
ZARZĄDZENIE N R ..... 
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia

w sprawie wprowadzenia 
Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego 

w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim 
we Wrocławiu

Działając na podstawie art. 274 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) w zw. z art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 
2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia zgodności działania audytu wewnętrznego w Dolnośląskim 
Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu z Międzynarodowymi Standardami Praktyki 
Zawodowej Audytu Wewnętrznego ogłoszonymi w Komunikacie Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. MRiF z 2016 r. poz. 28) do stosowania 
jako standardy audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, 
wprowadza się Program zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Dolnośląskim 
Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do Zarządzenia N r w# .£. 
Wojewody Dolnośląskiego 

z dnia K ź . JA

Program zapewnienia i poprawy jakości 
audytu wewnętrznego 

w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim 
we Wrocławiu

Rozdział I 
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji audytu wewnętrznego w Dolnośląskim 
Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu wprowadza się Program zapewnienia i poprawy jakości 
audytu wewnętrznego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, zwany dalej 
„Programem”.

2. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) arkuszu Quality@w -  należy przez to rozumieć opracowany w Ministerstwie Finansów 

formularz samooceny funkcji audytu wewnętrznego;
2) A W -  należy przez to rozumieć Zespół Audytu Wewnętrznego w Dolnośląskim Urzędzie 

Wojewódzkim we Wrocławiu;
3) Definicji audytu wewnętrznego -  należy przez to rozumieć Definicję audytu wewnętrznego 

określoną przez The Institute of Intemal Auditors;
4) DUW -  należy przez to rozumieć Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu;
5) Dyrektorze Generalnym -  należy przez to rozumieć Dyrektora Generalnego 

w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.
6) Karcie audytu wewnętrznego -  należy przez to rozumieć obowiązującą w Dolnośląskim 

Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu Kartę Audytu Wewnętrznego;
7) Kierującym A W -  należy przez to rozumieć Kierującego Zespołem Audytu Wewnętrznego 

w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu;
8) Kodeksie etyki -  należy przez to rozumieć Kodeks etyki określony przez The Institute 

of Intemal Auditors;
9) Standardach -  należy przez to rozumieć Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej 

audytu wewnętrznego ogłoszone w Komunikacie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 
grudnia 2016 r. (Dz. Urz. MRiF z 2016 r. poz. 28) jako standardy audytu wewnętrznego dla 
jednostek sektora finansów publicznych;

10) Wojewodzie -  należy przez to rozumieć Wojewodę Dolnośląskiego;
11) ZSZ -  należy przez to rozumieć funkcjonujący w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim 

we Wrocławiu Zintegrowany System Zarządzania.
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§ 2. 1. Konieczność ustanowienia Programu wynika bezpośrednio ze Standarów (standard 
1300).

2. Program jest integralną częścią zarządzania audytem wewnętrznym, która stanowi 
podstawę do oceny jego działalności.

3. Program opracowany został w taki sposób, aby wspierać działania audytu wewnętrznego 
zmierzające do przysporzenia wartości i poprawy funkcjonowania DUW.

§ 3 . 1 .  Ocena audytu wewnętrznego pod kątem uzyskanej wartości dodanej dla DUW 
i usprawnienie jego działalności operacyjnej jest możliwa przy zastosowaniu mierników 
określających poziom usług audytu, w tym w szczególności:

1) stopień satysfakcji odbiorców wyników audytu;
2) ilość wdrożonych usprawnień w stosunku do sformułowanych w wyniku przeprowadzonej 

czynności doradczej,
3) ilość zaakceptowanych zaleceń w stosunku do sformułowanych w wyniku 

przeprowadzonego zadania zapewniającego.
2. Stopień satysfakcji odbiorów wyników audytu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), 

określany jest przy wykorzystaniu ankiet poaudytowych. Ich celem jest dokonanie oceny pracy 
audytu wewnętrznego po przeprowadzeniu:
1) zadania zapewniającego -  wzór ankiety stanowi załącznik 1 do Programu;
2) czynności doradczej -  wzór ankiety stanowi załącznik 2 do Programu.

Rozdział II 
Cel i zakres Programu

§ 4. 1. Celem Programu jest racjonalne zapewnienie, że audyt wewnętrzny w DUW:
1) działa zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi oraz zgodnie z Kartą audytu 

wewnętrznego, a tym samym ze Standardami oraz Definicją audytu wewnętrznego i Kodeksem 
etyki,

2) działa w  sposób skuteczny i wydajny,
3) jest postrzegany jako przysparzający wartości dodanej i usprawniający funkcjonowanie 

DUW.

§ 5. Podstawą oceny jakości i efektywności pracy AW jest wzajemnie uzupełniający się 
system ocen wewnętrznych i zewnętrznych.

Rozdział III 
Oceny wewnętrzne

§ 6. 1. Oceny wewnętrzne obejmują:
1) bieżące monitorowanie audytu wewnętrznego,
2) okresowe przeglądy dokonywane drogą samooceny lub przez inną osobę 
-  w ramach DUW -  posiadającą wystarczającą znajomość praktyki audytu wewnętrznego.

2. Bieżące monitorowanie wykonywane jest przez Kierującego A W w ramach zadań 
i obowiązków związanych z kierowaniem AW. Zaliczyć do niego można:



1) nadzorowanie każdego etapu realizacji zadania audytowego, w  tym akceptowanie 
programu zadania oraz jego wyników,

2) akceptowanie listy sprawdzającej stosowanej po ukończeniu zadania audytowego, w celu 
potwierdzenia zgodności działań ze Standardami,

3) opracowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego poprzedzonego analizą zasobów 
osobowych AW oraz sprawozdania z jego wykonania wraz z informacją o wynikach realizacji 
Programu,

4) opracowywanie analiz wskaźników działalności funkcji audytu wewnętrznego 
(np. w ramach funkcjonującego w DUW ZSZ oraz podczas realizacji budżetu Wojewody 
w układzie zadaniowym),

5) tworzenie możliwości dla rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji podległych 
audytorów wewnętrznych zgodnie z obowiązującymi w DUW zasadami (np. poprzez tworzenie 
planów szkoleń oraz indywidulanych programów rozwoju zawodowego).

3. Okresowe przeglądy obejmują:
1) samoocenę przeprowadzaną przez Kierującego AW co najmniej raz w roku 

przy wykorzystaniu arkusza Quality@w rekomendowanego przez Ministerstwo Finansów,
2) ocenę audytu wewnętrznego przeprowadzaną w ramach funkcjonującego w DUW ZSZ 

(wewnętrzny audit zarządzania).

Rozdział IV 
Oceny zewnętrzne

§ 7. 1. Ocena zewnętrzna powinna być przeprowadzana przynajmniej raz na pięć lat 
przez wykwalifikowaną osobę lub zespół spoza DUW.

2. Ocena zewnętrzna może być przeprowadzona w formie:
1) oceny niezależnego zespołu, w którą zaangażowany jest zespół spoza DUW 

pod kierownictwem wykwalifikowanego i doświadczonego zawodowo audytora 
wewnętrznego,

2) samooceny audytu wewnętrznego z niezależną walidacją, wykonaną 
przez wykwalifikowaną i niezależną osobę lub zespół,

3) przeglądu partnerskiego wykonanego przez audytorów wewnętrznych zatrudnionych 
w innych urzędach wojewódzkich.

3. Wybór formy oceny zewnętrznej, na wniosek Kierującego AW, zatwierdza Wojewoda 
przy akceptacji Dyrektora Generalnego.

4. Wyniki oceny zewnętrznej przedstawiane są Wojewodzie.

Rozdział V 
Wyniki Programu

§ 8. 1. Kierujący A W sporządza i przekazuje Wojewodzie do dnia 31 stycznia każdego 
roku informację o wszystkich działaniach podjętych w roku poprzedzającym w ramach 
obowiązującego Programu.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, obejmuje wyniki ocen wewnętrznych 
i zewnętrznych.



3. W przypadku ujawnionych podczas ocen niezgodności, Kierujący A W wskazuje 
w informacji, o której mowa w ust. 1, odpowiednie działania naprawcze.

4. Informację o podjętych i zrealizowanych działaniach naprawczych Kierujący A W 
przekazuje Wojewodzie.

Rozdział VI 
Użycie formuły

§ 9.1. Aby w AW stosować deklarację, że ,^iudyt wewnętrzny w DUWfunkcjonuje zgodnie 
z Międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego ” (standard 
1321), wyniki Programu muszą potwierdzać ten stan. Wyniki muszą pochodzić zarówno 
z przeprowadzonych ocen wewnętrznych, jak i ocen zewnętrznych.

2. Deklaracja zgodności wymaga przeprowadzenia wszystkich działań naprawczych 
w celu usunięcia stwierdzonych podczas ocen niezgodności. Wymagane jest uzyskanie 
potwierdzenia ich usunięcia.



Załącznik 1 do Programu zapewnienia 
i poprawy jakości audytu wewnętrznego 
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim

we Wrocławiu

Zespół Audytu 
Wewnętrznego

Temat zadania zapewniającego
Numer sprawy \

Komórka audytowana

Ankieta poaudytowa

Proszę o dokonanie oceny jakości pracy Zespołu Audytu Wewnętrznego na podstawie 
przeprowadzonego audytu wewnętrznego w kierowanej przez Panią/Pana komórce.
Wyniki ankiety pozwolą na określenie stopnia Pani/Pana satysfakcji po przeprowadzonym 
audycie oraz pozwolą na doskonalenie jakości pracy Zespołu Audytu Wewnętrznego.

Lp. Pytanie Tak Nie Uw agi

Ocena organizacji i przebiegu zadania zapew niającego

1. Czy sposób poinformowania Pani/Pana o planowanej realizacji 
zadania był odpowiedni?

2. Czy cel i zakres zadania został przedstawiony w sposób jasny 
i zrozumiały?

3. Czy przedstawione przez audytora do uzgodnienia kryteria oceny 
mechanizmów kontrolnych były odpowiednie do celu i zakresu 
zadania? ----  ------------

4. Czy audytor wyznaczał odpowiednie terminy do przygotowania 
dokumentów, udzielania informacji lub wykonania innych 
czynności przez audytowaną komórkę?

5. Czy ustalenia dokonane przez audytora w trakcie realizacji 
zadania były na bieżąco omawiane?

6. Czy w trakcie realizacji zadania miał/a Pani/Pan możliwość 
wnoszenia uwag/wniosków/sugestii?

7. Czy działalność Pani/Pana komórki przebiegała bez istotnych 
przeszkód, które mogłyby być związane z przeprowadzonym 
zadaniem audytowym?



8. Czy spotkania organizowane, inicjowane przez audytora były 
odpowiednio wcześniej uzgadniane?

9. Czy sposób uzgodnienia wstępnych wyników audytu był 
odpowiedni?

Ocena jakości spraw ozdania

10. Czy sprawozdanie z audytu jest jasne, zwięzłe, przejrzyste 
i obiektywne?

11. Czy sprawozdanie z audytu jest kompletne, wolne od błędów, 
a ustalenia audytora odzwierciedlają stwierdzone fakty?

12. Czy sprawozdanie z audytu zostało przedstawione Pani/Panu 
w terminie umożliwiającym wdrożenie zaleceń?

13. Czy zalecenia zostały zredagowane precyzyjnie, w sposób 
pozwalający na ich wdrożenie?

14. Czy wdrożenie zaleceń przyczyni się do usprawnienia kierowanej 
przez Panią/Pana komórki, przysporzy wartości dodanej?

O cena audytora:

15. Czy audytor podczas realizacji zadania był obiektywny?

16. Czy audytor podczas realizacji zadania był profesjonalny?

17. Czy audytor podczas realizacji zadania był komunikatywny?

Pytania otwarte1:

1. Jakie działania audytorów wewnętrznych wzbudziły Pani/Pana przychylność podczas 
realizacji zadania?

1 Udzielenie odpowiedzi nie jest wymagane, aczkolwiek Pani/Tana stanowisko będzie uwzględnione przy planowaniu 
kolejnych działań Zespołu Audytu Wewnętrznego.



Jakie działania audytorów wewnętrznych podejmowane w trakcie realizacji zadania są 
przez Panią/Pana nieakceptowane?

W jaki sposób audyt wewnętrzny mógłby wesprzeć Pani/Pana komórkę? 
Proszę wskazać swoje oczekiwania?

Inne spostrzeżenia/uwagi/sugestie:

(data, pieczęć i podpis osoby udzielającej odpowiedzi)

Dziękuję za wypełnienie niniejszej ankiety.
Anna Malinowska -  Kierujący Zespołem Audytu Wewnętrznego.





Załącznik 2 do Programu zapewnienia 
i poprawy jakości audytu wewnętrznego 
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim

we Wrocławiu

Zespół Audytu 
Wewnętrznego

Temat czynności doradczej Numer sprawy "

Ankieta poaudytowa

Sz. P.
Wojewoda Dolnośląski/Dyrektor Generalny

Proszę o dokonanie oceny jakości pracy Zespołu Audytu Wewnętrznego na podstawie 
przeprowadzonego audytu wewnętrznego w formie czynności doradczej.
Wyniki ankiety pozwolą na określenie stopnia Pani/Pana satysfakcji po przeprowadzonym 
audycie oraz pozwolą na doskonalenie jakości pracy Zespołu Audytu Wewnętrznego.

Lp. Pytanie Tak Nie Uwagi

O cena organizacji i przebiegu czynności doradczej

1. Czy zrealizowana czynność doradcza służyła wspieraniu 
Wojewody Dolnośląskiego/Dyrektora Generalnego w realizacji 
celów i zadań DUW?

2. Czy uzgodnienie celu i zakresu czynności doradczej nastąpiło 
w odpowiedniej formie?

3. Czy ustalenia dokonane przez audytora w  trakcie realizacji 
zadania były na bieżąco omawiane?

4. Czy w trakcie realizacji zadania miał/a Pani/Pan możliwość 
wnoszenia uwag/wniosków/sugestii?

5. Czy Kierujący AW w trakcie realizacji czynności doradczej 
skutecznie zarządzał audytem wewnętrznym?

O cena jakości inform acji z  czynności doradczej

6. Czy informacja z czynności doradczej jest jasna, zwięzła, 
przejrzysta i obiektywna?
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7. Czy informacja z czynności doradczej jest kompletna, 
konstruktywna i dostarczona na czas?

8. Czy czynność doradcza zrealizowana została zgodnie 
z uzgodnionym celem i zakresem zadania?

9. Czy przedstawione w informacji z czynności doradczej propozycje 
dotyczące usprawnień funkcjonowania DUW, przysporzyły 
organizacji wartości dodanej?

Ocena audytora:

10. Czy audytor podczas realizacji zadania był obiektywny?

11. Czy audytor podczas realizacji zadania był profesjonalny?

12. Czy audytor podczas realizacji zadania był komunikatywny?

Pytania otwarte1:

1. Jakie działania audytorów wewnętrznych wzbudziły Pani/Pana przychylność podczas 
realizacji zadania?

2. Jakie działania audytorów wewnętrznych podejmowane w trakcie realizacji zadania są 
przez Panią/Pana nieakceptowane?

3,,r W jaki sposób audyt wewnętrzny mógłby wesprzeć DUW?
Proszę wskazać swoje oczekiwania?

1 Udzielenie odpowiedzi nie jest wymagane, aczkolwiek Pani/Pana stanowisko będzie uwzględnione przy planowaniu 
kolejnych działań Zespołu Audytu Wewnętrznego.



Inne spostrzeżenia/uwagi/sugestie:

(data, pieczęć i podpis osoby udzielającej odpow iedzi)

Dziękuję za wypełnienie niniejszej ankiety.
Anna Malinowska -  Kierujący Zespołem Audytu Wewnętrznego.




