8%

Zadanie audytowe 5 9 6 3 3 3 24 8 47,1%

Zadanie audytowe 6 2 1 5 6 6 20 9 39,2%
Zadanie audytowe 7 8 2 7 7 11 35 6 68,6%
Zadanie audytowe 8 12 8 6 9 8 43 5 84,3%

Zadanie audytowe 9 7 12 9 8 12 48 3 94,1%

Zadanie audytowe 10 11 10 12 10 7 50 2 98,0%
Zadanie audytowe 11 6 7 11 12 10 46 4 90,2%
Zadanie audytowe 12 10 11 10 11 9 51 1 100,0%

Interpretacja wyniku:
Audyt wewnętrzny dokonał wyboru zadań audytowych nr 9, 10, 11, 12.
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Załącznik nr 3
Do Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego

 (nazwa i adres jsfp)

PLAN AUDYTU NA ROK ......

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznymi)

Lp. Nazwa jednostki

1 2

2. Wyniki analizy obszarów ryzyka − obszary działalności jednostki zidentyfikowane przez audytora wewnętrz-
nego z określeniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze

Lp.
 

Obszar działalności jednostki
Nazwa obszaru

(ze wskazaniem 
nazwy jednostki, 
jeżeli to 
konieczne)

Typ obszaru 
działalności

Obszar 
działalności 

związany 
z dysponowaniem 

środkami, o 
których mowa w 

art. 5 ust. 3 
ustawy

Opis obszaru 
działalności 

wspomagającej4)

Poziom ryzyka 
w obszarze

1 2 3 4 5 6

Tak/Nie3) Wysoki/Średni/Niski3)

 3. Planowane tematy audytu wewnętrznego
3.1 Planowane zadania zapewniające

Lp. Temat zadania 
zapewniającego

Nazwa 
obszaru
(nazwa 

obszaru z 
kolumny 2 
w tabeli 2)

Planowana liczba 
audytorów 

wewnętrznych 
przeprowadzającyc

h zadanie
(w etatach)

Planowany czas 
przeprowadzenia 

zadania
(w dniach)

Ewentualna 
potrzeba 

powołania 
rzeczoznawcy

Uwagi

 1 2 3 4 5 6 7
Tak/Nie3)

3.2 Planowane czynności doradcze
Lp. Planowana liczba audytorów 

wewnętrznych przeprowadzających 
czynności doradcze

(w etatach)

Planowany czas przeprowadzenia 
czynności doradczych

(w dniach)

Uwagi

1 2 3 4

4. Planowane czynności sprawdzające

Lp. Temat  zadania 
zapewniającego,  którego 
dotyczą  czynności 
sprawdzające

Nazwa obszaru Planowana liczba 
audytorów 

wewnętrznych 
przeprowadzających 

czynności 
sprawdzające

(w etatach)

Planowany czas 
przeprowadzenia 

czynności 
sprawdzających

(w dniach)

Uwagi



1 2 3 4 5 6

5. Planowane obszary ryzyka, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach 
Lp. Nazwa obszaru

(nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2)
Planowany rok 

przeprowadzenia audytu 
wewnętrznego

Uwagi

1 2 3 4

6. Informacje  istotne  dla  prowadzenia  audytu  wewnętrznego,  uwzględniające  specyfikę  jednostki  (np.  zmiany 
organizacyjne).

7. Analiza zasobów osobowych komórki Audytu Wewnętrznego

 

Liczba dni w roku Liczba  osób /etatów Liczba osobodni / etatodni 

Lp. Zadania Zasoby  ludzkie  –  (liczba 
osobo/dni) 

Zasoby 
rzeczowe

Uwagi 

1 Przeprowadzenie  zadań 
zapewniających 

2 Przeprowadzenie  zadań 
doradczych 

3 Przeprowadzenie  czynności 
sprawdzających

4 Opracowanie  technik 
przeprowadzania  zadania 
audytowego  

5 Współpraca  z  innymi  służbami 
kontrolnymi

6 Czynności organizacyjne w tym 
plan i sprawozdawczość 

7 Szkolenia i rozwój zawodowy 

8 Urlopy

9 Inne  działania,  w   tym  audyt 
wewnętrzny  poza  planem 
audytu wewnętrznego 
RAZEM

Cykl audytu 

Liczba wszystkich obszarów ryzyka Liczba obszarów ryzyka wyznaczonych 
do  przeprowadzenia  zadań 

Cykl audytu  w latach 
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zapewniających  w danym roku 
1 2 ½
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…………………… ……………………………………………………….
(data) (pieczątka i podpis audytora wewnętrznego/

koordynatora komórki audytu wewnętrznego)

…………………… ……………………………………………………….
(data) (pieczątka i podpis kierownika jednostki, w której jest zatrudniony 

audytor wewnętrzny )



Załącznik nr 4
Do Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego

Warszawa, dn. ………………

Wniosek o powołanie rzeczoznawcy do udziału w zadaniu audytowym

Na  podstawie  art.    ………….o  finansach  publicznych  1powołuję  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*)

1 (Dz. U  z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)
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Załącznik nr 5
Do Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego

…………………….
(numer upoważnienia)

UPOWAŻNIENIE

Na  podstawie  art.  285  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  r.  o  finansach  publicznych

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i 

dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 21, poz. 108) upoważnia się: 

Panią/Pana  ……………………………

Audytora Wewnętrznego 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z planem audytu wewnętrznego  pod nazwą „………….” w Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Upoważnienie jest ważne za okazaniem  dowodu osobistego nr  ……………………..

Upoważnienie traci moc  z dniem  …………………..

                                                                ....................................................................
                      (pieczątka i podpis Rektora)

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

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

                        (pieczątka i podpis Rektora)

Księga Procedur Audytu Wewnętrznego | wersja 1.0.1

33



Załącznik nr 6
Do Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego

PROGRAM ZADANIA AUDYTOWEGO/CZYNNOŚCI DORADCZYCH
TEMAT ZADANIA AUDYTOWEGO/CZYNNOŚCI 
DORADCZYCH 
NR ZADANIA AUDYTU
ŁĄCZNA LICZBA PRZYZNANYCH DNI (PLAN 
AUDYTU)
PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA 
AUDYTU
PLANOWANY TERMIN SPORZĄDZENIA 
PROJEKTU SPRAWOZDANIA Z 
PRZEPROWADZENIA AUDYTU
PLANOWANY TERMIN OGŁOSZENIA 
OSTATECZNEGO SPRAWOZDANIA Z 
PRZEPROWADZENIA AUDYTU
CELE ZADANIA AUDYTOWEGO/CZYNNOŚCI 
DORADCZYCH 
ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY 

ZADANIA AUDYTOWEGO

SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W TYM 

ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W OBSZARZE 

RYZYKA OBJĘTYMM ZADANIEM 

ZAPEWNIAJĄCYM 

ISTOTNE RYZYKA W OBSZARZE RYZYKA 

OBJETYM ZADANIEM 

W wyniku przeprowadzonej analizy podczas przygotowy-
wania programu zadania audytowego, w badanym obsza-
rze  określono  następujące,  podstawowe rodzaje  ryzyka, 
które mogą wystąpić:
Rodzaj ryzyka Ocena ryzyka 

Niskie

Średnie 

Wysokie 

Niskie

Średnie 

Wysokie

Niskie

Średnie

Wysokie

NARZĘDZIA I TECHNIKI PRZEPROWADZNIA 

ZADANIA  (techniki przeprowadzania zadania 

audytowego, sposób przeprowadzania zadania 

audytowego, problemy, na które należy zwrócić 

szczególną uwagę w badaniach, dowody niezbędne 
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do dokonania ustaleń i sposób ich badania, 

wskazówki o charakterze techniczno – 

organizacyjnym, wzory wykazów i zestawień)
KRYTERIA OCENY USTALEŃ STANU 

FAKTYCZNEGO ORAZ SPOSÓB 

KLASYFIKOWANIA WYNIKÓW DLA 

POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW
PLANOWANY CZAS TRWANIA ZADANIA 

AUDYTOWEGO

NAZWISKA OSÓB  WYKONUJĄCYCH AUDYT/

CZYNNOŚCI DORADCZE

PODPIS AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO
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Załącznik nr 7
Do Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego

PROTOKÓŁ Z WYWIADU (ROZMOWY)

NR ZADANIA AUDYTU I NAZWA KOMÓRKI 
AUDYTOWANEJ

NAZWA ZADANIA AUDYTOWEGO

DATA

PRZEDMIOT WYWIADU

                Przygotował
………………..
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Załącznik nr 8
Do Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego

PROTOKÓŁ Z NARADY OTWIERAJĄCEJ

Nazwa zadania audytowego/czynności 
doradczych 

Nr zadania

Termin narady

Cel narady
Tematyka zadania audytowego 

Omówienie technik przeprowadzania 
audytu
Terminy 

Obecni :
1 ……………………………
2 …………………………....  
3 ……………………………
4 ……………………………

Podpis Audytora Wewnętrznego                     Podpis kierownika komórki audytowanej
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Załącznik nr 9
Do Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego

KWESTIONARIUSZ KONTROLI ZARZĄDCZEJ

JEDNOSTKA/KOMÓRKA AUDYTOWANA: .............................................................

NAZWA ZADANIA AUDYTOWEGO : .........................................................................

L.p. ZAGADNIENIE TAK NIE Kontrola 
zarządcza
I poziom

Kontrola 
zarządcza
II poziom

Odniesienie do 
dokumentu 
źródłowego

1.

2.

3.

4.

5.

......

Sporządził/a: ………………………………………………………
(data i podpis sporządzającego)
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Załącznik nr 10
Do Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego

LISTA KONTROLNA (CHECK LISTA)

JEDNOSTKA/KOMÓRKA AUDYTOWANA : ...............................................................

NAZWA  I  NUMER ZADANIA AUDYTOWEGO : ........................................................

L.p. Pytanie/ zagadnienie Odpowiedź Opis stanu 
faktycznego/ustalenia

Uwagi

1. Tak Nie

2.

3.

4.

5.

.....

Sporządził/a: ………………………………………………………
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Załącznik nr 11
Do Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY 

NAZWA JEDNOSTKI/KOMÓRKI AUDYTOWANEJ: ...............................................................

NAZWA I NR  ZADANIA AUDYTOWEGO: .............................................................................

L.p. PYTANIE/

ZAGADNIENIE

TAK NIE UWAGI

1.

2.

3.

4.

......

………………………………………………………………………………
                                                                    (data i podpis pracownika oraz stanowisko służbowe)
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Załącznik nr 12
Do Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego

PROTOKÓŁ Z \ NARADY ZAMYKAJĄCEJ

Nazwa zadania audytowego/czynności 
doradczych 

Nr zadania

Termin narady

Cel narady

Obecni 

Ustalenia

Zalecenia
………………………………….. …………………………………..
Podpis Audytora Wewnętrznego Podpis kierownika komórki audytowanej

(lub osoby przez niego wskazanej)
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Załącznik nr 13
Do Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego

SPRAWOZDANIE WSTĘPNE / OSTATECZNE Z PRZEPROWADZENIA AUDYTU

Nr zadania audytowego:
Temat zadania 

audytowego:
Okres objęty badaniem:
Nazwa i adres 

audytowanej jednostki:
Audytorzy oraz nr 

imiennego 

upoważnienia:

Data rozpoczęcia 

zadania audytowego:

Data sporządzenia 

sprawozdania:

Podpisy audytorów:

Sprawozdanie 

przekazane do:



SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIA
(w tym liczba stron dokumentu –  strony)

I. CEL PRZEPROWADZENIA ZADANIA AUDYTOWEGO…………………………………………………………...…3
II. ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY  ZADANIA AUDYTOWEGO……………………………………….3
III.  NAZWA  I  ADRES  KOMÓRKI  AUDYTOWANEJ  ORAZ  IMIONA  I  NAZWISKA  JEJ 

KIEROWNICTWA………………………………………………………………………………………………...…..….3
IV. STRESZCZENIE………………………………………………………………………………………………………..…4
V. TŁO INFORMACYJNE…………………………………………………………………………………………..………..5
VI. WYNIKI BADANIA AUDYTOWEGO…………………………………………………………………..…………7 
VII. OCENA  AUDYTORA  WEWNĘTRZNEGO  W  SPRAWIE  ADEKWATNOŚCI,  SKUTECZNOŚCI  I 

EFEKTYWNOŚCI   KONTROLI  ZARZĄDCZEJ   W  OBSZARZE  RYZYKA   OBJĘTYM   ZADANIEM 
ZAPEWNIAJĄCYM …………….. ………..…………………………………………………………………..….23

VIII. LICZBA ANEKSÓW I EGZEMPLARZY OSTATECZNEGO SPRAWOZDANIA…………………………25
IX. POUCZENIE……………………………………………………………………………………….……………...25

Skróty użyte w sprawozdaniu:

I. CEL PRZEPROWADZENIA ZADANIA AUDYTOWEGO

II. ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY  ZADANIA AUDYTOWEGO

III. NAZWA I ADRES KOMÓRKI AUDYTOWANEJ ORAZ IMIONA I NAZWISKA JEJ KIEROWNICTWA

IV. STRESZCZENIE

1.  Ustalenia stanu faktycznego; 

2. Słabości kontroli zarządczej oraz analizę ich przyczyn;

3. Skutki lub ryzyka wynikające ze wskazanych słabości kontroli zarządczej;

4. Zalecenia w sprawie wyeliminowania słabości kontroli zarządczej lub wprowadzenia usprawnień; 

V. TŁO INFORMACYJNE

1. Zwięzły opis działań komórki, jej strategii i celów zwłaszcza w obszarze poddanym audytowi wewnętrznemu;

2. Nazwiska i stanowiska osób kierujących Urzędem w trakcie badanego okresu oraz osoby odpowiedzialnej za audytowany 

obszar;

3. Kto  i  kiedy  ostatnio  audytował  dany  obszar  działalności  oraz  braki  wykazane  w  trakcie  tego  audytu  i  czy  zostały 

wyeliminowane;

4. Podjęte działania i zastosowane techniki przeprowadzania zadania audytowego.

Klasyfikacja ryzyk:

Wysokie
Duża  istotność,  materialność  i/lub  niezgodność  z  podstawowymi  przepisami. 
Potencjalnie  największe  ryzyko  dla  Urzędu.  Zalecenia  opatrzone  tym  ryzykiem 
wymagają bezzwłocznej reakcji Kierownictwa.

Średnie
Średnia  istotność,  materialność  i/lub  niezgodność  z  przepisami  lub  procedurami. 
Działania naprawcze powinny nastąpić w ustalonym czasie.

Niskie
Mała  istotność,  materialność  i  /  lub  niezgodność  z  procedurami.  Brak  kontroli. 
Działania  naprawcze  zależą  od  decyzji  Kierownictwa.  (Przykładowo  przy  małej 
materialności koszt wprowadzenia dodatkowej kontroli przewyższa ewentualne straty)

VI. WYNIKI BADANIA AUDYTOWEGO 

USTALENIA STANU FAKTYCZNEGO

Ustalenia stanu faktycznego nr 

1



Słabości kontroli zarządczej 

oraz analizę ich przyczyn

Skutki lub ryzyka wynikające ze 

wskazanych słabości kontroli 

zarządczej,
Zalecenia w sprawie 

wyeliminowania słabości 

kontroli zarządczej lub 

wprowadzenia usprawnień

 

Odpowiedź Jednostki 

Audytowanej, deklarowany 

termin  wdrożenia i osoba 

odpowiedzialna
RYZYKO* WYSOKIE ŚREDNIE NISKIE

VII. OCENA AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W SPRAWIE ADEKWATNOŚCI,  SKUTECZNOŚCI  I  EFEK-

TYWNOŚCI  I  KONTROLI  ZARZĄDZCZEJ  W OBSZARZE  DZIAŁALNOŚCI  JEDNOSTKI  OBJĘTEJ 

DZIAŁANIEM 

Ocena Kryteria oceny Ocena audytora
Ocena pozytywna Powinna być sformułowana wtedy, gdy w zakresie 

objętym audytem nie  stwierdzono jakichkolwiek 

uchybień, albo gdy stwierdzone uchybienia miały 

charakter  formalny i  nie  powodowały następstw 

dla audytowanej działalności, zarówno w aspekcie 

finansowym, jak i wykonania zadań
X

Ocena  pozytywna  z 

uchybieniami 

Powinna  być  sformułowana  wtedy,  gdy 

stwierdzone  w  toku  audytu  uchybienia 

występowały  w  sposób  powtarzający  się,  lecz 

miały  one  wyłącznie  charakter  formalny  i  nie 

powodowały  następstw  dla  audytowanej 

działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak 

i wykonania zadań

X

Ocena  pozytywna  z 

nieprawidłowościami 

Powinna  być  sformułowana  wtedy,  gdy 

stwierdzone  nieprawidłowości  nie  przekraczały 

założonego  dla  audytu  progu  istotności  (Ze 

względu na wartość, charakter lub kontekst), albo 

progu  istotności  ustalonego  na  podstawie  cech 

ilościowych  i  jakościowych,  założonego  dla 

audytu działań. 

X

Ocena negatywna Powinna  być  sformułowana  wtedy,  gdy 

stwierdzone  nieprawidłowości  przekraczają 

X



założony dla audytu próg istotności (ze względu 

na  wartość,  charakter  lub  kontekst),  albo  próg 

istotności ustalony na podstawie cech ilościowych 

i  jakościowych,  założony dla  audytu  wykonania 

zadań 

VIII. LICZBA ANEKSÓW I EGZEMPLARZY OSTATECZNEGO SPRAWOZDANIA

IX. POUCZENIE



Załącznik nr 14
Do Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego

DOKUMENT ZAMKNIĘCIA ZADANIA AUDYTOWEGO

NAZWA ZADANIA AUDYTOWEGO----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NR ZADANIA AUDYTOWEGO -------------------------------------------------------------------------

ZALECENIA:

PODPIS AUDYTORA ------------------------------------ DATA --------------------

SPRAWDZIŁ -----------------------------------------------------------     DATA--------------------



Załącznik nr 15
Do Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego

ANKIETA SAMOOCENY ZADANIA AUDYTOWEGO
Nazwa zadania Nr zadania

Lp. Treść Data TAK NIE UWAGI
I. PLANOWANIE
1. Przegląd sprawozdania z poprzedniego audytu, odpowiedzi 

klienta audytu i dokumentacji roboczej.
2. Zapoznanie się z ustaleniami z poprzedniego audytu i 

odnotowanie działań naprawczych podanych w 
odpowiedziach klienta audytu.

3. Przegląd Formularza Przeglądu przed zadaniem 
audytowym

4. Wstępne ustalenie celów i zakresu zadania audytowego
II. WSTĘPNE CZYNNOŚCI:
1. Przeprowadzenie narady otwierającej w celu omówienia 

problemów klienta audytu i sprawdzenia wstępnych celów 
audytu.

2. Zapoznanie się z celami komórek, jak się je osiąga, 
monitoruje i jak określa rezultaty.

3. Zapoznanie się z działalnością komórki i przegląd (ocena) 
jej systemu kontroli.

4. Uzyskanie kopii pisemnych procedur oraz, w razie 
potrzeby, ich aktualizacja. Jeśli ich brak, udokumentowanie 
przestrzeganych praktyk na piśmie w dokumentacji 
roboczej.

5. Obserwacja i dokumentacja operacji (przepływu informacji 
i sprawozdań).

6. Uzyskanie ogólnych informacji (liczba obsługiwanych 
dokumentów, pieniądze i źródła finansowania, liczba 
zatrudnionych).

7. Identyfikacja wszelkich odnośnych numerów kont lub 
funduszy oraz rejestracja danych finansowych do przeglądu 
i testów.

8. Wstępne wyciągnięcie wniosków co do wystarczalności 
systemu kontroli i skuteczności jego funkcjonowania

9. Sporządzenie wykazu obszarów ryzyka.
10. Sprawdzenie wstępnych celów i zakresu zadania 

audytowego
11. Przygotowanie programu zadania audytowego

12. Uzyskanie zatwierdzenia programu zadania audytowego
III. CZYNNOŚCI AUDYTOWE W TERENIE:
1. Przeprowadzenie i udokumentowanie przeglądów 

i testów przewidzianych programem audytu i analiza ich 
wyników.

2. Zwrócenie uwagi na sposobność obniżki kosztów i 
usprawnień systemu.

IV. ETAP KOŃCOWY:
1. Przygotowanie projektu sprawozdania i jego przegląd z 

klientem audytu.
2. Modyfikacje projektu sprawozdania oraz, w razie potrzeby, 

przegląd poprawionej wersji projektu z osoba nadzorującą i 
uzyskanie ostatecznego zatwierdzenia sprawozdania.

3. Przygotowanie Formularza Przeglądu po zadaniu 
audytowym

4. Przeniesienie dokumentacji z przeprowadzonego zadania 
audytowego do akt stałych lub zapisanie na elektronicznym 
nośniku informacji

Audytor Wewnętrzny

Data/ Podpis



Załącznik nr 16
Do Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego

Notatka informacyjna 

Nr zadania 
audytowego:  

Temat zadania 
audytowego:

Nazwa i adres 
audytowanej jednostki:

Termin 
przeprowadzenia 

zadania audytowego:

Data sporządzenia 
sprawozdania:

Po przeprowadzeniu czynności sprawdzających do ww. audytu, zalecenia uszeregowano biorąc pod uwagę poziom ryzyka.

Zalecenie nr Ryzyko Wysokie Średnie Niskie
Zalecenie .

Wdrożenie 
Całkowite
Częściowe 
Brak 

. 

Oznaczenie ryzyka 

Ryzyko wysokie 
Ryzyko średnie 
Ryzyko niskie 

Oznaczenie poziomu wdrożenia

Całkowite wdrożenie – brak uwag do zalecenia 
Częściowe  wdrożenie  -  audytowana  komórka  powinna 
niezwłocznie  wdrożyć  zalecenie  i  poinformować  o 
wdrożeniu audytora lub jeżeli zalecenie ma charakter ciągły 
należy monitorować proces na bieżąco.

Brak wdrożenia – Dyrektor audytowanej  jednostki 
informuje o tym fakcie  Marszałka  oraz audytora 
wewnętrznego, uzasadniając brak podjęcia działań.

Uwagi dodatkowe:

Opracował: 



Załącznik nr 17
Do Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego

 (nazwa i adres jsfp)

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK…

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp. Nazwa jednostki

1 2

2. Podstawowe informacje o komórce audytu wewnętrznego
Lp. Imię i 

nazwisko
Nazwa 

stanowiska
Numer 

telefonu
Adres poczty 
elektronicznej

Wymiar czasu 
pracy

Kwalifikacje 
zawodowe

Udział w szkoleniach w 
roku sprawozdawczych 

(w dniach)

1 2 3 4 5 6 7 8

 
1 2

Czy w roku sprawozdawczym dokonano udokumentowanej 
samooceny audytu wewnętrznego?

Tak/Nie



3. Przeprowadzone zadania audytowe w roku sprawozdawczym
Lp
.
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wewnętrznych 
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h zadanie 
audytowe

(w etatach)

Czas 
przeprowadzania 

zadania 
audytowego
(w dniach)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Z/D Tak/Nie Podstawowa/

Wspomagając
a

Tak/Nie
)

Tak/
Nie

4. Wydane zalecania i opinie w ramach przeprowadzonych zadań audytowych
Lp. Temat zadania 

zapewniającego lub 
przedmiot 

czynności doradczej

Zadanie zapewniające 
(Z) albo czynność 

doradcza (D)

Efekt 
przeprowadzenia 

zadania 
audytowego

Podstawowe 
zalecenia lub 

opinie i wnioski

Ryzyka do których 
odnoszą się wydane 
zalecenia lub opinie i 

wnioski

1 2 3 4
Z/D

5. Przeprowadzone czynności sprawdzające w roku sprawozdawczym

Lp. Temat  zadania  zapewniającego, 
którego  dotyczą  czynności 
sprawdzające

Czas przeprowadzenia czynności 
sprawdzających (w dniach)

Liczba audytorów 
wewnętrznych 

przeprowadzających czynności 
sprawdzające (w etatach)

1 2 3 4



6. Niezrealizowane zaplanowane zadania audytowe 
Lp. Temat zadania zapewniającego lub 

przedmiot czynności doradczej
Zadanie zapewniające (Z)

 albo 
czynność doradcza (D)

Przyczyna niezrealizowania 
zadania zapewniającego lub 

czynności doradczej

1 2 3 4
Z/D

7. Istotne informacje dotyczące prowadzenia audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym.
………………..              ….………..……………….………...

data        podpis i pieczęć audytora wewnętrznego
                                                                                  koordynatora komórki audytu wewnętrznego



i Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 28-09-10
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 
Józefa Piłsudskiego w Warszawie

z dnia 30.04.2010 r.
 

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO 

W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZA-

WIE 

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Niniejszy  Kodeks  Etyki  obowiązuje  Audytora  wewnętrznego  zwanego  dalej  „Audytorem” 

zatrudnionego  w  Akademii  Wychowania  Fizycznego  Józefa  Piłsudskiego  w  Warszawie  zwanej 

dalej "Akademią".

ZASADY

Audytor przestrzega następujących zasad:

1. Uczciwość

Uczciwość Audytora buduje zaufanie do jego pracy, a przez to stanowi podstawę do polegania na 

jego ocenie.

2. Obiektywizm

Audytor  zachowuje  najwyższy  stopień  obiektywizmu  podczas  przeprowadzania  audytu 

wewnętrznego,  w szczególności  przy zbieraniu,  ocenianiu i  przekazywaniu informacji  na temat 

badanej działalności lub procesu. Audytor dokonuje wyważonej oceny, biorąc pod uwagę wszystkie 

istotne okoliczności związane z prowadzeniem zadania audytowego. Formułując swoją ocenę nie 

kieruje się własnym interesem ani nie ulega wpływom innych osób.

3. Poufność 

Audytor  szanuje  wartość  i  własność  informacji,  które  otrzymuje  i  nie  ujawnia  ich  bez 

odpowiedniego upoważnienia, chyba że istnieje prawny lub zawodowy obowiązek ich ujawnienia.

4. Profesjonalizm

Audytor wykorzystuje posiadaną wiedzę,  umiejętności i  doświadczenie  do możliwie najbardziej 

profesjonalnego przeprowadzania audytu wewnętrznego.

5. Postępowanie Audytora oraz relacje pomiędzy Audytorami 

Audytor postępuje w sposób sprzyjający umacnianiu zawodowej współpracy i dobrych stosunków z  



innymi audytorami. 

6. Konflikt interesów

Audytor nie bierze udziału w zadaniach audytowych, których przeprowadzenie może prowadzić do 

powstania konfliktu interesów. 

REGUŁY POSTĘPOWANIA

1. Uczciwość

Audytor:

1) wykonuje swoją pracę uczciwie, rzetelnie i odpowiedzialnie;

2) przestrzega prawa i przepisów wewnętrznych obowiązujących w Akademii;

3) uznaje i wspiera realizację etycznych i zgodnych z prawem celów Akademii;

4) przedkłada dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska;

5) nie angażuje się w działania sprzeczne z prawem lub w działania, które mogłyby podważyć 

zaufanie do pracy Audytora lub działalności Akademii.

2. Obiektywizm 

Audytor:

1) chroni swoją niezależność przed próbami wpływania na wypracowane przez niego ustalenia 

i zalecenia;

2) przedstawia jasne i przejrzyste sprawozdania z przeprowadzonych przez siebie zadań audy-

towych, oparte na dowodach zebranych i ocenionych zgodnie z regulacjami i uznaną prakty-

ką w zakresie audytu wewnętrznego;

3) nie bierze udziału w żadnych działaniach, które mogą utrudnić wypracowanie bezstronnej 

oceny lub być postrzegane jako utrudniające wypracowanie takiej oceny; zalicza się do nich 

w szczególnie te działania, które są niezgodne z celami lub interesami Akademii;

4) nie akceptuje niczego, co mogłoby mu przeszkodzić w wypracowaniu obiektywnej oceny 

lub być postrzegane jako brak obiektywizmu przy ocenie;

5) ujawnia wszystkie istotne fakty, o których posiada wiedzę, a których nieujawnieni mogłoby 

zniekształcić sprawozdanie z przeprowadzenia audytu wewnętrznego w obrębie badanego 

obszaru działalności Akademii.

3. Poufność 

Audytor:



1) rozważnie wykorzystuje i chroni informacje uzyskane w trakcie wykonywania swoich obo-

wiązków;

2) nie wykorzystuje informacji w celu uzyskania osobistych korzyści lub w jakikolwiek inny 

sposób, który byłyby sprzeczny z prawem lub przynosiłby szkodę dla etycznych i zgodnych 

z prawem celów Akademii.

4. Profesjonalizm 

Audytor:

1) podejmuje się przeprowadzenia tylko takich zadań audytowych, do wykonania których po-

siada wystarczające kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie;

2) przeprowadzi  audyt  wewnętrzny zgodnie  z  przepisami  prawa,  „Standardami audytu  we-

wnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych”, „Kartą audytu wewnętrznego w 

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie” oraz niniejszym Ko-

deksem;

3) stale podwyższa swoje kwalifikacje zawodowe oraz efektywność i jakość wykonywanych 

zadań audytowych.

5. Postępowanie Audytora oraz relacje pomiędzy audytorami wewnętrznymi 

Audytor:

1) swoim postępowaniem i wzajemną współpracą umacnia rangę i znaczenie audytu wewnętrz-

nego dla właściwego funkcjonowania Akademii;

2) w stosunkach z innymi audytorami postępuje w sposób godny i uczciwy. 

6. Konflikt interesów

Audytor:

1) upewnia się, że zalecenia sformułowane w wyniku przeprowadzania zadania audytowego 

nie przenoszą na niego żadnych kompetencji ani odpowiedzialności w zakresie zarządzania 

Akademią oraz gwarantują,  że  funkcje  tego rodzaju pozostają  w całkowitej  i  wyłącznej 

kompetencji Rektora;

2) dba o ochronę swojej niezależności i unika konfliktu interesów, odmawiając przyjmowania 

jakichkolwiek korzyści,  które mogłyby naruszać jego niezależność,  uczciwość i obiekty-

wizm w wykonywanej pracy lub mogłyby być postrzegane jako naruszające te zasady;

3) unika wszelkich związków z członkami kadry kierowniczej i z pracownikami Akademii oraz 

innymi osobami, które mogą wywierać na nich naciski albo w jakikolwiek sposób umniej-

szać lub ograniczać zdolność do działania;



4) unika powiązań, które mogą powodować ryzyko korupcji lub mogą być źródłem wątpliwo-

ści co do ich obiektywizmu i niezależności.
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