
Zarządzenie Nr 141/2018 

Wójta Gminy Łubniany 

z dnia 28 grudnia 2018 r.  

 

w sprawie wprowadzenia procedur przeprowadzania audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Łubniany                             

oraz w jednostkach organizacyjnych.  

  

Na podstawie art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r.  

poz.2077), zarządzam, co następuje:  

  

§1. Wprowadzam procedury przeprowadzania audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Łubniany oraz                                      

w jednostkach organizacyjnych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam audytorowi wewnętrznemu.  

§ 3. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Łubniany, kierowników jednostek 

organizacyjnych oraz podległych pracowników do zapoznania się z niniejszymi procedurami.  

§ 4.Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Łubniany nr 66/2018 z dnia 9 lipca 2018r. w sprawie wprowadzenia 

regulaminu przeprowadzania audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Łubniany oraz w jednostkach 

organizacyjnych. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

                                                                                                WÓJT 

                                                                                           Paweł Wąsiak 

                                                                                           

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                               Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Nr 141/2018 Wójta Gminy Łubniany z dnia 28 grudnia 2018 r.  
                   w  sprawie procedur przeprowadzania audytu wewnętrznego  

w Urzędzie Gminy Łubniany oraz gminnych jednostkach organizacyjnych  

   

  

Procedury przeprowadzania audytu wewnętrznego  

w Urzędzie Gminy Łubniany oraz w jednostkach organizacyjnych 

  

§ 1. [Postanowienia ogólne] 

1. Procedury przeprowadzania audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Łubniany oraz gminnych jednostkach 

organizacyjnych, zwane dalej procedurami, określają zasady i tryby przeprowadzania audytu wewnętrznego 

(standard 2040.IIA) oraz zakres uprawnień i odpowiedzialności odnoszących się do działania audytu 

wewnętrznego.  

2. Audyt wewnętrzny w Gminie Łubniany wypełnia normy określone dla praktyki zawodowej audytu 

wewnętrznego określonej Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego 

przyjętymi przez Ministra Finansów jako obowiązujące w jednostkach sektora finansów publicznych. 

3. Niniejsze procedury mają zastosowanie do prowadzenia wszystkich zadań audytowych, czynności 

sprawdzających oraz monitorowania realizacji zaleceń, realizowanych przez audytora wewnętrznego, 

z wyłączeniem zadań zleconych na mocy ustawy o finansach publicznych.  

4. Zakresem obowiązywania Procedur są jednostki, w których prowadzi się audyt wewnętrzny tj. Urząd Gminy 

Łubniany oraz jednostki organizacyjne (z wyłączeniem spółek prawa handlowego).  

5. Audyt wewnętrzny prowadzony jest przez audytora wewnętrznego, który to stanowi wsparcie dla Wójta 

Gminy Łubniany w realizacji wymogów art. 272 ust.1  i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych w zakresie sprawowanej oceny przyjętego systemu kontroli zarządczej.  

 

§ 2. [Definicje]   

1. Ilekroć w procedurach jest mowa o: 

1) Wójcie – należy rozumieć Wójta Gminy Łubniany; 
2) audytorze wewnętrznym lub audytorze – należy przez to rozumieć osobę posiadającego uprawnienia 

audytora wewnętrznego w rozumieniu art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 
do wykonywania zadań audytowych; 

3) audycie wewnętrznym - należy przez to rozumieć działalność niezależną i obiektywną, zgodną z definicją 
audytu wewnętrznego, która ma za zadanie wspierać Wójta Gminy Łubniany w realizacji celów i zadań przez 
systematyczną ocenę systemu kontroli zarządczej oraz czynności doradcze; 

4) obszarze audytu – należy przez to rozumieć każdy obszar działalności UG i jednostek organizacyjnych, w 
obrębie którego audytor wyodrębnił czynniki ryzyka; 

5) czynnikach ryzyka – należy przez to rozumieć procesy, zjawiska, problemy, które mogą wpłynąć na realizację 
wyznaczonych celów działania; 

6) Urzędzie lub UG – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Łubniany; 
7) jednostce audytowanej – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne UG, w których przeprowadzane 

jest zadanie audytowe; 
8) kierowniku jednostki audytowanej – należy przez to rozumieć osobę kierującą wydzieloną organizacyjnie 

jednostką UG; 
9) zadaniu audytowym – należy przez to rozumieć czynności zmierzające do oceny systemu kontroli zarządczej 

funkcjonującego w wyznaczonym obszarze audytu, realizowane w formie zadania zapewniającego lub 
czynności doradczych; 

10) zadaniu zapewniającym – należy przez to rozumieć zespół działań podejmowanych w celu dostarczenia 
niezależnej i obiektywnej oceny kontroli zarządczej; 



11) czynnościach doradczych - należy przez to rozumieć doradztwo i pokrewne działania usługowe, których cel 
i zakres są uzgodnione z Wójtem, służące wspieraniu Wójta w realizacji celów i zadań UG oraz jednostek 
organizacyjnych; 

12) zaleceniach – należy przez to rozumieć propozycje działań służących wyeliminowaniu słabości kontroli 
zarządczej czy usprawnieniu funkcjonowania UG i jednostek organizacyjnych; 

13) czynnościach sprawdzających - należy przez to rozumieć czynności podejmowane przez audytora służące 
dokonaniu oceny sposobu wdrożenia i skuteczności zaleceń zrealizowanych przez jednostkę audytowaną; 

14) upoważnieniu – należy przez to rozumieć upoważnienie do realizacji zadań audytowych, w tym czynności 
sprawdzających, wystawione audytorowi przez Wójta; 

15) standardach audytu wewnętrznego - należy przez to rozumieć Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej 
Praktyki Audytu Wewnętrznego wprowadzone komunikatem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 
2016r. (Dz. Urz. z 2016 MRiF poz. 28); 

16) ustawie o finansach publicznych – należy rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) 

17) rozporządzeniu wykonawczym Ministra Finansów - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra 
Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego 
audytu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1480); 

18)  IIA (The Institute of Internal Auditors) - należy przez to rozumieć Instytut Audytorów Wewnętrznych – 
Międzynarodową organizację zrzeszającą audytorów wewnętrznych. 
 

§ 3. [Planowanie audytu wewnętrznego] 

1. Audyt wewnętrzny przeprowadza się na podstawie, opracowanego przez Audytora Wewnętrznego, rocznego 
planu audytu wewnętrznego. 

2. Plan audytu zawiera dane wynikające z zakresu określonego rozporządzeniem wykonawczym Ministra 
Finansów, a w szczególności: 
1) obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające w danym roku; 
2) informacje na temat budżetu czasowego w danym roku, wyrażonego w osobodniach, w szczególności na 

temat czasu planowanego na: 
a) realizację poszczególnych zadań zapewniających, 
b) realizację czynności doradczych, 
c) monitorowanie realizacji zaleceń i realizację czynności sprawdzających, 
d) kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego. 

3. Audytor wewnętrzny opracowując plan audytu, o którym mowa w punkcie 1, przeprowadza analizę ryzyka 
uwzględniającą sposób zarządzania ryzykiem w jednostce. 

4. Audytor Wewnętrzny w planie audytu uwzględnia czas liczony w osobodniach przeznaczony na: 
1) przeprowadzenie zadań audytowych (zapewniających, doradczych) oraz monitorowanie realizacji zaleceń, 

czynności sprawdzające, kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego); 
2) szkolenie i rozwój zawodowy; 
3) czynności organizacyjne; 
4) urlopy i inne nieobecności; 
5) rezerwy czasowe na nieprzewidziane działania. 

5. W uzasadnionych przypadkach, zgodnie z art. 283. ust. 2 ustawy o finansach publicznych, audyt wewnętrzny 
może być przeprowadzony poza planem audytu. 

6. Audytor Wewnętrzny przedstawia Wójtowi do końca każdego roku plan audytu na rok następny. Plan audytu 
podpisuje Audytor wewnętrzny a następnie zatwierdza Wójt. Wzór planu audytu stanowi załącznik nr 1. 

7. Każda zmiana planu audytu wymaga pisemnego uzgodnienia pomiędzy Audytorem Wewnętrznym a Wójtem. 
Zmiana planu nie wymaga opracowania Planu po zmianach. 

 
§ 4. [Analiza ryzyka] 

1. Przeprowadzając analizę ryzyka, Audytor Wewnętrzny uwzględnia zakres odpowiedzialności Wójta za 
funkcjonowanie kontroli zarządczej i bierze pod uwagę w szczególności: 

1) cele i zadania jednostki; 
2) ryzyka wpływające na realizację celów i zadań jednostki; 
3) wyniki wcześniej przeprowadzonych audytów lub kontroli. 

2. Analizy ryzyka dokonuje się stosując metodę matematyczną lub metodę szacunkową (delficką), która oparta 
jest na osądzie audytora lub osądzie osób wyznaczonych przez audytora do dokonania analizy. Wzór matrycy 
do opracowania planu audytu na dany rok stanowi załącznik nr 2 

3. Decyzję o wyborze metody analizy ryzyka – służącej opracowaniu planu audytu na dany rok – podejmuje Audytor 
Wewnętrzny. 



4. W efekcie dokonanej analizy ryzyka Audytor Wewnętrzny sporządza listę wszystkich zidentyfikowanych 
obszarów działalności jednostki, uwzględniając ich kolejność wynikającą z oceny ryzyka, biorąc pod uwagę 
wyniki analizy ryzyka oraz priorytety Wójta (wzór  stanowi załącznik  nr 3). 

5. Proces analizy ryzyka musi zostać udokumentowany.  
 

§ 5. [Upoważnienie] 

1. Do przeprowadzania audytu wewnętrznego wynikającego z planu audytu na dany rok, uprawnia upoważnienie 
Wójta. Wzór upoważnienia dla audytora stanowi załącznik nr 4. 

2. W przypadkach wymagających specjalnych kwalifikacji, audytor wewnętrzny może, korzystać z pomocy 
eksperta. W pierwszej kolejności bierze się pod uwagę dostępnych specjalistów danej dziedziny zatrudnionych 
w UG. 

 

§ 6. [Tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego i jego dokumentowania oraz sposób sporządzania i 

elementy wyników audytu wewnętrznego] 

1. Audytor wewnętrzny dokumentuje wszystkie czynności i zdarzenia, które mają istotne znaczenie dla 
prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy. 

2. Za zarządzanie i ochronę akt audytowych odpowiada audytor wewnętrzny, w zakresie prowadzonych przez 
siebie zadań. Dokumenty audytowe przechowuje się, na zasadach określonych w przepisach dotyczących zasad 
archiwizacji obowiązujących w Urzędzie Gminy (standard 2330.A2 IIA). W audytach odnoszących się do zadań 
realizowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych należy stosować zasady obowiązujące przy 
wykorzystaniu tych środków. 

 

 §7 [Akta bieżące i stałe] 

1. Audytor wewnętrzny prowadzi:  

1) akta bieżące – obejmujące dokumentację dotyczącą zadania audytowego - stanowią w szczególności: 

a) program zadania zapewniającego, 
b) sprawozdanie z zadania zapewniającego, 
c) wynik czynności doradczych, 
d) notatkę informacyjną z czynności sprawdzających, 
e) dokumenty robocze: 

 związane z przygotowaniem i realizacją zadania zapewniającego, (dokumenty sporządzone oraz 
otrzymane przez audytora wewnętrznego w trakcie przeprowadzania zadania zapewniającego, w tym 
oświadczenia dotyczące przedmiotu zadania zapewniającego złożone przez pracowników jednostki 
audytowanej), 

 wytworzone lub otrzymane przez audytora w związku z wykonywaniem czynności doradczych, 

 dotyczące monitorowania realizacji zaleceń i przeprowadzenia czynności sprawdzających; 
2) akta stałe – obejmujące pozostałą dokumentację audytu wewnętrznego w szczególności: 

f) upoważnienia, 
g) plany audytu wraz z dokumentacją roboczą związaną z przygotowaniem planu w szczególności z 

przeprowadzonej analizy ryzyka, analizy zasobów osobowych, priorytety kierownictwa, 
h) sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego w danym roku, 
i) zmiany zakresu realizacji planu audytu - uzgodnione z Wójtem, 
j) wyniki oceny wewnętrznej i zewnętrznej audytu wewnętrznego. 

2. Dokumenty włącza się do akt bieżących (lub stałych) w kolejności wynikającej z toku dokonywanych czynności.  
3. Akta bieżące i akta stałe stanowią własność Urzędu Gminy Łubniany. 
4. Audytor Wewnętrzny udostępnia do wglądu akta stałe i akta bieżące Wójtowi lub osobie przez niego 

upoważnionej. 
5. Akta bieżące i stałe winny być ponumerowane według następujących zasad: 

1) Akta bieżące - AW. 1720.X.Y.ZZZZ, gdzie X -  kolejny numer zadania audytowego, Y – numer dokumentu, Z 
– rok w którym został przeprowadzony audyt; 

2) Akta stałe- AW.1721.X.Y.ZZZZ, gdzie X -  kolejny numer zadania audytowego, Y – numer dokumentu, Z – rok 
w którym został przeprowadzony audyt. 

6. Dokumenty robocze wytworzone przez audytora w trakcie prowadzenia audytu wewnętrznego nie stanowią 
informacji publicznej. 

 
 
 



§ 8. [dokumenty robocze] 

1. Głównym celem tworzenia przez audytora dokumentów w trakcie przeprowadzania zadania zapewniającego 
(dokumentów roboczych) jest poparcie dowodami ustaleń zawartych w sprawozdaniu oraz udokumentowanie 
wykonanej pracy. 

2. Dokumentami roboczymi są w szczególności: 
1) kwestionariusz kontroli wewnętrznej - wzór stanowi załącznik nr 5; 
2) lista kontrolno / sprawdzająca - wzór stanowi załącznik nr 6; 
3) ścieżka audytu w formie tabelarycznej - wzór stanowi załącznik nr 7; 
4) notatka służbowa - wzór stanowi załącznik nr 8; 
5) kwestionariusz samooceny - wzór stanowi załącznik nr 9; 
6) kwestionariusz oceny mechanizmów kontroli - wzór stanowi załącznik nr 10; 
7) kwestionariusz oceny kontroli zarządczej – wzór stanowi załącznik nr 11; 
8) arkusze ustaleń audytu - wzór stanowi załącznik nr 12. 

3. W trakcie prowadzenia zadania zapewniającego audytor wewnętrzny decyduje o rodzaju i liczbie wytworzonych 
dokumentów roboczych.  

§9. [realizacja zadania audytowego] 

1. Rozpoczynając realizację zadania zapewniającego Audytor Wewnętrzny  informuje kierowników jednostek 
objętych zadaniem o planowanym przeprowadzeniu zadania (mailowo lub pisemnie). Wzór pisma 
informującego o planowanym zadaniu audytowym stanowi załącznik nr 13. 

2. Przed przystąpieniem do realizacji zadania zapewniającego audytor wewnętrzny przeprowadza przegląd 
wstępny, polegający na:  

1) zapoznaniu się z celami i obszarem jednostki, w którym zostanie przeprowadzone zadanie; 
2) dokonaniu identyfikacji i oceny ryzyka, po uwzględnieniu istniejących mechanizmów kontrolnych; 
3) uzgodnieniu z kierownikiem jednostki audytowanej, kryteriów oceny mechanizmów kontrolnych 

w obszarze działalności jednostki objętym zadaniem. W przypadku braku uzgodnienia kryteriów z 
audytowanym, audytor wewnętrzny uzgadnia je z Wójtem lub Z-cą Wójta, sprawującym nadzór nad 
jednostką audytowaną. 

3. Na etapie przeglądu wstępnego, na żądanie audytora wewnętrznego, kierownicy jednostek audytowanych 
przekazują dokumenty i udzielają informacji w zakresie związanym z zadaniem zapewniającym. 

4. W celu uzgodnienia z kierownikiem jednostki audytowanej, kryteriów oceny mechanizmów kontrolnych w 
obszarze działalności jednostki objętym zadaniem, audytor może przeprowadzić naradę otwierającą z udziałem 
kierowników jednostek audytowanych objętych zadaniem zapewniającym lub wyznaczonych przez nich 
pracowników. 

5. Z przeprowadzonej narady otwierającej audytor sporządza notatkę zawierającą informacje o celu, przebiegu i 
wyniku narady wraz z informacją o uzgodnionych kryteriach oceny. Wzór notatki z narady otwierającej stanowi 
załącznik nr 14. 
 

§ 10. [program zadania zapewniającego] 
1. Opracowując program zadania zapewniającego, audytor uwzględnia w szczególności: 

1) wyniki przeglądu wstępnego; 
2) uwagi kierownika jednostki audytowanej oraz Wójta; 
3) zasoby niezbędne do przeprowadzenia zadania, w tym ewentualną potrzebę uzyskania pomocy eksperta; 
4) przewidywany czas trwania zadania. 

2. Program zadania zapewniającego jest obligatoryjnym dokumentem przygotowywanym przez audytora przed 
rozpoczęciem czynności audytowych. Wzór programu zadania zapewniającego przedstawia załącznik nr 15. 

3. W programie zadania zapewniającego audytor wewnętrzny określa w szczególności:  
1) temat zadania; 
2) cele zadania; 
3) zakres podmiotowy i przedmiotowy zadania; 
4) istotne ryzyka w obszarze działalności UG i jednostek organizacyjnych Gminy objętym zadaniem; 
5) sposób zrealizowania zadania, w szczególności opis doboru próby do badania oraz techniki badania; 
6) uzgodnione kryteria oceny mechanizmów kontrolnych w obszarze działalności jednostki objętym zadaniem 

audytowym; 
7) datę rozpoczęcia i zakończenia zadania. 

4. W uzasadnionych przypadkach, audytor może w trakcie przeprowadzania zadania zapewniającego dokonywać 
zmian w programie zadania. Wzór zmiany programu zadania zapewniającego przedstawia załącznik nr 16. 

5. Program zadania zapewniającego oraz jego zmiany zatwierdza wójt. 



6. Programy zadań doradczych mogą mieć różną formę i treść, zależnie od charakteru zadania (standard 2240.C1 
IIA).  
 

§ 11. [techniki audytu i dobór próby] 
1. W trakcie prowadzenia audytu, audytor wewnętrzny wykorzystuje techniki dostosowane do konkretnych 

sytuacji, które mogą obejmować w szczególności: 
1) zapoznawanie się z dokumentami; 
2) uzyskiwanie wyjaśnień i informacji od pracowników jednostki; 
3) uzyskiwanie wyjaśnień i informacji uzupełniających od innych osób (w tym niebędących pracownikami); 
4) obserwację wykonywania zadań przez pracowników jednostki; 
5) przeprowadzanie oględzin; 
6) rekonstrukcję wydarzeń lub obliczeń; 
7) sprawdzanie rzetelności informacji przez porównanie jej z informacją pochodzącą z innego źródła; 
8) porównanie określonych zbiorów danych; 
9) graficzną analizę procesów; 
10) rozpoznawcze badanie próbek, polegające na pobieraniu próbek losowych oraz stosowaniu testów. 
11) W trakcie realizacji zadania audytor wewnętrzny może odbywać narady z kierownikiem lub pracownikami 

jednostki audytowanej. Udokumentowaniem tych czynności są notatki służbowe. Wzór notatki służbowej 
stanowi załącznik nr 8. 

2. Audytor wewnętrzny dokonując doboru próby korzysta ze statystycznych, szacunkowych i mieszanych metod 
doboru próby. Wybór metody doboru należy do audytora prowadzącego zadanie. 

3. Audytor wewnętrzny, w celu ustalenia stanu faktycznego w jednostce audytowanej, wykorzystuje testy 
przeglądowe (polegające na wstępnym badaniu systemu), testy zgodności (dostarczają dowodów na to czy 
zarządzanie i procedury kontrolne funkcjonują zgodnie z rozumieniem audytora uzyskanym poprzez ocenę 
systemu kontroli oraz czy mechanizmy kontroli są stosowane i skuteczne), testy rzeczywiste (wydajności, 
wiarygodności, rzeczowe). Jeśli audytor – na podstawie testów zgodności – stwierdzi stosowanie danych 
mechanizmów kontroli, testy rzeczywiste przeprowadzane są na małych próbach (ograniczone testy 
wiarygodności). W przypadku stwierdzenia, że mechanizmy kontroli nie są stosowane, testy rzeczywiste 
prowadzi się na odpowiednio zwiększonych próbach (rozszerzone testy wiarygodności). 

4. W sytuacjach, gdy audytor wewnętrzny w trakcie prac audytowych poczyni ustalenia wymagające pilnej 
reakcji Wójta lub kierownictwa jednostki audytowanej lub czas realizacji audytu jest długi, a pewne ustalenia 
powinny być przedstawione adresatom przed upływem planowanego terminu zakończenia audytu, audytor 
sporządza notatkę służbową i przekazuje ją Wójtowi. Fakt sporządzenia notatki należy odnotować w 
sprawozdaniu z audytu. 

§ 12. [wstępne wyniki audytu] 

1. Po zakończeniu czynności w jednostkach audytowanych objętych zadaniem zapewniającym audytor 
wewnętrzny: 

1) opracowuje kwestionariusz oceny mechanizmów kontroli – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku   
nr 10; 
2) sporządza ocenę systemu kontroli zarządczej – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 11. 

2. W celu uzgodnienia wstępnych wyników audytu, audytor przedstawia kierownikom jednostek audytowanych 
ustalenia stanu faktycznego zawarte w arkuszach ustaleń audytu. Wzór arkusza ustaleń audytu określa 
załącznik  nr 12. 

3. Zatwierdzenie arkusza ustaleń audytu przez kierownika jednostki audytowanej stanowią potwierdzenie 
zgodności przedstawionych treści ze stanem rzeczywistym oraz akceptację dla zaproponowanych przez 
audytora zaleceń – co wypełnia wymóg pisemnego uzgodnienia wstępnych wyników audytu wewnętrznego. 

4. W przypadku nieuzgodnienia wstępnych wyników audytu wewnętrznego, kierownik jednostki audytowanej 
może zgłosić pisemne zastrzeżenia, w terminie określonym przez audytora wewnętrznego, nie krótszym niż 7 
dni kalendarzowych od dnia przekazania wstępnych wyników, określonych w ust. 2. 

5. Audytor wewnętrzny może zwołać naradę zamykającą z udziałem kierowników jednostek objętych zadaniem 
zapewniającym lub wyznaczonych przez nich pracowników w celu przedstawienia wstępnych wyników 
audytu wewnętrznego i proponowanych zaleceń. 

6. W naradzie zamykającej może wziąć udział Wójt lub osoba przez niego upoważniona, a także osoby 
sprawujące nadzór nad działalnością jednostki audytowanej lub inne osoby. 

7. Z narady zamykającej audytor sporządza notatkę zawierającą informacje o jej przebiegu. Wzór notatki z 
narady zamykającej stanowi załącznik nr 17. 

8. Po uzgodnieniu wstępnych wyników audytu oraz umożliwieniu zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń, audytor 
wewnętrzny sporządza sprawozdanie z zadania zapewniającego, zawierającego w szczególności: 

1) temat i cel zadania zapewniającego; 



2)  zakres podmiotowy i przedmiotowy zadania zapewniającego; 
3) datę rozpoczęcia zadania; 
4) ustalenia i ocenę według kryteriów przyjętych w programie; 
5) zalecenia; 
6) odniesienie się audytora wewnętrznego do zastrzeżeń; 
7) ogólną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w obszarze działalności 
jednostki objętym zadaniem; 
8) datę sporządzenia sprawozdania; 
9) imię i nazwisko audytora wewnętrznego realizującego zadanie oraz jego podpis. 

9. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 18. 

§ 13.  [Sprawozdanie z planu audytu wewnętrznego] 

1. Do końca stycznia każdego roku Audytor Wewnętrzny sporządza i przedstawia Wójtowi sprawozdanie z 
prowadzenia audytu wewnętrznego w roku poprzednim. 

2. Sprawozdanie z prowadzenia audytu wewnętrznego powinno zawierać wszystkie informacje określone 
rozporządzeniem wykonawczym Ministra Finansów, w szczególności: 
1) informację na temat wszystkich zrealizowanych zadaniach audytowych (zapewniających i czynności 

doradczych), monitorowania realizacji zaleceń i czynności sprawdzających wraz z odniesieniem do planu 
audytu; 

2) inne istotne informacje związane z prowadzeniem audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy i w jednostkach 
organizacyjnych w roku poprzednim, w tym dotyczące przeprowadzenia oceny wewnętrznej i zewnętrznej 
audytu wewnętrznego. 

§ 14. [czynności po sporządzeniu sprawozdania z audytu] 

1. Audytor Wewnętrzny przekazuje sprawozdanie kierownikom jednostek audytowanych objętych zadaniem 
zapewniającym oraz Wójtowi; w przypadku objęcia zakresem zadania kilku jednostek audytowanych audytor 
może przekazać kierownikowi jednostki audytowanej tylko tę część sprawozdania, która dotyczy działalności 
kierowanej przez niego jednostki. 

2. Kierownik jednostki audytowanej, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania sprawozdania, ustala 
sposób i termin realizacji zaleceń oraz wyznacza osoby odpowiedzialne za ich realizację, powiadamiając o tym 
pisemnie  Audytora Wewnętrznego i Wójta. 

3. W przypadku odmowy realizacji zaleceń, kierownik jednostki audytowanej – w terminie 14 dni kalendarzowych 
od dnia otrzymania sprawozdania – przedstawia Audytorowi Wewnętrznemu oraz Wójtowi pisemne stanowisko 
o przyczynach tej odmowy. 

4. W przypadku, gdy kierownik jednostki audytowanej nie wyznaczy osób odpowiedzialnych za realizację zaleceń i 
nie wskaże sposobu i terminu ich realizacji we wskazanym terminie albo odmówi realizacji zaleceń, Wójt – w 
przypadku uznania, że zalecenia zawarte w sprawozdaniu są zasadne – wyznacza, osoby odpowiedzialne za ich 
realizację oraz ustala termin ich realizacji, powiadamiając o tym Audytora Wewnętrznego. 

5. W przypadku dokonania – w wyniku zadania zapewniającego – ustaleń niezwiązanych bezpośrednio z tematem 
tego zadania, sporządza się odrębną notatkę służbową, która nie jest elementem sprawozdania i podlega 
przekazaniu Wójtowi w odrębnym trybie. 

6. Jeśli w trakcie przeprowadzania audytu wewnętrznego audytor 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 – za pośrednictwem Wójta– odpowiednie organy. 
 

§ 15. [monitorowanie zaleceń] 

1. Audytor wewnętrzny jest zobowiązany do monitorowania realizacji zaleceń, w zakresie prowadzonych przez 
siebie zadań audytowych.  

2. Audytor wewnętrzny, po upływie terminów realizacji zaleceń, zwraca się do kierowników jednostek 
audytowanych objętych zadaniem o informację na temat działań podjętych w celu realizacji zaleceń oraz stopnia 
ich realizacji i dokonuje jej analizy, uwzględniając w szczególności ocenę ryzyka występującego w obszarze 
objętym zadaniem zapewniającym. 

3. Audytor przeprowadza czynności sprawdzające, zgodnie z planem audytu na dany rok, dokonując oceny sposobu 
wdrożenia i skuteczności zaleceń zrealizowanych przez audytowanego. Przeprowadzenie czynności 
sprawdzających nie wymaga wystawienia odrębnego upoważnienia przez Wójta. 

4. Ustalenia poczynione w trakcie czynności sprawdzających oraz ich ocenę audytor wewnętrzny zamieszcza w 
notatce informacyjnej, którą przekazuje Wójtowi oraz kierownikowi jednostki audytowanej, objętej 
czynnościami sprawdzającymi. Wzór notatki informacyjnej stanowi załącznik nr 19. 



§ 16. [czynności doradcze] 

1. Audytor wewnętrzny przeprowadza czynności doradcze (tj.: uczestnictwo w spotkaniach, naradach, udzielnianie 
porad w zakresie tworzenia nowych procedur) służące wspieraniu Wójta w realizacji celów i zadań jednostki, 
wynikających ze zbiorczego zestawienia Rejestru Ryzyk UG. 

2. Jeżeli Audytor Wewnętrzny stwierdzi, że wykonanie czynności doradczych spowoduje zagrożenie dla realizacji 
planu audytu, informuje o tym Wójta. 

3. Audytor wewnętrzny powstrzymuje się od wykonywania czynności doradczych, które prowadziłyby do przyjęcia 
przez niego obowiązków, odpowiedzialności lub uprawnień wchodzących w zakres zarządzania Urzędem i 
informuje pisemnie Wójta o przyczynach niewykonania czynności doradczych, wnioskowanych przez Wójta. 

4. W wyniku czynności doradczych audytor może przedstawić propozycje (opinie lub wnioski) dotyczące 
usprawnienia funkcjonowania jednostki. 

5. Sposób wykonania i dokumentowania przebiegu oraz wyniku czynności doradczych powinien być odpowiedni 
do rodzaju i charakteru działań audytora wewnętrznego; czynności doradcze mogą być udokumentowane w 
formie notatki lub uproszczonego sprawozdania, które są przekazywane Wójtowi. 

6. Kierownik jednostki audytowanej informuje Audytora Wewnętrznego i Wójta o podjęciu i sposobie realizacji 
wniosków wynikających z przeprowadzonych czynności doradczych. 
 

§ 17. [Program zapewnienia i poprawy jakości] 

1. Audytor wewnętrzny odpowiada za wdrożenie procesów, których celem jest dostarczenie racjonalnego 
zapewnienia, że Audyt Wewnętrzny: 
1) działa zgodnie z Kartą Audytu Wewnętrznego Urzędu Gminy Łubniany; 
2) działa zgodnie z procedurami Audytu Wewnętrznego; 
3) działa w sposób skuteczny i sprawny. 

2. Procesy wymienione w ust. 1 obejmują właściwy nadzór, okresowe oceny wewnętrzne i bieżący monitoring 
zapewnienia jakości oraz okresowe oceny zewnętrzne. 

3. Prowadzenie audytu wewnętrznego podlega ocenie jakości działania. Ocena obejmuje: 
1) zgodność z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego i Kodeksem Etyki; 
2) adekwatność Karty Audytu Wewnętrznego Urzędu Gminy Łubniany, celów audytu wewnętrznego, zasad i 

procedur przeprowadzania audytu wewnętrznego; 
3) wkład w procesy zarządzania ryzykiem, zarządzania i kontroli w jednostce audytowanej, 
4) zgodność z odpowiednimi przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi itp.; 
5) skuteczność ciągłych działań usprawniających oraz stosowanie dobrych praktyk. 

4. Praca audytora podlega ocenie audytowanych, poprzez przesłanie po zakończeniu zadania zapewniającego 
do kierownika jednostki audytowanej ankiety poaudytowej, której wzór stanowi  załącznik nr 20. Wypełniona 
ankieta jest dołączana do akt bieżących zadania. 

5. Ocena wewnętrzna obejmuje także: 
1) ocenę wykonania zadania zapewniającego dokonywaną po zakończeniu zadania przez Audytora 

Wewnętrznego poprzez wypełnienie listy weryfikacyjnej zadania zapewniającego, której wzór stanowi 
załącznik nr 21; 

2) samoocenę audytu wewnętrznego - dokonywaną raz w roku poprzez wypełnienie arkusza samooceny. 

6. Przynajmniej raz na pięć lat działalność audytu wewnętrznego podlega ocenie zewnętrznej przez osobę lub 
zespół spoza jednostki. Oceny zewnętrznej może dokonać osoba lub zespół posiadający odpowiednią wiedzę i 
kwalifikacje w tym zakresie, wyniki tej oceny przekazywane są Wójtowi. 

7. Audytor Wewnętrzny może stwierdzić, że audyt wewnętrzny funkcjonuje zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego tylko wtedy, gdy wyniki oceny zewnętrznej i realizacja 
programu zapewnienia i poprawy jakości potwierdzają ten stan. 
 

§ 18. [szkolenie i rozwój zawodowy audytora wewnętrznego] 
 
1. Mając na uwadze szeroki zakres audytu wewnętrznego, ustawiczne doskonalenie zawodowe, obejmujące 

poszerzanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji, stanowi istotny element pracy audytora wewnętrznego. 
2. Rozwój zawodowy audytora odbywa się poprzez uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz 

poszerzanie wiedzy w ramach samokształcenia, a także samodzielne zdobywanie i wymianę doświadczeń 
zawodowych. 
 

§ 19. [postanowienia końcowe] 
 



1. Procedury Audytu Wewnętrznego będą podlegać okresowym przeglądom w celu jej aktualizacji. Przeglądu 
dokonuje audytor wewnętrzny. Procedury Audytu Wewnętrznego wraz z załącznikami musi być zatem dostępna 
w każdej chwili dla audytorów zewnętrznych. 

2. Procedury Audytu Wewnętrznego i jej aktualizacja wymaga akceptacji Wójta.  
3. Ramowe wzory dokumentów i formularzy stosowanych i zalecanych do wykorzystania przez audytora 

wewnętrznego określają załączniki do niniejszych procedur, których wykaz umieszczono poniżej.  
4. W zależności od wymogów lub specyfiki zadania audytowego wzory te mogą być zmieniane lub dostosowywane 

do celów i potrzeb audytu. 
5. Załącznikami do procedur są niżej wymienione formularze: 

1) Wzór planu audytu stanowi załącznik nr 1; 
2) Wzór matrycy do opracowania planu audytu na dany rok stanowi załącznik nr 2; 
3) Wzór priorytety Wójta załącznik nr3; 
4) Wzór upoważnienia dla audytora stanowi załącznik nr 4; 
5) kwestionariusz kontroli wewnętrznej - wzór stanowi załącznik nr 5; 
6) lista kontrolno / sprawdzająca - wzór stanowi załącznik nr 6; 
7) ścieżka audytu w formie tabelarycznej - wzór stanowi załącznik nr 7; 
8) notatka służbowa - wzór stanowi załącznik nr 8; 
9) kwestionariusz samooceny - wzór stanowi załącznik nr 9; 
10) kwestionariusz oceny mechanizmów kontroli - wzór stanowi załącznik  nr 10; 
11) kwestionariusz oceny kontroli zarządczej – wzór stanowi załącznik nr 11; 
12) arkusze ustaleń audytu - wzór stanowi załącznik nr 12. 
13) Wzór pisma informującego o planowanym zadaniu audytowym stanowi załącznik nr 13; 
14) Wzór protokołu z narady otwierającej stanowi załącznik nr 14; 
15) Wzór programu zadania zapewniającego przedstawia załącznik nr 15; 
16) Wzór zmiany programu zadania zapewniającego przedstawia załącznik nr 16; 
17) Wzór notatki z narady zamykającej stanowi załącznik nr 17; 
18) Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 18; 
19) Wzór notatki informacyjnej stanowi załącznik nr 19; 
20) ankiety poaudytowej, której wzór stanowi  załącznik nr 20; 

21) listy weryfikacyjnej zadania zapewniającego, której wzór stanowi załącznik nr 21; 
 
 
                                                                                                                                 WÓJT 
                                                                                                                     
                                                                                                                            Paweł Wąsiak         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


