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Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Wprowadzenie

Księga Procedur Audytu Wewnętrznego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we 
Wrocławiu (w dalszej części w skrócie: Księga Procedur) stanowi zbiór formalno-prawnych 
wymogów związanych z przeprowadzaniem audytu wewnętrznego oraz opis stosowanej 
metodyki audytu wewnętrznego. Opracowana została przede wszystkim w oparciu o:

1. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 
z późn. zm.),

2. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie przeprowadzania 
i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 21, poz. 108),

3. komunikat Nr 4 Ministra Finansów z dnia 20 maja 201 lr. w sprawie standardów 
audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 5 
poz. 23).
Ponadto wykorzystano tutaj informacje dotyczące metodyki i stosowanych dobrych 

praktyk w audycie wewnętrznym publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów 
w ramach sprawowanej koordynacji audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów 
publicznych.

Księga Procedur służy zapewnieniu jednolitego wykonywania zadań audytowych 
przez Zespół Audytu Wewnętrznego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim (w dalszej 
części w skrócie: ZAW) oraz odpowiedniej jakości wykonywanej przez pracowników ZAW 
pracy. Wprowadzana jest w życie w formie zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego, w ten 
sam sposób dokonuje się jej aktualizacji. Aktualizacja Księgi dokonywana jest w zależności 
od potrzeb audytu wewnętrznego oraz środowiska zewnętrznego. Księgę procedur oraz 
kolejne jej warianty włącza się do akt stałych audytu wewnętrznego.

K s ię g a  Procedur Audytu W ew nętrznego
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I. Audyt wewnętrzny w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim 
we Wrocławiu

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu na mocy art 274 ust. 1 pkt 3 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz, 1240 z późn. zm.) 
zobowiązany jest do prowadzenia audytu wewnętrznego.

Zgodnie ze Statutem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 
stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 79 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 maja 
2009r„ -  Zespół Audytu Wewnętrznego jest wyodrębniony organizacyjnie w strukturze 
Urzędu a kierujący Zespołem audytor wewnętrzny podlega bezpośrednio Wojewodzie 
Dolnośląskiemu, który zapewnia organizacyjną odrębność wykonywanych przez niego zadań 
(niezależność organizacyjna).

Audytowi wewnętrznemu nie przypisuje się wykonywania żadnych zadań 
operacyjnych. Nie może on wykonywać czynności niezwiązanych z przeprowadzaniem 
audytu, w szczególności nie może być odpowiedzialny za prace koncepcyjne, związane 
z tworzeniem nowych procedur i systemów oraz za czynności mające na celu ich wdrożenie 
(niezależność funkcjonalna). Wynika to z konieczności zapewnienia obiektywizmu audytora 
wewnętrznego.

Próby narzucenia audytorowi wewnętrznemu obszarów audytu, wpływania na sposób 
wykonywania pracy i przekazywania wyników, stanowią naruszenie niezależności 
operacyjnej.

Potrzeba przeprowadzania audytu wiąże się z zagwarantowaniem audytorowi 
wewnętrznemu nieograniczonego dostępu do wszelkich dokumentów, z zachowaniem 
przepisów o ochronie informacji niejawnych, do wszystkich pracowników oraz wszelkich 
innych źródeł informacji.

W celu zapewnienia prawidłowego przeprowadzania audytu wewnętrznego konieczne 
jest uwzględnianie i zabezpieczanie środków i zasobów rzeczowych niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania audytu wewnętrznego, na podstawie potrzeb zgłaszanych 
przez audytora wewnętrznego (m.in. na realizację rozwoju zawodowego - uczestnictwo 
w szkoleniach, zakup literatury fachowej) (niezależność finansowa).

Audytor wewnętrzny winien wykonywać swoje obowiązki zgodnie z zasadami 
dotyczącymi praktyki wykonywania zawodu oraz regułami postępowania, stanowiącymi 
pewne normy zachowania oczekiwanego od audytora wewnętrznego.

Audytor wewnętrzny zobowiązany jest do przestrzegania zasad prawości, 
obiektywizmu, poufności oraz wykazywania w toku świadczonych usług niezbędnej wiedzy, 
umiejętności i doświadczenia.

Audytor wewnętrzny powinien postępować w sposób sprzyjający budowaniu 
i wzmacnianiu współpracy z innymi audytorami wewnętrznymi.

Zasady oraz reguły postępowania audytora wewnętrznego, jego prawa i obowiązki 
szczegółowo określone zostały w Karcie Audytu Wewnętrznego w Dolnośląskim Urzędzie 
Wojewódzkim we Wrocławiu.

Księga Procedur Audytu Wewnętrznego
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II. Organizacja pracy Zespołu Audytu Wewnętrznego w DUW

1. Ocena pracy audytu wewnętrznego

Do kierowania pracą Zespołu wyznaczony został audytor wewnętrzny (Kierujący 
ZAW), któremu podlegają bezpośrednio pozostali audytorzy.

W celu dostarczenia racjonalnego zapewnienia Kierownictwa DUW (Wojewoda 
Dolnośląski oraz Dyrektor Generalny DUW), kierowników audytowanych komórek oraz 
organów kontrolnych, że audyt wewnętrzny:

-  działa zgodnie z Kartą Audytu Wewnętrznego i Księgą Procedur Audytu
Wewnętrznego obowiązującymi w DUW,

-  funkcjonuje w sposób wydajny i skuteczny,
-  przysparza wartość dodatnią i usprawnia funkcjonowanie DUW,

w ZAW dokonywana jest ocena jakości pracy. Metodologię przeprowadzania oceny jakości 
pracy audytu wewnętrznego określa Program Zapewnienia i Poprawy Jakości w ZAW , który 
stanowi załącznik nr 1 do Księgi Procedur.

2. Szkolenia i rozwój zawodowy pracowników ZAW

Z uwagi na szeroki zakres audytu wewnętrznego, ustawiczne doskonalenie zawodowe 
obejmujące poszerzanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji, stanowi istotny element pracy 
audytora wewnętrznego.

Audytorzy wewnętrzni w ZAW podlegają okresowym ocenom członka korpusu 
służby cywilnej, w których określane są indywidualne programy rozwoju zawodowego. 
Programy te stanowią podstawę opracowania przez Kierującego ZAW rocznych potrzeb 
szkoleniowych, które zgodnie z zasadami obowiązującymi w DUW, przekazywane są do 
Dyrektora Biura Organizacyjno-Administracyjnego.

Ponadto, biorąc pod uwagę specyfikę pracy audytora wewnętrznego oraz potrzebę 
pogłębienia jego wiedzy na temat danego zadania audytowego, może on wnioskować 
o skierowanie na szkolenie, którego tematyka nie mieści się we wcześniej planowanych 
obszarach. Audytor wewnętrzny występuje z wnioskiem o skierowanie na szkolenie, zgodnie 
z procedurą funkcjonującą w Urzędzie.

Audytorzy wewnętrzni w ZAW analizują jakość poszczególnych szkoleń zgodnie 
z zasadami obowiązującymi w DUW.

Księga Procedur Audytu Wewnętrznego
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III. Metodyka prowadzenia audytu

1. Planowanie w audycie wewnętrznym

Kierujący ZAW przygotowując plany: roczny i strategiczny (długookresowy) 
przeprowadza analizę ryzyka, Analiza ryzyka jest ponadto wykorzystywana przez audytorów 
wewnętrznych na etapie planowania zadania audytowego.

1.1 Analiza ryzyka na etapie planowania rocznego (strategicznego)

Standardy audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych definiują 
ryzyko jako możliwość zaistnienia zdarzenia, które będzie miało wpływ na realizację 
założonych celów.

Ryzyko jest mierzone wpływem (skutkami) i prawdopodobieństwem jego 
wystąpienia. Ryzyko jest konsekwencją występowania niepewności, co do kształtowania się 
przyszłości. Z niepewnością związane są zarówno szanse jak i zagrożenia. Szanse to 
zdarzenia lub działania, których skutkiem może być osiągnięcie lepszych niż zakładano 
rezultatów. Zagrożenia to zdarzenia lub działania, których skutkiem może być szkoda 
w majątku lub wizerunku danej jednostki lub które przeszkodzą w osiągnięciu wyznaczonych 
celów i zadań.

Uwzględniając powyższe definicje ryzyko można określić jako prawdopodobieństwo 
wystąpienia szans i zagrożeń, których skutki dla organizacji są istotne.

Analiza ryzyka na etapie planowania obejmuje w szczególności identyfikację 
obszarów działalności jednostki oraz ocenę ryzyka we wszystkich zidentyfikowanych 
obszarach działalności Urzędu, zwanych w dalszej części -  obszarami ryzyka. Zasadniczym 
celem analizy ryzyka jest wskazanie tych obszarów ryzyka, gdzie ryzyko jest największe.

Przeprowadzając analizę ryzyka Kierujący ZAW uwzględnia zakres 
odpowiedzialności kierownika Urzędu za funkcjonowanie kontroli zarządczej oraz bierze pod 
uwagę:

-  cele i zadania DUW,
-  funkcjonujący w Urzędzie system kontroli zarządczej,
-  ryzyka wpływające na realizację celów i zadań DUW,
-  wyniki innych audytów i kontroli,
-  priorytety Kierownictwa Urzędu,
-  publikowane wytyczne Ministra Finansów w zakresie audytu wewnętrznego.

Kierujący ZAW tworzy listę zidentyfikowanych obszarów ryzyka, uwzględniając ich
kolejność wynikającą z oceny ryzyka, z podaniem wyników analizy ryzyka. Kierujący ZAW 
posiada swobodę wyboru w zakresie metody przeprowadzania analizy ryzyka. 
W praktyce w DUW na etapie planowania rocznego i strategicznego stosuje się 
matematyczną metodę analizy ryzyka szczegółowo określoną w załączniku nr 2 do niniejszej 
Księgi Procedur.

Księga Procedur Audytu Wewnętrznego
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1.2 Planowanie roczne

Audyt wewnętrzny w DUW przeprowadza się na podstawie rocznego planu audytu 
wewnętrznego. Do końca roku Kierujący ZAW w porozumieniu z Kierownictwem DUW 
przygotowuje na podstawie analizy ryzyka plan audytu na następny rok. Plan przedstawia 
wykaz obszarów, które ZAW zamierza objąć audytem w ciągu roku.

Podczas opracowywania planu audytu, oprócz przeprowadzenia analizy ryzyka 
w zidentyfikowanych obszarach działalności Urzędu, przeprowadza się także analizę zasobów 
osobowych ZAW na następny rok z uwzględnieniem:

-  czasu przeznaczonego na szkolenia i rozwój zawodowy,
-  czasu przeznaczonego na czynności organizacyjne,
-  urlopów i innych nieobecności,
-  rezerwy czasowej.

Dokonując analizy zasobów osobowych bierze się również pod uwagę:
-  liczbę pracowników ZAW,
-  informacje na temat wykorzystania dostępnych zasobów w latach poprzednich,

   i i*.cri.— :_ : 7 Ali/-  WlCUZ,ę, 1 U U i W ia u tz ,c m c  p ia u u w u iŁ u w  w .

Wyniki przeprowadzonej analizy zasobów osobowych pozwalają na ustalenie w osobodniach 
czasu przeznaczonego na przeprowadzenie zadań audytowych i czynności sprawdzających 
w następnym roku.

Roczny plan audytu zawiera w szczególności:
1. wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka,
2. wyniki przeprowadzonej analizy zasobów osobowych,
3. listę obszarów ryzyka, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające,
4. informację na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację poszczególnych 

zadań zapewniających,
5. informację na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację czynności 

doradczych,
6. informację na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację czynności 

sprawdzających,
7. informację na temat cyklu audytu -  określenie czasu wyrażonego w latach w którym, 

przy niezmienionych zasobach osobowych ZAW, zostałyby przeprowadzone zadania 
zapewniające we wszystkich obszarach ryzyka.

Plan audytu podpisuje Kierujący ZAW oraz Kierownictwo DUW (Wojewoda 
Dolnośląski oraz Dyrektor Generalny DUW).

Kierujący ZAW przekazuje informację o planowanym przeprowadzeniu zadań 
zapewniających kierownikom wszystkich komórek audytowanych objętych planem audytu. 
Ponadto plan audytu wewnętrznego opublikowany zostaje na Intranecie DUW.

Jeżeli w trakcie realizacji planu audytu Kierujący ZAW stwierdzi, że przeprowadzenie 
wszystkich zaplanowanych zadań audytowych jest niemożliwe łub niecelowe, uzgadnia

Księga Procedur Audytu Wewnętrznego
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w formie pisemnej z Wojewodą Dolnośląskim za pośrednictwem Dyrektora Generalnego 
DUW zakres realizacji planu audytu.

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku wystąpienia nowych 
ryzyk lub też zmiany oceny ryzyka, audytor wewnętrzny może przeprowadzić audyt 
wewnętrzny poza planem audytu. Audyt poza planem można przeprowadzić na wniosek 
Wojewody Dolnośląskiego lub z inicjatywy Dyrektora Generalnego DUW bądź Kierującego 
ZAW w porozumieniu z Wojewodą. Jeżeli przeprowadzenie audytu wewnętrznego poza 
planem audytu stworzy zagrożenie dla jego realizacji, Kierujący ZAW zawiadamia o tym na 
piśmie Kierownika DUW, za pośrednictwem Dyrektora Generalnego DUW.

1.3 Planowanie strategiczne

Plan strategiczny nakreśla zasadnicze cele i obszary pracy ZAW w perspektywie 
długookresowej. Kierujący ZAW przygotowuje strategiczny plan audytu w oparciu 
o przeprowadzoną analizę ryzyka do rocznego planu audytu.

Strategiczny plan audytu zawiera:
-  wszystkie zidentyfikowane obszary ryzyka z określeniem szacowanego poziomu

ryzyka w danym obszarze,
-  cele Zespołu Audytu Wewnętrznego,
-  założenia organizacyjne dotyczące ZAW, w tym składu osobowego ZAW,
-  informację o cyklu audytu w DUW,
-  obszary ryzyka planowane do objęcia audytem w poszczególnych latach

obowiązywania planu.
Strategiczny plan audytu podpisywany jest przez Kierującego ZAW i akceptowany 

przez Kierownictwo DUW -  Wojewodę i Dyrektora Generalnego. Podlega on aktualizacji raz 
w roku na postawie corocznej analizy ryzyka.

1.4 Planowanie na poziomie zadania audytowego

Audytor wewnętrzny przy przeprowadzaniu zadania zapewniającego musi zaplanować 
wszystkie czynności, określić narzędzia i techniki jakie zastosuje do przeprowadzenia 
zadania, ustalić kryteria oceny stanu faktycznego oraz sposób klasyfikowania wyników dla 
poszczególnych kryteriów. Plan pracy audytora wewnętrznego zawarty jest w programie 
zadania audytowego, o którym będzie mowa w dalszej części Księgi Procedur.

Księga Procedur Audytu Wewnętrznego
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2. Przeprowadzanie zadania zapewniającego

Proces przeprowadzania zadania zapewniającego podzielić można na następujące
etapy:

2.1 Upoważnienie do przeprowadzenia audytu

Do przeprowadzenia audytu wewnętrznego uprawnia imienne upoważnienie 
wystawione przez Kierownika DUW oraz dowód osobisty audytora. Projekt upoważnienia 
przygotowuje audytor wewnętrzny. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 
Księgi Procedur.

2.2 Wstępny przegląd

Jest techniką stosowaną przez audytora wewnętrznego jeszcze przed sporządzeniem 
Programu zadania audytowego. Polega na zebraniu informacji z zakresu działalności 
poddanej badaniu, bez ich szczegółowej weryfikacji.
Do głównych celów wstępnego przeglądu należą:

-  zapoznanie się i zrozumienie badanej działalności,
-  wyodrębnienie istotnych obszarów, wymagających szczególnej uwagi w trakcie 

zadania audytowego,
-  zidentyfikowanie istniejących mechanizmów kontroli,
-  pozyskanie informacji ułatwiających przeprowadzenie zadania audytowego,
-  ustalenie, czy konieczne jest przeprowadzanie zadania audytowego w danym obszarze 

ryzyka.
Wstępny przegląd stanowi również podstawę do przeprowadzenia analizy ryzyka na etapie 
zadania audytowego.
Podczas dokonywania przeglądu wstępnego audytor wewnętrzny może wykorzystywać 
różne rodzaje technik m.in.:

-  rozmowy z pracownikami,
-  obserwacj a/oględziny,
-  analiza sprawozdań i innych dokumentów,
-  schematy, wykresy, tabele,
-  opracowanie kwestionariuszy i in.

Wzór pisma do kierownika audytowej komórki organizacyjnej z informacją o rozpoczęciu 
audytu wewnętrznego stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Księgi Procedur.

Księga Procedur Audytu Wewnętrznego



Dolnośląski Urząd Wojewódzki

2.3 Analiza ryzyka na etapie zadania zapewniającego

W procesie analizy ryzyka w obszarze objętym zadaniem, audytor wewnętrzny 
identyfikuje i szacuje ryzyka związane z obszarem działalności jednostki objętym zadaniem. 
Istnieje możliwość wyboru przez audytora metodologii przeprowadzenia analizy w zależności 
od rodzaju działalności podlegającej przeglądowi.

W praktyce w DUW podstawą przeprowadzenia analizy ryzyka na etapie zadania 
zapewniającego są informacje zebrane w toku przeglądu wstępnego, w tym m.in. informacje
0 działalności komórki uzyskane po analizie przepisów powszechnie obowiązujących
1 procedur wewnętrznych regulujących badany obszar oraz informacje zebrane po analizie 
dokumentacji z wcześniej przeprowadzonych kontroli i audytów. Pomocnym narzędziem 
podczas identyfikacji ryzyka w obszarze objętym audytem są również Karty procesów, 
w których określone są m.in. cele i zadania, odpowiedzialność, mierniki, ryzyka zagrażające 
realizacji celu i zadań wraz z określonym prawdopodobieństwem i skutkiem. Wszystkie te 
informacje stanowią podstawę do identyfikacji przez audytora ryzyk w obszarze objętym 
zadaniem.

Szacowanie ryzyka odbywa się za pomocą oceny punktowej dokonywanej na bazie 
wiedzy i doświadczenia audytora. Polega na określeniu prawdopodobieństwa ziszczenia się 
zdarzenia i skutku jaki to zdarzenie wywrze na realizację celów i zadań w badanym obszarze. 

Poziom prawdopodobieństwa określony jest według nw. wartości punktowej:
-  „3” -  duży -  kiedy istnieją uzasadnione powody, aby sądzić że zdarzenie będzie miało 

miejsce wielokrotnie w ciągu roku;
-  „2” -  średni - kiedy istnieją uzasadnione powody, aby sądzić że zdarzenie będzie 

miało miejsce kilkukrotnie w ciągu roku;
-  „1” -  niski - kiedy istnieją uzasadnione powody, aby sądzić że zdarzenie będzie miało 

miejsce raz w ciągu roku lub nie zdarzy się w ciągu roku.
Poszczególnym poziomom skutku ryzyka przypisana jest niżej podana wartość 

punktowa:
-  „3” -  poważny -  kiedy zdarzenie objęte ryzykiem powoduje uszczerbek mający duży 

wpływ na realizację kluczowych zadań albo osiąganie założonych celów. Skutkuje 
poważną stratą finansową i stanie się ważnym wydarzeniem publicznym. Rozwiązanie 
problemu będzie wymagało znacznego nakładu czasu i zasobów, w tym kierownictwa 
wyższego szczebla. Usunięcie skutków będzie bardzo trudne lub proces przywracania 
do stanu poprzedniego będzie bardzo trudny;

-  „2” -  mały -  kiedy zdarzenie objęte ryzykiem powoduje stratę o charakterze 
finansowym lub posiadanych zasobów, przy czym nie jest ona zbyt dotkliwa 
w skutkach. Wystąpienie problemu może mieć ujemy wpływ na wyniki działalności 
i jakość wykonywanych zadań. Może spowodować zakłócenia w działalności, jednak 
zastosowanie przewidzianych mechanizmów i działań powinno zapobiec wystąpieniu 
negatywnych skutków zdarzenia;
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-  „1” -  nieznaczny -  kiedy zdarzenie objęte ryzykiem powoduje niewielką stratę 
finansową, nie spowoduje trwałej szkody i wywrze mały wpływ na wyniki 
działalności. Nie wywrze wpływu na reputację Urzędu. Skutki zdarzenia można łatwo 
usunąć nieznacznym nakładem czasu i zasobów.
W oparciu o przedział wartości punktowej iloczynu prawdopodobieństwa i skutku 

ustalany jest poziom istotności ryzyka jako:
-  poziom istotności „wysoki” - dla przedziału 9-6,
-  poziom istotności „średni” - dla przedziału 4-3,
-  poziom istotności „mały” - dla przedziału 2-1.

Rezultatem przeprowadzonej przez audytora analizy ryzyka jest ranking obiektów 
audytu uszeregowanych według malejącego poziomu istotności. Ranking jest potrzeby, aby 
audytor mógł dokonać wyboru w obszarze objętym audytem obiektów, dla których ryzyko 
jest największe

Wyniki analizy powinny być odzwierciedlone w celach zadania. Natomiast ustalony 
zakres zadania powinien być wystarczający dla realizacji celów.

2-4 P rn o ra m  z a d an ia  zan ew n ia iacep o
     &---------------------------------  1-  ’ J L -O“

Podstawowym dokumentem zawierającym wyniki przeprowadzonego przeglądu 
wstępnego oraz analizy ryzyka jest Program zadania audytowego.
Program zadania zapewniającego określa w szczególności:

1. temat zadania,
2. cele zadania,
3. podmiotowy i przedmiotowy zakres zadania,
4. istotne ryzyka w obszarze ryzyka objętym zadaniem,
5. narzędzia i techniki przeprowadzania zadania,
6. kryteria oceny ustaleń stanu faktycznego,
7. sposób klasyfikowania wyników dla poszczególnych kryteriów, o których mowa 

powyżej - pkt. 6.
Kryteria oceny ustaleń stanu faktycznego, stanowiące element Programu zadania, 

służą wyznaczeniu takich okoliczności/stanów, które pozwolą stwierdzić, czy zaistniałe 
w badanej komórce fakty należy ocenić jako prawidłowe czy nieprawidłowe. Ustalając 
kryteria oceny audytor powinien w pierwszej kolejności dowiedzieć się, czy w audytowanej 
komórce są już ustalone kryteria oceny funkcjonowania danego obszaru. Jeżeli istnieją, 
audytor ocenia czy są aktualne i możliwe do wykorzystania w danym zadaniu audytowym. 
Jeżeli nie, wówczas audytor ustala sam kryteria, a następnie uzgadnia je z kierownikiem 
komórki audytowanej podczas narady otwierającej. W praktyce, źródłami kryteriów oceny są:

-  istniejące w audytowanej komórce kryteria,
-  przepisy prawa powszechnie obowiązujące i procedury wewnętrzne,
-  standardy, normy, instrukcje oraz inne wytyczne o charakterze standardów 

opracowane przez uznane profesjonalne organy, instytucje, organizacje,
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-  plany i sprawozdania z działalności,
-  wytyczne kierownictwa DUW,
~ dobre praktyki,
-  wyniki kontroli i audytów.

Po określeniu kryteriów oceny ustaleń stanu faktycznego, audytor określa sposób 
klasyfikowania wyników dla poszczególnych kryteriów. Załącznik nr 5 do Księgi procedur 
przedstawia możliwą do zastosowania skałę klasyfikowania ustaleń audytu. W praktyce 
kryteria oceny oraz ich klasyfikacja ustalane są indywidualnie dla konkretnego zadania, po 
przeprowadzeniu przeglądu wstępnego i analizy ryzyka.

Program zadania zapewniającego oraz jego ewentualne zmiany zatwierdza Kierujący 
ZAW. W uzasadnionych przypadkach audytor wewnętrzny może dokonać zmian 
w Programie zadania w trakcie jego przeprowadzania. Zmiany Programu powinny być 
udokumentowane. Wzór Programu zadania zapewniającego stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszej Księgi Procedur.

2.5 Narada otwierająca

Przed rozpoczęciem czynności audytowych, audytor wewnętrzny przeprowadza 
spotkanie -  naradę otwierającą - z kierownikiem komórki audytowanej, bądź osobą przez 
niego wyznaczoną. Podczas narady otwierającej audytor wewnętrzny przedstawia informacje 
na temat celu, zakresu zadania, kryteriów oceny, sposobu klasyfikacji ustaleń audytu oraz 
narzędzi i technik przeprowadzania audytu. Celem narady otwierającej jest również 
uzgodnienie sposobów współpracy podczas realizacji zadania audytowego oraz sposobów 
unikania zakłóceń w pracy komórki audytowanej.
Z przeprowadzonej narady otwierającej audytor wewnętrzny sporządza protokół, którego 
wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszej Księgi Procedur. Protokół włączony zostaje do 
akt bieżących zadania audytowego.

2.6 Ocena kontroli zarządczej

Ocena mechanizmów kontroli zarządczej powinna dostarczyć rozsądnego 
zapewnienia, że podstawowe elementy systemu są wystarczające do osiągnięcia 
zamierzonych celów. Ocena winna być udokumentowana oraz poparta wynikami testów, 
obserwacji i badań. Głównym celem wszystkich prac audytowych jest ocena systemów 
zarządzania i kontroli zarządczej w DUW.

Badając system kontroli zarządczej audytor może posługiwać się kwestionariuszami 
kontroli wewnętrznej lub listami kontrolnymi. Stanowią one dla audytora pomoc do 
uzyskiwania potrzebnych informacji od pracowników badanej komórki na temat 
mechanizmów kontroli zarządczej. Kwestionariusze takie konstruuje się w taki sposób, żeby 
odpowiedzi negatywne wskazywały na potencjalnie słabe punkty kontroli zarządczej. 
Negatywna odpowiedź będzie powodować, że audytor będzie się starał ustalić, czy istnieją 
inne elementy kontroli, które kompensowałyby negatywną odpowiedź.
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Narzędziami wspomagającymi pracę audytora są notatki opisowe oraz graficzna 
analiza procesów, opracowywane na etapie wstępnego przeglądu.

Oprócz podanych powyżej narzędzi wiele informacji audytor uzyskuje podczas 
rozmów z pracownikami komórek. Informacje te oraz wynikające z nich ustalenia i wnioski, 
są także dokumentowane i dołączane do akt bieżących sprawy.

W ocenie mechanizmów kontroli zarządczej audytor bierze pod uwagę następujące 
czynniki:

-  typy błędów i nieprawidłowości, które mogą występować,
-  procedury kontroli służące zapobieganiu i wykrywaniu takich błędów 

i nieprawidłowości - czy zostały przyjęte i czy są zadowalająco przestrzegane,
-  słabe strony, które mogłyby umożliwiać występowanie błędów i nieprawidłowości, 

pomimo istniejących mechanizmów kontroli,
-  wpływ tych słabych stron na charakter, rozłożenie w czasie i stopień nasilenia technik 

audytu, które trzeba zastosować,
-  wyniki z przeprowadzanych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.

2,7 Xestowanie

Przystępując do zadania audytowego, audytor wewnętrzny określa zasady wyboru 
elementów do szczegółowego badania. Może objąć badaniem całą zbiorowość bądź 
zastosować próbkowanie. Istnieje wiele metod próbkowania: metody statystyczne, 
z pogranicza statystyki i niestatystyczne. Audytor wewnętrzny dokonuje wyboru metody 
próbkowania, biorąc pod uwagę specyfikę danej metody, cel audytu, zasoby oraz 
indywidualne predyspozycje do stosowania określonej metody. Po dokonaniu wyboru próby, 
przystępuje do badania, którym obejmuje każdą jej pozycję.

Prowadząc badanie audytor stosuje techniki testowania, w tym m.in.: testy 
przeglądowe, testy zgodności, testy rzeczywiste, testy gwarancji i in. Testowanie jest 
niezbędne do ustalenia stanu faktycznego i zebrania dowodów audytowych na poparcie 
sformułowanych wniosków z badania.

Do oceny zebranych informacji w wyniku porównywania ich z oczekiwaniami 
określonymi przez audytora służą metody analityczne. Metody analityczne mogą być 
pomocne przy wykrywaniu:

-  nieoczekiwanych różnic,
-  braku różnic, pomimo, że się ich spodziewano,
-  błędów, nieprawidłowości, oszustw, nietypowych transakcji.

Księga Procedur Audytu Wewnętrznego
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2.8 Sprawozdanie wstępne

Po zakończeniu badania audytor opracowuje projekt sprawozdania {Sprawozdanie 
wstępne), w którym prezentuje w sposób jasny, rzetelny i zwięzły ustalenia i zalecenia 
poczynione w trakcie przeprowadzania zadania.
Sprawozdanie zawiera w szczególności:

1. temat i cel zadania zapewniającego,
2. podmiotowy i przedmiotowy zakres zadania zapewniającego,
3. datę rozpoczęcia zadania zapewniającego,
4. ustalenia stanu faktycznego wraz ze sklasyfikowanymi wynikami ich oceny według 

kryteriów przyjętych w programie zadania zapewniającego,
5. słabości kontroli zarządczej oraz analiza ich przyczyn,
6. skutki lub ryzyka wynikające ze wskazanych słabości kontroli zarządczej,
7. zalecenia w sprawie wyeliminowania słabości kontroli zarządczej lub wprowadzenia 

usprawnień wraz z ich klasyfikacją według skali określonej w Programie, 
adekwatności

8. opinię w sprawie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej 
w obszarze objętym zadaniem audytowym,

9. datę sporządzenia sprawozdania,
10. imię i nazwisko audytora wewnętrznego przeprowadzającego zadanie oraz jego 

podpis.
Kierownik ZAW przekazuje Sprawozdanie wstępne kierownikowi komórki 

audytowanej.
Kierownik komórki audytowanej może zgłosić na piśmie, w terminie wyznaczonym 

przez audytora wewnętrznego w Sprawozdaniu wstępnym, nie krótszym niż 7 dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania Sprawozdania, dodatkowe wyjaśnienia 
lub umotywowane zastrzeżenia dotyczące jego treści.

2.9 Narada zamykająca

Po upływie terminu wyznaczonego w Sprawozdaniu wstępnym kierownikowi komórki 
audytowanej do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń do treści 
Sprawozdania, audytor wewnętrzny może zwołać naradę zamykającą z udziałem 
kierownictwa audytowanej komórki. W naradzie mogą uczestniczyć także osoby sprawujące 
nadzór nad działalnością audytowanej komórki oraz wskazani przez kierownika tej komórki 
pracownicy.

Celem narady zamykającej jest omówienie ustaleń zawartych w Sprawozdaniu 
wstępnym. W przypadku złożenia przez kierownictwo audytowanej komórki pisemnych 
wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń do treści Sprawozdania, dyskusji poddane także 
zostaje stanowisko kierownictwa komórki audytowanej. Wynikiem narady zamykającej 
powinno być ustalenie wspólnego stanowiska odnośnie zidentyfikowanych podczas audytu
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słabości oraz omówienie działań naprawczych w celu poprawy ewentualnych niedociągnięć 
ujawnionych przez audyt.

Z przeprowadzonej narady zamykającej audytor wewnętrzny sporządza protokół, 
którego wzór stanowi załącznik nr 8 niniejszej Księgi Procedur.

2.10 Sprawozdanie z audytu

W przypadku niezgłoszenia dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń 
do treści Sprawozdania wstępnego, Kierujący ZAW po upływie wyznaczonego terminu 
przekazuje Sprawozdanie wstępne jako Sprawozdanie z  audytu Wojewodzie Dolnośląskiemu 
i Dyrektorowi Generalnemu DUW, informując o tym kierownika komórki audytowanej.

Natomiast jeżeli zostaną zgłoszone dodatkowe wyjaśnienia lub zastrzeżenia do treści 
Sprawozdania wstępnego audytor wewnętrzny dokonuje ich analizy i w miarę potrzeby 
podejmuje dodatkowe czynności wyjaśniające w tym zakresie, w tym omawia je podczas 
narady zamykającej. W przypadku stwierdzenia zasadności całości lub części wyjaśnień lub 
zastrzeżeń audytor wewnętrzny zmienia lub uzupełnia odpowiednią część Sprawozdania.

W przypadku nieuwzględnienia w części lub w całości dodatkowych wyjaśnień lub 
umotywowanych zastrzeżeń do treści Sprawozdania wstępnego, audytor przekazuje swoje 
stanowisko wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej kierownikowi komórki audytowanej. 
Dokumenty:

1. złożone przez kierownika komórki audytowanej pisemne wyjaśnienia lub zastrzeżenia 
do treści Sprawozdania wstępnego oraz

2. pisemne stanowisko audytora wewnętrznego odnośnie nieuwzględnienia w całości lub 
w części stanowiska kierownika komórki audytowanej

- włączone zostają do akt bieżących zadania. Dokumenty te stanowią również załączniki do 
<Sprawozdania z audytu.

Kierujący ZAW Sprawozdanie z audytu przekazuje: Wojewodzie Dolnośląskiemu, 
Dyrektorowi Generalnemu DUW oraz kierownikowi audytowanej komórki bądź 
kierownikom, jeśli zadanie obejmowało swoim zakresem kilka komórek. Jeden egzemplarz 
Sprawozdania stanowi akta bieżące zadania audytowego.
Wymagane elementy Sprawozdania z audytu zaprezentowane zostały w załączniku nr 9.

Kierownik audytowanej komórki, a także Dyrektor Generalny DUW w terminie 14 dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania Sprawozdania z audytu może przedstawić na piśmie 
Wojewodzie Dolnośląskiemu swoje stanowisko wobec przedstawionego Sprawozdania. 
Kopia stanowiska przekazana zostaje audytorowi wewnętrznemu.

Kierownik audytowanej komórki w przypadku uznania, że zalecenia zawarte 
w Sprawozdaniu z audytu są zasadne, wyznacza osoby odpowiedzialne za ich realizację, oraz 
ustala sposób i termin ich realizacji, powiadamiając o tym pisemnie:

1. Wojewodę Dolnośląskiego,
2. Dyrektora Generalnego DUW oraz
3. audytora wewnętrznego,

Księga Procedur Audytu W ewnętrznego
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w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania Sprawozdania. Kierownik audytowanej 
komórki informację o sposobie realizacji zaleceń przedstawia wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 10 do Księgi Procedur.

Audytor wewnętrzny dokonuje analizy i oceny udzielonej przez kierownika 
audytowanej komórki odpowiedzi na zalecenia poaudytowe uwzględniając w szczególności: 
kompletność udzielonej odpowiedzi, sposób realizacji zalecenia, termin jego realizacji oraz 
czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za wykonanie zaleceń. W przypadku, gdy 
z przeprowadzonej analizy i oceny udzielonych odpowiedzi na zalecenia wynika, że np. 
przekazana informacja jest niejasna, niepełna lub przedstawiony sposób realizacji zalecenia 
budzi zastrzeżenia, audytor wewnętrzny podejmuje dalsze niezbędne działania w ramach 
prowadzonego monitorowania wykonania zaleceń powiadamiając o tym Wojewodę 
Dolnośląskiego oraz Dyrektora Generalnego DUW. W tym celu prowadzona jest dalsza 
korespondencja z kierownikiem audytowanej komórki, aż do wyjaśnienia wszystkich 
wątpliwości interpretacyjnych związanych z udzieloną odpowiedzią na zalecenia. Proces 
monitorowania zaleceń poaudytowych dokumentowany jest w aktach bieżących audytu.

W przypadku odmowy realizacji zaleceń kierownik komórki audytownej powiadamia 
pisemnie Wojewodę Dolnośląskiego, Dyrektora Generalnego DUW oraz audytora 
wewnętrznego o przyczynach odmowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 
otrzymania Sprawozdania.

W przypadku gdy kierownik komórki audytowanej nie wyznaczy osób 
odpowiedzialnych za realizację zaleceń, nie ustali sposobu i terminu ich realizacji lub odmówi 
realizacji zaleceń, Wojewoda lub w ramach posiadanych uprawnień Dyrektor Generalny -  
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.

2.11 Ocena jakości zadania audytowego

Po opracowaniu Sprawozdania audytor wewnętrzny, przeprowadza ocenę jakości 
zadania audytowego. W tym celu audytor wykorzystuje Listę sprawdzającą po 
przeprowadzonym zadaniu audytowym (załącznik nr 1.1 do Programu zapewnienia i poprawy 
jakości) oraz ankietę poaudytową (załącznik nr 1.2 do Program zapewnienia i poprawy 
jakości).

2.12 Czynności monitorujące

Po upływie terminów realizacji zaleceń wskazanych przez kierownika komórki 
audytowanej w formularzu Sposób realizacji zaleceń, audytor wewnętrzny zwraca się do 
kierownika komórki audytowanej o informację na temat działań podjętych w celu realizacji 
zaleceń oraz stopnia ich realizacji. W tym celu wykorzystywana jest lista -  Informacja na 
temat działań podjętych w celu realizacji zaleceń oraz stopnia ich realizacji (załącznik nr 11
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do Księgi Procedur). Audytor dokonuje ich analizy uwzględniając w szczególności ocenę 
ryzyka występującego w obszarze objętym zadaniem zapewniającym.

W ramach monitorowania wyników audytu w ZA W prowadzony jest w formie 
elektronicznej Rejestr przeprowadzonych zadań audytowych, zawierający niezbędne 
informacje w odniesieniu do konkretnych zadań wraz z informacjami na temat rodzaju 
audytu, komórki audytowanej, tematu audytu, terminu jego przeprowadzenia. W Rejestrze 
ewidencjonowane są także informacje dotyczące zaleceń wynikające z list: Sposób realizacji 
zaleceń oraz Informacja na temat działań podjętych w celu realizacji zaleceń oraz stopnia ich 
realizacji Przedmiotowy Rejestr stanowi podstawę do opracowywania rocznej 
sprawozdawczości z zakresu działania ZAW.

2.13 Czynności sprawdzające

Dokonując oceny działań jednostki podjętych w celu realizacji zaleceń, audytor 
wewnętrzny może przeprowadzić czynności sprawdzające, których celem jest ustalenie czy 
i w jakim stopniu podjęto kroki zmierzające do wprowadzenia w życie zaleceń zgłoszonych 
w wyniku przeprowadzonego audytu.

Przeprowadzenie czynności sprawdzających nie jest obligatoryjne. Czynności 
sprawdzające przeprowadza się w miarę potrzeby, łub w przypadku gdy czas przeznaczony 
na przeprowadzenie czynności sprawdzających został uwzględniony w rocznym planie audytu 
wewnętrznego. Przeprowadzenie czynności sprawdzających nie wymaga wystawienia 
odrębnego upoważnienia. Decyzję o przeprowadzeniu czynności sprawdzających podejmuje 
audytor wewnętrzny. Termin przeprowadzenia czynności sprawdzających jest określany 
z uwzględnieniem informacji otrzymanych od osoby odpowiedzialnej za realizację zaleceń 
z audytu, dotyczących terminu ich wdrożenia. Czynności sprawdzające przeprowadza się 
nie wcześniej niż po upływie dwóch miesięcy od otrzymania Informacji na temat działań 
podjętych w celu realizacji zaleceń oraz stopnia ich realizacji.

Ustalenia poczynione w trakcie czynności sprawdzających zamieszcza się w notatce 
informacyjnej. Notatkę informacyjną audytor wewnętrzny przekazuje Wojewodzie 
Dolnośląskiemu, Dyrektorowi Generalnemu DUW oraz kierownikowi komórki audytowanej. 
Jeden egzemplarz notatki włącza się do bieżących akt zadania audytowego, którego dotyczyły 
przeprowadzone czynności sprawdzające.

3. Czynności doradcze

Audytor wewnętrzny może wykonywać czynności doradcze, których celem jest 
przysporzenie wartości oraz usprawnienie procesów zarządzania jednostką, zarządzania 
ryzykiem i kontroli. Zadania doradcze prowadzone są na wniosek Wojewody Dolnośląskiego 
lub z inicjatywy Dyrektora Generalnego DUW bądź audytora wewnętrznego, w zakresie 
uzgodnionym z Wojewodą. Istnieje otwarty katalog wykonywanych w DUW czynności 
doradczych:

-  formalne zadania doradcze -  ujęte w planie rocznym,

Księga Procedur Audytu Wewnętrznego
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-  nieformalne zadania doradcze -  polegające na uczestnictwie w komisjach, zespołach, 
spotkaniach doraźnych, udziale w wymianie informacji, opracowaniu informacji 
z zakresu działania Urzędu,

-  zadania doradcze w sytuacjach wyjątkowych -  uczestnictwo w zespole utworzonym 
do udzielania czasowej pomocy niezbędnej do terminowego załatwienia sprawy. 
Audytor wewnętrzny może odmówić wykonania czynności doradczych, jeżeli uzna, że

zakres lub cel tych czynności nie jest zgodny z celami audytu wewnętrznego. 
W szczególności audytor wewnętrzny nie powinien podejmować czynności doradczych, 
których wykonywanie prowadziłoby do przyjęcia przez niego zadań, obowiązków lub 
uprawnień wchodzących w zakres zarządzania jednostką. O odmowie wykonania czynności 
doradczych i jej przyczynach, audytor wewnętrzny zawiadamia pisemnie Wojewodę 
i Dyrektora Generalnego DUW.

Jeżeli Kierujący ZA W lub audytor wewnętrzny stwierdzi, iż wykonanie czynności 
doradczych spowoduje zagrożenie dla realizacji planu audytu, informuje o tym Wojewodę 
i Dyrektora Generalnego DUW.

W wyniku czynności doradczych audytor wewnętrzny może przedstawić opinie lub 
wnioski dotyczące usprawnienia funkcjonowania DUW. Audytor wewnętrzny może z własnej 
inicjatywy składać kierownikowi audytowanej komórki organizacyjnej, Wojewodzie lub 
Dyrektorowi Generalnemu DUW wnioski mające na celu usprawnienie funkcjonowania tej 
komórki lub Urzędu. Wojewoda, Dyrektor Generalny DUW i kierownik komórki 
organizacyjnej nie są związani wnioskami, zaleceniami i opiniami z przeprowadzonych 
czynności doradczych.

Ceł i zakres czynności doradczych oraz sposób prezentowania wyników powinny być 
uzgodniony ze zlecającym na etapie zlecania zadania.

Sposób wykonywania i dokumentowania przebiegu oraz wyniku czynności 
doradczych jest zależny od rodzaju i charakteru działań podjętych przez audytora.

4. Audyt wewnętrzny zlecony

Audytor wewnętrzny przeprowadza audyt wewnętrzny zlecony zgodnie z założeniami 
lub programem przekazanym przez Ministra Finansów lub Generalnego Inspektora Kontroli 
Skarbowej. Wojewoda, Dyrektor Generalny DUW i Kierujący ZAW współpracują 
z pracownikami urzędu obsługującego Ministra Finansów lub Generalnego Inspektora 
Kontroli Skarbowej. Współpraca polega na przekazywaniu dokumentów (również w formie 
elektronicznej), ich odpisów i kserokopii, udzielaniu informacji i wyjaśnień.

Wojewoda Dolnośląski przekazuje Ministrowi Finansów lub Generalnemu 
Inspektorowi Kontroli Skarbowej w terminie określonym w założeniach lub programie 
sprawozdanie z przeprowadzonego audytu zleconego bądź inne informacje istotne ze względu 
na realizację celu audytu.

Księga Procedur Audytu Wewnętrznego
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5. Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego

Kierujący ZAW do końca stycznia każdego roku sporządza i składa Wojewodzie 
i Dyrektorowi Generalnemu DUW sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego.

Sprawozdanie z wykonania planu audytu informuje o stopniu jego realizacji oraz 
istotnych ryzykach i słabościach kontroli zarządczej.

Sprawozdanie zawiera:
1. informację na temat wszystkich zrealizowanych zadań zapewniających, czynności 

doradczych i czynności sprawdzających wraz z odniesieniem do planu audytu,
2. wskazanie przyczyny zaistnienia ewentualnych, znaczących odstępstw w realizacji 

planu audytu,
3. omówienie zidentyfikowanych istotnych ryzyk i słabości kontroli zarządczej,
4. inne informacje, które audytor wewnętrzny ustalił w porozumieniu z Kierownikiem 

DUW związane z prowadzeniem audytu wewnętrznego w roku poprzednim.
Ponadto Kierujący ZAW sporządza corocznie i przekazuje Ministrowi Finansów,

według określonego wzoru, Informację o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego 
w roku poprzednim.

6. Dokumentacja audytu wewnętrznego

Audytor wewnętrzny dokumentuje wszystkie czynności i zdarzenia, które mają istotne 
znaczenie dla wyników audytu wewnętrznego, W ZAW prowadzone są akta stałe 
i akta bieżące zgodnie z obowiązującym Jednolitym Wykazem Akt Organów Zespolonej 
Administracji Rządowej w Województwie i Urzędów Obsługujących te Organy

Dokumentacja audytowa przechowywana jest w miejscu, do którego dostęp mają 
jedynie pracownicy ZAW. Audytor może tworzyć kopie akt audytu na elektronicznych 
nośnikach danych. Dokumenty audytu podlegają przekazaniu do archiwum, na zasadach 
przyjętych w Urzędzie, zgodnie z właściwością określoną w aktualnym Jednolitym Wykazie 
Akt Organów Zespolonej Administracji Rządowej

6.1 Akta bieżące audytu

Bieżące akta audytu wewnętrznego prowadzone są w celu dokumentowania przebiegu 
i wyniku zadań audytowych.

Bieżące akta audytu wewnętrznego obejmują w szczególności:
1. imienne upoważnienie do przeprowadzenia audytu wewnętrznego,
2. program zadania zapewniającego oraz dokumenty związane z jego przygotowaniem, 

dokumenty zgromadzone przed rozpoczęciem zadania audytowego podczas przeglądu 
wstępnego,

3. protokoły z narad,
4. dokumenty sporządzone oraz dokumenty otrzymane przez audytora wewnętrznego 

w trakcie przeprowadzania zadania zapewniającego, w tym oświadczenia dotyczące
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przedmiotu zadania zapewniającego złożone przez pracowników komórki 
audytowanej,

5. sprawozdanie wstępne i końcowe z przeprowadzenia audytu wewnętrznego,
6. dokumenty wytworzone lub otrzymane przez audytora wewnętrznego w związku 

z wykonywaniem czynności doradczych,
7. dokumenty dotyczące przeprowadzonych czynności sprawdzających,
8. ankiety poaudytowe,
9. inne dokumenty o istotnym znaczeniu dla przeprowadzanego audytu wewnętrznego.

6.2 Akta stałe audytu

Stałe akta audytu wewnętrznego prowadzi się w celu gromadzenia informacji 
dotyczących obszarów, które mogą być przedmiotem zadań audytowych.

Stałe akta audytu wewnętrznego obejmują w szczególności:
1. plany audytu,
2. sprawozdania z wykonania planu,
3. rejestr przeprowadzonych audytów,
4. dokumenty zawierające opis procedur przeprowadzania zadań audytowych,
5. informację mogącą mieć wpływ na przeprowadzanie audytu wewnętrznego, w tym 

dokumentację z przeprowadzonej analizy ryzyka, analizy zasobów osobowych, 
dokumentację związaną z oceną jakości pracy audytu wewnętrznego

Stałe akta audytu podlegają ciągłej aktualizacji. Kierujący ZA W udostępnia do wglądu akta 
bieżące i akta stałe Wojewodzie i Dyrektorowi Generalnemu DUW lub osobie przez nich 
upoważnionej.

Stanowisko:

Sporządził:

Kierujący ZAW

Imię i nazwisko: Anna Malinowska
K lró c y  Zespołem Audytu Wewnętrznego

Data i podpis: AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Anna Malinowska
«.(fc-ftOtiL.

Zatwierdził:

Dyrektor Generalny Wojewoda Dolnośląski

Jolanta Krupowicz Aleksander Marek Skorupa

iw»'.-,   '
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Z E SP Ó Ł  A U D Y T U  W E W N Ę T R Z N E G O

Dolnośląski Urząd Wojewódzki 
we Wrocławiu PROGRAM ZAPEWNIENIA 

I POPRAWY JAKOŚCI

Załącznik nr 1 
do Księgi Procedur

1. Cel i zakres Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości
Program Zapewnienia i Poprawy Jakości w Zespole Audytu Wewnętrznego DUW 
(w dalszej części w skrócie: Program) został stworzony w celu dostarczenia racjonalnego 
zapewnienia Wojewody Dolnośląskiego, Dyrektora Generalnego DUW, kierowników 
audytowanych komórek, organów kontrolnych, że audyt wewnętrzny:
-  działa zgodnie z Kartą Audytu Wewnętrznego i Księgą Procedur Audytu Wewnętrznego 

obowiązującymi w DUW, a tym samym zgodnie ze Standardami audytu wewnętrznego 
dla jednostek sektora finansów publicznych, Definicją audytu wewnętrznego oraz 
z Kodeksem etyki,

-  funkcjonuje w sposób wydajny i skuteczny,
-  jest postrzegany jako przysparzający wartości dodanej i usprawniający funkcjonowanie 

Urzędu.
Odpowiedzialność za opracowanie i stosowanie Programu ponosi Kierujący ZAWT. 
Wszelkie działania w ramach Programu odbywają się pod nadzorem Kierującego ZAW.
ZAW w ramach Programu podlega ocenom wewnętrznym i zewnętrznym.

2. Oceny wewnętrzne
Oceny wewnętrzne obejmują:

-  bieżącą ocenę działalności audytu wewnętrznego, w ramach której audytor wewnętrzny 
po przeprowadzeniu każdego zadania audytowego wypełnia listę sprawdzającą 
stanowiącą załącznik nr 1.1 do Programu, a kierownik komórki audytowanej bądź osoba 
przez niego wyznaczona, która brała udział w zadaniu audytowym, wypełnia ankietę 
poaudytową stanowiącą załącznik nr 1.2 do Programu. Informacje uzyskane z ankiet 
podlegają ocenie przez Kierującego ZAW,

-  okresowe przeglądy przeprowadzane raz w roku (do końca stycznia każdego roku) drogą 
samooceny przez Kierującego ZAW -  załącznik nr 1.3 do Programu. Głównym celem 
stosowania samooceny jest uzyskanie informacji na temat obszarów działania audytu 
wewnętrznego i ewentualne wykrycie problemów i nieefektywności w obszarach jego 
działania. W kwestionariuszu samooceny wszystkie pytania zostały skonstruowane w taki 
sposób, aby odpowiedź „NIE” wskazywała na te obszary. Wyniki samooceny są 
dokumentowane wraz ze wskazaniem działań, jakie należy podjąć w celu usprawnienia 
działania ZAW.

3. Ocena zewnętrzna
Dokonywana jest przez upoważnionych przez Ministra Finansów pracowników 
Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych, przeprowadzających na podstawie 
art. 292 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oceny audytu wewnętrznego
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w jednostkach sektora finansów publicznych. Ocena ta -  jak wskazują Standardy - 
powinna być przeprowadzana przynajmniej raz na pięć lat.
Podczas oceny zewnętrznej oceniana jest zgodność prowadzenia audytu wewnętrznego 
z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz z wytycznymi określonymi 
w Międzynarodowych Standardach Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego 
i w Karcie audytu wewnętrznego. Ponadto jest dokonywana ocena efektywności funkcji 

audytu wewnętrznego w jednostce.
Wyniki oceny zewnętrznej zostają przedstawione Kierownictwu DUW, a w przypadku 
istotnych uwag i zaleceń ze strony oceniających, wraz z pisemnym planem działań 
naprawczych.

4. Wyniki Programu zapewnienia i poprawy jakości
Kierujący ZAW po przeprowadzeniu samooceny w ramach okresowego przeglądu 
działania ZAW, przekazuje Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz Dyrektorowi Generalnemu 
DUW informację na temat wyników przeprowadzonych w ramach Programu ocen 
wewnętrznych i zewnętrznych wraz ze wskazaniem ewentualnych działań naprawczych 
w sytuacji stwierdzonych nieprawidłowości lub odstępstw. Wyniki Programu pochodzące 
z ocen wewnętrznych i zewnętrznych, w tym dowody na przeprowadzenie wszystkich 
działań naprawczych w celu usunięcia wykrytych w toku tych ocen znaczących 
niezgodności stanowią podstawę do używania formuły, że zadanie audytowe 
„ Przeprowadzono zgodnie z Międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu 
wewnętrznego ”
Pomiary efektywności działania ZAW dokonywane są poprzez:
- ankiety poaudytowe,
- prowadzony w DUW system zarządzania ryzykiem i system mierników pozwalający 
ocenić stopień osiągnięcia celu w procesie realizacji zadań z zakresu audytu 
wewnętrznego oraz
- system planowania i sprawozdawczości, w którym wskazywany jest m.in. wskaźnik 
wykorzystania dostępnego budżetu czasu na działania związane bezpośrednio 
z przeprowadzaniem audytu wewnętrznego oraz długość cyklu audytu.

5. Załączniki do Programu
-  Lista sprawdzająca do zadania audytów ego — wypełnia audytor po przeprowadzeniu 

zadania audyt owego. Informacje zawarte w Liście podlegają ocenie Kierującego ZAW 
(załącznik nr 1.1 do Programu),

-  Ankieta poaudytowa -  wypełnia kierownik komórki audytowanej lub osoba przez 
niego wskazana po przeprowadzeniu zadania audytowego. Informacje zawarte 
w Ankiecie podlegają ocenie Kierującego ZAW (załącznik nr 1.2 do Programu),

-  Kwestionariusz samooceny -  wypełnia Kierujący ZAW w terminie do końca stycznia 
każdego roku. Informacje zawarte w Kwestionariuszu przekazywane są łącznie 
z pozostałymi wynikami ocen uzyskanych w ramach Programu Wojewodzie 
Dolnośląskiemu oraz Dyrektorowi Generalnemu DUW (załącznik nr 1.3 do 
Programu).
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Z E SP Ó Ł  A U D Y T U  W E W N Ę T R Z N E G O

Załącznik nr 1.1 
■ do Programu 

Zapewnienia 
i Poprawy Jakości

Dolnośląski Urząd Wojewódzki 
we Wrocławiu

LISTA SPRAWDZAJĄCA 
DLA AUDYTORA 

PO PRZEPROWADZENIU ZADANIA 
AUDYTOWEGO

Nazwa i nr zadania audytowego:

Data p rzekazania Sprawozdania:

Przeprowadzający zadanie:

Ocena realizacji zadania audytowego

Lp. Pytanie: Tak Nie
Nie

dotyczy Uwagi:

i_ Czy zadanie było realizowane zgodnie z rocznym planem 
audytu?
Jeśli w pytaniu nr 1 zaznaczono odpowiedź „Nie” — czy zadanie 
uzgodnione zostało w formie pisemnej z Wojewodą?

3. Jeśli, w pytaniu nr 1 zaznaczono odpowiedź „Nie” -  czy 
realizacja zadania stworzyła zagrożenie dla realizacji rocznego 
planu audytu?

4. Jeśli w pytaniu nr 3 zaznaczono odpowiedź „Tak” -  czy został 
o tym fakcie powiadomiony pisemnie Wojewoda za 
pośrednictwem Dyrektora Generalnego?

5. Czy zadanie było realizowane na postawie imiennego 
upoważnienia wystawionego przez Wojewodę Dolnośląskiego?

6. Czy upoważnienie zostało dołączone do akt bieżących zadania?
7. Czy kierownik komórki audytowanej został pisemnie 

powiadomiony o przedmiocie i o czasie trwania zadania?
8. Czy przeprowadzona została udokumentowana analiza ryzyka 

w obszarze objętym zadaniem?
9. Czy w aktach bieżących sprawy znajduje się dokumentacja 

analizy badanego obszaru?
10. Czy opracowany Program zadania audytowego zawiera 

wszystkie wymagane przepisami prawa elementy?
11. Czy ustalone w Programie cele i zakres zadania wynikają 

z analizy obszaru objętego audytem?
12. Czy Program zadania audytowego został włączony do akt 

bieżących?
13. Czy audytor przeprowadził naradę otwierającą?
14. Czy protokół z narady włączony został do akt bieżących?
15. Czy wszystkie narzędzia i techniki wykorzystywane podczas 

oceny badanego obszaru zostały udokumentowane i włączone 
do akt bieżących?

16. Czy po zakończeniu badania audytor opracował Sprawozdanie 
wstępne?
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17. Czy Sprawozdanie wstępne zawiera wszystkie wymagane 
elementy?

18. Czy Sprawozdanie wstępne włączone zostało do akt bieżących?
19. Czy kierownik komórki audytowanej skorzystał z prawa 

złożenia do treści Sprawozdania wstępnego dodatkowych 
wyjaśnień i umotywowanych zastrzeżeń?

20. Jeśli w pytaniu nr 19 zaznaczono odpowiedź „Tak” -  czy 
wniesione przez kierownika komórki audytowanej zastrzeżenia 
do treści Sprawozdania wstępnego dołączono do akt bieżących?

21. Czy przeprowadzona została narada zamykająca?
22. Czy protokół z narady zamykającej dołączony został do akt 

bieżących?
23. Jeśli w pytaniu nr 19 zaznaczono odpowiedź „Tak” -  czy 

audytor przekazał kierownikowi komórki audytowanej w 
formie pisemnej swoje stanowisko odnośnie złożonych uwag i 
zastrzeżeń do treści Sprawozdania wstępnego?

24. Jeśli w pytaniu nr 23 zaznaczono odpowiedź „Tak” -  czy 
pisemne stanowisko audytora włączone zostało do akt 
bieżących?

25. Czy do Sprawozdania dołączone zostały wszystkie wymagane 
załączniki?

26. Czy Sprawozdanie zostało przekazane:
- Wojewodzie Dolnośląskiemu,
- Dyrektorowi Generalnemu DUW,
- kierownikowi/kierownikom komórki audytowanej?

27. Czy Sprawozdanie dołączono do akt bieżących zadania?
28. Czy wszystkie dokumenty stanowiące akta bieżące zadania 

posiadają sygnaturę sprawy, datę sporządzenia?
29. Czy dokumenty sporządzane przez audytora zostały przez niego 

podpisane?
30. Czy akta bieżące zostały wpięte do segregatora, który 

oznaczono zgodnie z przyjętym sposobem klasyfikacji 
dokumentów?

31. Czy akta bieżące w segregatorze poukładane są 
chronologicznie?

32. Czy sporządzony został spis akt bieżących?

(data) (podpis audytora wewnętrznego)

Analiza i ocena Kierującego Z A W:

(data) (podpis Kierującego ZA W))
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Dolnośląski Urząd Wojewódzki
we Wrocławiu

ZESPÓŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

ANKIETA PO AUDYTÓW A

Załącznik nr 1.2 
do Programu 
Zapewnienia 

i Poprawy Jakości

Nazwa i nr zadania 
audytowego:
Data przekazania 
Sprawozdania;
Przeprowadzający zadanie:

Ankieta adresowana jest do Kierownika komórki audytowanej, bądź do osoby przez niego 
wyznaczonej, która brała udział w zadaniu audytowym.

Na podstawie przeprowadzonego zadania audytowego, proszę o dokonanie oceny jakości pracy audytu 
wewnętrznego w DUW, wg zaprezentowanych poniżej kryteriów. Wyniki ankiety zostaną 
przeanalizowane pod kątem możliwości ulepszenia i udoskonalenia pracy ZAW w DUW.

Ocena przebiegu zadania audytowego

Tak Nie Uwagi
1. Czy został/a Pan/Pani poinformowany/a 

w odpowiednim czasie o zadaniu 
audytowym, tak że nie spowodowało to 
zakłócenia w wykonywanej pracy?

2. Czy audytor przedstawił cel i zakres 
zadania audytowego?

3. Czy czas trwania zadania audytowego był 
odpowiedni (nie za długi lub zbyt krótki)?

4. Czy audytor brał pod uwagę Pana/Pani 
uwagi i sugestie ?

5. Czy spotkania inicjowane przez audytora 
były odpowiednio wcześniej uzgadniane, 
tak że nie powodowało to zakłóceń 
w wykonywanej pracy?

6. Czy audytor w sposób komunikatywny 
i zrozumiały przedstawiał kwestie 
związane z zadaniem audytowym?

7. Czy czas wskazany przez audytora na 
przygotowanie materiałów, dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia zadania 
audytowego, był odpowiedni i 
wystarczający?

8. Czy audytor zwrócił wszystkie 
dokumenty przekazane do wglądu?

9. Czy czas na ustosunkowanie się 
Pana/Pani do uwag, zaleceń zawartych 
w sprawozdaniu wstępnym był 
wystarczający?

10. Czy audytor rozpatrzył wszystkie 
zgłoszone przez Pana/Panią uwagi do
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zastrzeżeń, zaleceń ujętych 
w sprawozdaniu wstępnym?

Ocena sprawozdania z zadania audytowego

Tak Nie Uwagi
1. Czy sprawozdanie napisane jest w sposób 

zrozumiały, przejrzysty?
2. Czy sprawozdanie napisane jest rzetelnie 

i odzwierciedla fakty ?
3. Czy wyniki sprawozdania przyczynią się do 

poprawy efektywności i skuteczności 
zarządzania Pana/Pani komórką?

Ocena audytora - ..........................................
(imię i nazwisko)

Czy audytora charakteryzował: Tak Nie Uwagi
ł. obiektywizm?
2. profesjonalizm?
3. komunikatywność?
4. znajomość audytowanego obszaru 

działalności ?

Ocena audytora - ......... ........ .......................
(imię i nawisko)

Czy audytora charakteryzował: Tak Nie Uwagi
1. obiektywizm?
2. profesjonalizm?
3. komunikatywność?
4. znajomość audytowanego obszaru 

działalności ?

Ocena audytora - ..........................................
(imię i  nazwisko)

Czy audytora charakteryzował: Tak Nie Uwagi
1. obiektywizm?
2. profesjonalizm?
3. komunikatywność?
4. znajomość audytowanego obszaru 

działalności ?

1. Czy ma Pan/Pani jakieś inne spostrzeżenia, uwagi związane z przeprowadzonym 
zadaniem audytowym?
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2. Czy ma Pan/Pani jakieś inne uwagi, spostrzeżenia w stosunku do pracowników ZAW?

3. Jeżeli przeprowadzany audyt wpłynął na zakłócenie pracy komórki, jakie są Pana/Pani 
propozycje na ich ograniczenie w przyszłości?

(data) (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby
wvnełniaiacei ankietę')•' j r   v   ̂- • 4 ✓

Analiza i ocena Kierującego ZAW:

(data) (podpis Kierującego ZAW)
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Dolnośląski Urząd Wojewódzki
we Wrocławiu

ZESPÓŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY

Załącznik nr 1.3 
do Programu 
Zapewnienia 

i Poprawy Jakości

Lp. Pytania: Tak Nie Propozycja
usprawnień

1. Czy wewnętrzne przepisy DUW regulują zakres działania 
ZAW oraz miejsce w strukturze organizacyjnej Urzędu?

2. Czy w Urzędzie funkcjonuje aktualna Karta Audytu 
Wewnętrznego (KA)?

3. Czy Karta Audytu określa:

- cel/misję audytu wewnętrznego w Urzędzie,

- rodzaj zadań, które mogą być wykonywane przez audyt 
wewnętrzny,
- zakres usług zapewniających realizowanych w DUW,

- zakres usług doradczych,

- zakres przedmiotowy audytu,

- zakres podmiotowy audytu,

- kwestie nieangażowania audytorów wewnętrznych 
w działalność operacyjną jednostki,
- kwestie dotyczące niezależności audytu wewnętrznego?

4. Czy ww. dokument został zaakceptowany przez Wojewodę 
Dolnośląskiego?

5. Czy KA jest udostępniona w taki sposób, aby każdy 
pracownik DUW miał możliwość zapoznania się 
z nią?

6. Czy KA jest okresowo (tzn. co najmniej raz w roku) oceniana 
przez Kierującego ZAW pod kątem zgodności 
z obowiązującymi przepisami, wewnętrznymi procedurami 
oraz celami i planami DUW?

7. Czy wewnętrzne regulacje zapewniają bezpośrednią 
podległość Kierującego ZAW Wojewodzie Dolnośląskiemu?

8. Czy wewnętrzne regulacje zapewniają niezależność 
organizacyjną ZAW (status samodzielnej komórki lub inne 
równorzędne rozwiązanie organizacyjne)?

9. Czy wewnętrzne regulacje zapewniają możliwość badania 
wszystkich obszarów działalności jednostki?

10. Czy wewnętrzne regulacje zapewniają audytorom dostęp do 
akt, personelu i obiektów fizycznych?

11. Czy Kierujący ZAW regularnie spotyka się 
z kierownictwem DUW?

12. Czy audytorzy mają bieżący dostęp do informacji 
o nowych ryzykach w DUW np.:
- w formie dostępu do protokołów z narad kierownictwa 
Urzędu,
- informacji o podejmowanych w DUW decyzjach 
i wydawanych aktach normatywnych,



- informacji o dokonywanych zmianach organizacyjnych 
w Urzędzie?

13. Czy w ZAW istnieje dokument formułujący zwięzły opis 
metodyki audytu wewnętrznego?

14. Czy procedury opisują metodologię:

- opracowania rocznego planu audytu,

- opracowania strategicznego planu audytu,

- przeprowadzania analizy ryzyka w obszarze ryzyka objętym 
zadaniem zapewniającym,
- przeprowadzania zadania zapewniającego,

- monitorowania wyników audytu,

- przeprowadzania czynności doradczych?

15. Czy Kierujący ZAW dokonuje okresowej oceny adekwatności 
ww. procedur pod kątem zmieniających się potrzeb ZAW oraz 
regulacji prawnych?

16. Czy wprowadzane zmiany ww. procedur są 
udokumentowane?

17. Czy pracownicy ZAW posiadają pisemne aktualne zakresy 
czynności?

18. Czy procedury audytu określają wzory dokumentów 
audytowych?

19. Czy Kierujący ZAW ustanowił zasady dostępu osób spoza 
ZAW do dokumentacji audytu wewnętrznego?

20. Czy wewnętrzne procedury audytu określają system 
monitorowania wyników audytu np. w formie czynności 
sprawdzających?

21. Czy opis systemu monitorowania wyników audytu obejmuje 
jego wszystkie aspekty, w tym:
- tryb przeprowadzania czynności monitorujących,

- sposób informowania kierownictwa DUW oraz kierowników 
komórek, w których prowadzony był audyt 
o wynikach czynności sprawdzających,
- planowanie czynności sprawdzających?

22. Czy Kierujący ZAW określa formalnie cele działalności ZAW 
w określonej perspektywie czasu np. co roku?

23. Czy Kierujący ZAW dokonuje okresowej identyfikacji ryzyk, 
które mogą negatywnie wpływać na realizację zadań 
powierzonych ZAW?

24. Czy kierownictwo DUW jest na bieżąco informowane przez 
Kierującego ZAW o problemach/zagrożeniach 
w realizacji zadań ZAW?

25. Czy poszczególni pracownicy ZAW mają wyznaczane 
zadania/cele do realizacji w danym roku w zakresie:
- realizacji zadań audytowych,

- szkoleń?

26. Czy audytorzy prowadzą statystykę wykorzystania 
czasu pracy przy realizacji zadań audytowych?
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27. Czy obecne zasoby kadrowe ZAW można uznać za 
wystarczające do dostarczenia kierownictwu DUW 
zapewnienia o prawidłowości systemów kontroli 
i zarządzania w najważniejszych obszarach działalności 
jednostki w rozsądnym czasie?

28. Czy można uznać obecne wyposażenie stanowisk pracy 
pracowników ZAW w systemy IT/programy 
wspomagające za wystarczające?

29. Czy kierownik DUW otrzymuje od Kierującego ZAW 
okresowe sprawozdania dotyczące stopnia realizacji 
wyznaczonych zadań?

30. Czy ww. sprawozdania zawierają również informacje 
dotyczące znaczących zagrożeń ryzykiem, słabości 
systemu kontroli i procesu governance w DUW?

31. Czy wszystkie osoby zatrudnione na stanowisku 
audytora wewnętrznego, w tym Kierujący ZAW, 
spełniają warunki określone w odpowiednich 
przepisach?

32. Czy wewnętrzne procedury zawierają kryteria 
umiejętności, wykształcenia i doświadczenia dla osób 
zatrudnianych w ZAW?

DD. Czy w ZAW7 istnieją plany doskonalenia zawodowego?

34. Czy plany doskonalenia zawodowego zapewniają, iż 
pracownicy ZAW zdobywają wiedzę w wymaganym 
stopniu w następujących obszarach:
- standardy, procedury i techniki audytu wewnętrznego,

- badanie sprawozdań finansowych

- zarządzanie organizacją,

- wykrywanie oszustw i nadużyć,

- technologie informatyczne?

35. Czy Kierujący ZAW brał udział w szkoleniach 
z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi?

36. Czy Kierujący ZAW korzysta z dobrych praktyk audytu 
wewnętrznego, wymiany doświadczeń z innymi ZAW?

37. Czy ZAW wprowadził system monitorowania efektów, jakie 
audyt wewnętrzny przynosi jednostce np. w postaci ankiet 
oceny audytorów wewnętrznych po zakończonym zadaniu 
audytowym kierowane do kierowników komórek 
audytowanych?

38. Czy przeprowadzono działania mające na celu poprawę 
kwestii wskazanych przez osoby wypełniające ww. ankiety 
jako wymagające poprawy?

39. Czy wewnętrzne procedury audytu określają, iż osobą 
odpowiedzialną za Program Zapewnienia i Poprawy Jakości 
jest Kierujący ZAW?
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40. Czy wewnętrzne procedury audytu określają elementy 
składające się na Program Zapewnienia i Poprawy Jakości, 
w tym:
- okresową (np. coroczną) samoocenę,

- bieżący monitoring efektywności audytu wewnętrznego?

41. Czy ww. Program Zapewnienia i Poprawy Jakości obejmuje 
wszystkie aspekty działalności audytu wewnętrznego i na 
bieżąco monitoruje jego efektywność?

42. Czy w ostatnim roku została przeprowadzona ocena 
(wewnętrzna lub zewnętrzna) Programu Zapewnienia i 
Poprawy Jakości audytu wewnętrznego?

43. Czy ww. ocena pozwala na używanie w sprawozdaniach 
formuły „Przeprowadzono zgodnie ze Standardami 
Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego”?

44. Czy wyniki zewnętrznych ocen działalności ZAW (np. 
audytów zewnętrznych, kontroli NIK) są przekazywane 
kierownikowi DUW?

45. Czy w ZAW został opracowany plan strategiczny?

46. Czy plan strategiczny uwzględnia tzw. cykl audytu (czy plan 
strategiczny przewiduje objęcie badaniem istotnych obszarów 
działalności jednostki w przeciągu 3-5 lat)?

ahT / » \~szSy \Jiau auai^giuiiiry u^łiic; uaiviuaiiiiaiij
zarządzającego ZAW w porozumieniu z kierownikiem DUW?

48. Czy plan roczny został opracowany z uwzględnieniem 
kierunków działania audytu wewnętrznego określonych 
w planie strategicznym?

49. Czy plan audytu został opracowany po przeprowadzeniu 
analizy ryzyka?

50. Czy analiza ryzyka obejmowała wszystkie obszary 
działalności jednostki?

51. Czy ww. analiza ryzyka uwzględniała (poza czynnikami 
wymienionymi w przepisach) następujące kwestie:
- cele organizacji,

- istotne ryzyka w Urzędzie

- możliwość popełnienia oszustwa,

- wyniki innych audytów/kontroli?

52. Czy przeprowadzona analiza ryzyka jest udokumentowana?

53. Czy kierownictwo DUW brało udział w analizie ryzyka 
przeprowadzanej na potrzeby planowania rocznego?

54. Czy plan roczny został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi w przepisach wytycznymi?

55. Czy plan roczny został przedstawiony w terminie podmiotom 
wskazanym w ustawie?

56. Czy planując ilość zadań audytowych audytor uwzględnił czas 
i pozostałe aktywa na przeprowadzenie zadań poza planem?

57. Czy wszystkie zadania zostały przeprowadzone na podstawie 
rocznego planu audytu wewnętrznego?

58. Czy wszystkie zaplanowane zadania audytowe zostały 
zrealizowane?
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59. Czy przed zadaniem audytowym audytor dokonał analizy 
ryzyka w obszarze objętym zadaniem?

60. Czy przed rozpoczęciem zadania audytorzy opracowali 
program zadania?

61. Czy program zadania został zatwierdzony przed rozpoczęciem 
zadania przez Kierującego ZAW?

62. Czy program zadania zawiera następujące elementy:

- temat zadania,

- cele zadania,

- podmiotowy i przedmiotowy zakres zadania,

- istotne ryzyka w obszarze ryzyka objętym zadaniem,

- narzędzia i techniki przeprowadzania zadania,

- kryteria oceny ustaleń stanu faktycznego,

- sposób klasyfikowania wyników dla poszczególnych 
kryteriów oceny?

63. Czy ewentualne zmiany programu są odpowiednio 
udokumentowane i zatwierdzone przez Kierującego ZAW?

64. Czy do zadania zostały wyznaczone osoby, które nie były
wr nnpniani» w fiifloii rokll~ — " --TO—--- -

poprzedzającego zadanie lub też nie przeprowadzały 
czynności doradczych w badanym obszarze?

65. Czy przed przeprowadzeniem zadania audytor poinformował 
komórkę audytowaną o fakcie przeprowadzania zadania?

66. Czy audytorzy przeprowadzili narady:

- otwierającą,

- zamykającą?

67. Czy audytor sporządził pisemną informację 
z przeprowadzonych narad?

68. Czy w ramach zadania audytor dokonał oceny procesów 
zarządzania ryzykiem w komórce audytowanej/badanym 
obszarze?

69. Czy w ramach zadania audytor ocenił skuteczność, 
efektywność i adekwatność systemu kontroli zarządczej 
w badanej komórce/obszarze?

70. Czy sprawozdanie z przeprowadzonego zadania zawiera:

- temat i cel zadania,

- przedmiotowy i podmiotowy zakres zadania,

- datę rozpoczęcia zadania,

- ustalenia stanu faktycznego wraz ze sklasyfikowanymi 
wynikami ich oceny według kryteriów zawartych 
w Programie zadania zapewniającego,
- wskazanie słabości kontroli zarządczej oraz analizę ich 
przyczyn,
- skutki lub ryzyka wynikające ze wskazanych słabości 
kontroli zarządczej,
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- zalecenia w sprawie wyeliminowania słabości kontroli 
zarządczej,
- datę sporządzenia sprawozdania,

- imię i nazwisko audytora wewnętrznego 
przeprowadzającego zadanie oraz jego podpis?

71. Czy sprawozdanie można uznać za:

- obiektywne,

-jasne,

- zwięzłe,

- konstruktywne,

- kompletne,

- dostarczone na czas?

72. Czy w razie otrzymania od komórki audytowanej 
dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń do 
otrzymanego sprawozdania audytor przeprowadził ich 
analizę?

73. Czy w przypadku stwierdzenia zasadności części lub całości 
dodatkowych wyjaśnień lub zastrzeżeń audytor zmienił lub 
uzupełnił odpowiedni fragment sprawozdania?

74. Czy w przypadku nieuwzględniania dodatkowych wyjaśnień 
lub zastrzeżeń audytor przekazał swoje stanowisko wraz 
z uzasadnieniem kierownikowi komórki audytowanej?

75. Czy dodatkowe wyjaśnienia lub zastrzeżenia zostały włączone 
do akt bieżących?

76. Czy po rozpatrzeniu wyjaśnień lub zastrzeżeń lub 
w przypadku ich braku po upływie terminu wskazanego przez 
audytora na zgłoszenie dodatkowych wyjaśnień lub 
zastrzeżeń, audytor wewnętrzny przekazał sprawozdanie 
odpowiednim stronom?

77. Czy zalecenia i wnioski zawarte w sprawozdaniu znajdują 
odzwierciedlenie w dokumentacji zebranej w toku zadania?

78. Czy można ocenić, iż audytor zachował obiektywizm przy 
realizacji danego zadania audytowego?

79. Czy po zakończeniu zadania zostały przeprowadzone 
czynności sprawdzające?

80. Czy wszystkie zalecenia audytorów zostały wdrożone przez 
komórkę audytowaną?

81. Czy audytor wewnętrzny dokonał oceny systemu kontroli 
zarządczej po wdrożeniu zaleceń audytora?

82. Czy wyniki przeprowadzonych czynności sprawdzających 
zostały udokumentowane w formie notatki informacyjnej?

83. Czy wyniki czynności sprawdzających zostały przekazane 
kierownictwu Urzędu oraz kierownikowi komórki 
audytowanej?

84. Czy dla zadania zostały założone akta bieżące?

85. Czy akta bieżące są kompletne?

86. Czy dokumenty opracowane przez audytora są przygotowane
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zgodnie ze wzorami zawartymi 
w procedurach audytu?

87. Czy dokumenty w aktach bieżących są ponumerowane?

88. Czy istnieje wewnętrzna procedura przeprowadzania zadań 
doradczych?

89. Czy w trakcie planowania rocznego uwzględniono 
w planie rocznym możliwość przeprowadzenia zadań 
doradczych?

90. Czy wykonywane czynności doradcze zostały 
udokumentowane w niezbędnym zakresie?

91. Czy wiedza uzyskiwana w trakcie wykonywania czynności 
doradczych jest wykorzystywana do rozpoznania i oceny 
istotnych ryzyk w jednostce?

92 Czy przeprowadzone czynności doradcze nie wpływają na 
niezależność i obiektywizm audytorów wewnętrznych?

(data) (Kierujący Z A W)
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Dolnośląski Urząd Wojewódzki 
we Wrocławiu

Z E SP Ó Ł  A U D Y T U  W E W N Ę T R Z N E G O

MATEMATYCZNA METODA 
ANALIZY RYZYKA

Załącznik nr 2 
do K sięg i P rocedu r

Pomiar ryzyka na etapie planowania rocznego i strategicznego przeprowadzany metodą 
matematyczną oparty jest na wykorzystaniu matrycy oceny ryzyka. Wzór stosowanej matrycy 
zamieszczono poniżej:

O
bs

za
r

ry
zy

ka

A
ud

yt
ow

an
a

ko
m

ór
ka

Kategorie ryzyka

P
op

rz
ed

ni
au

dy
t/

ko
nt

ro
la

P
ri

or
yt

et
 

K
ie

ro
w

ni
ka

 
U

rz
ęd

u Ocena ryzyka (%) 
po uwzględnieniu

K
ol

ej
no

ść
pr

ze
pr

ow
ad

za
ni

a
au

dy
tu

Is
to

tn
oś

ć
!

Ze
wn

ęt
rz

ne
 

j

O
pe

ra
cy

jn
e

K
on

tr
ol

a
w

ew
nę

tr
zn

a

Z
ar

zą
dz

an
ie

K
ry

te
ri

ów
ry

zy
ka

D
at

y
os

ta
tn

ie
go

au
dy

tu
/k

on
tr

ol
i

Pr
io

ry
te

tu
K

ie
ro

w
ni

ct
w

a
U

rz
ęd

u

K
oń

co
w

a
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

1. Punktem wyjścia jest identyfikacja wszystkich możliwych obszarów ryzyka, czyli 
wykonanie oceny potrzeb audytu (kolumna nr 1). Audytor wewnętrzny identyfikuje 
obszary ryzyka według własnej zawodowej oceny uwzględniając m.in.:

-  cele i zadania Urzędu,
-  system kontroli zarządczej,
-  przepisy prawne,
-  wyniki wcześniej przeprowadzonych audytów i kontroli zewnętrznych w DUW,
-  opinie pracowników oraz Kierownictwa DUW,
-  liczbę i kwalifikacje pracowników (wykształcenie/doświadczenie),
-  zewnętrzne i wewnętrzne czynniki ryzyka,
-  rodzaj i ilość dokonywanych transakcji,
-  sprawozdania finansowe DUW.

2. Następnie należy określić komórki DUW odpowiedzialne za prawidłowy przebieg 
danego procesu (kolumna nr 2).
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3. W celu określenia kategorii ryzyka (kolumna 3-7) pomocna jest tabela z kategoriami 
ryzyka wraz z ustalonymi wagami:

Lp. Istotność1 Czynniki zewnętrzne2 O peracyjne3 K ontrola w ew nętrzna4 Z arządzanie5

1. Brak implikacji 
finansowych

Niski wpływ Małe Silna
Bardzo wysoki 

poziom organizacji-
2. Małe implikacje 

finansowe
Umiarkowany wpływ Średnie Racjonalna - wysoka

Wysoki poziom 
organizacji

3. Duże implikacje 
finansowe

Wysoki wpływ Duże
Umiarkowana -  częściowe 

uregulowanie 
proceduralne

Dostateczny poziom 
organizacji

4. Istotne implikacje 
finansowe Bardzo wysoki wpływ Bardzo duże

Słaba -  brak uregulowań 
proceduralnych

Niedostateczny 
poziom organizacji

waga 0,25 0,15 0,20 0,20 0,20

1 rozumiana jest jako efektywność wykorzystania środków finansowych i możliwość wystąpienia strat 
materialnych oraz stopień skomplikowania systemu finansowego;
rozumiane jako złożoność otoczenia DUW i jego podatność na zmiany, wynikające ze zmian 
w otoczeniu;
rozumiane jako elastyczność systemu na zmiany ze szczególnym uwzględnieniem wewnętrznych zasad 
współżycia w Urzędzie;

4 rozumiana jako ocena systemu funkcjonowania kontroli wewnątrz każdej komórki organizacyjnej;
5 rozumiane jako ogól działań związanych z usystematyzowaniem struktur i przepływem informacji.

4. Suma dla poszczególnych wag musi wynosić 1. Wagi dla poszczególnych kryteriów 
ustalane są przez audytora na podstawie profesjonalnego osądu. Wagi poszczególnych 
kategorii ryzyka mają wpływ na wynik obliczeń wskazany w kolumnie 10 -  Ocena 
ryzyka po uwzględnieniu kryteriów ryzyka.

5. Punkty dla poszczególnych kryteriów (1, 2, 3 lub 4) przyznawane są przez audytora na 
podstawie profesjonalnego osądu. Punkty przyznane dla poszczególnych kategorii po 
uwzględnieniu wag są wykorzystywane do obliczenia rezultatu w kolumnie 10 - 
Ocena ryzyka po uwzględnieniu kryteriów ryzyka.

6. Algorytm obliczenia rezultatu w kolumnie 10 jest następujący:

[(waga Istotność x liczba punktów) +
(waga Czynniki zewnętrzne x liczba punktów) +
(waga Czynniki operacyjne x liczba punktów) +
(waga Kontrola wewnętrzna x liczba punktów) +

(waga Zarządzanie x liczba punktów)]/4
* maksymalna wartość jaką można przyznać dla danej kategorii
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7. W kolumnie 8 uwzględniany jest czynnik ryzyka -  czas jaki upłynął od ostatniego 
audytu/kontroli:

Data ostatniego audytu/kontroli Procentowa wartość ryzyka

NIGDY lub do 2007r. 30%
2007 -  2008 20%
2009 -  2010 10%
2011 -2012 0%

8. Podczas analizy ryzyka Wojewoda lub osoba wskazana przez niego spośród 
kierownictwa Urzędu określa swój priorytet dla poszczególnych obszarów ryzyka. 
Wagi odpowiadające tym priorytetom wpisuje się w kolumnie 9:

Priorytet Kierownictwa Procentowa wartość
duży 30%

średni 15%
niski 0

9. W celu ostatecznego określenia wartości rankingowej poszczególnych obszarów 
dodaje się wartości procentowe z kolumny 10, 11, 12 a następnie dokonuje się 
normalizacji wyniku poprzez sprowadzenie ponownie do zakresu od 0 do 100%, tj. 
dzieląc wynik przez maksymalną wartość, którą może otrzymać obszar ryzyka 
(zadanie audytowe) wynoszącą 160%. Uzyskana wartość końcowa wyrażona 
w procentach decyduje o kolejności przeprowadzania poszczególnych zadań 
audytowych w wybranym obszarze ryzyka. Najwyższa wartość oznacza zadanie 
audytowe realizowane w pierwszej kolejności w danym obszarze audytowym.
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Dolnośląski Urząd Wojewódzki
we Wrocławiu

ZESPÓŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

WZÓR UPOWAŻNIENIA 
DO PRZEPROWADZENIA AUDYTU 

WEWNĘTRZNEGO

Załącznik nr 3 
do Księgi Procedur

WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia

AW.1620,

UPOWAŻNIENIE

Na podstawie §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010r. 

w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 21, poz.

108) udzielam upoważnienia .........................................  -  Audytorowi Wewnętrznemu

w Zespole Audytu Wewnętrznego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu

do przeprowadzenia audytu wewnętrznego w .............................................. Dolnośląskiego

Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w obszarze......................................................................

Upoważnienie jest ważne za okazaniem dowodu osobistego n r ..........................

Upoważnienie udziela się na czas

Ważność upoważnienia przedłuża się do dnia



Dolnośląski Urząd Wojewódzki
we Wrocławiu

ZESPÓŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU AUDYTU

Załącznik nr 4
do Księgi Procedur

AW.1620.......  Wrocław, dnia

Pani/Pani

Dyrektor
komórki organizacyjnej DUW

Kierujący Zespołem Audytu Wewnętrznego informuje, że rozpoczęcie zadania
audytowego w obszarze .....................................  nastąpi z dniem .................. ........................
zgodnie z upoważnieniem Wojewody Dolnośląskiego.

W związku z powyższym proszę o poinformowanie o tym fakcie pracowników 
realizujących zadania we wskazanym obszarze oraz o przygotowanie i udostępnienie nw. 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu wstępnego: 

h
2.
3.

Jednocześnie proszę o informację, czy zostały ustalone kryteria oceny funkcjonowania 
obszaru objętego audytem.

Kierujący ZAW

Termin przekazania powyższych dokumentów do dnia

Dyrektora komórki audytowanej



ZESPÓŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Dolnośląski Urząd Wojewódzki

we Wrocławiu KLASYFIKACJA USTALEŃ AUDYTU

Załącznik nr 5
do Księgi Procedur

Duża istotność -  zagrożenie, które może doprowadzić lub doprowadziło do istotnych 
negatywnych skutków dla badanego systemu (procesu); jego wynikiem może być 
w szczególności poważne zakłócenie funkcjonowania systemu, nieefektywne łub niecelowe 
wykorzystanie zasobów, straty finansowe, naruszenie powszechnie obowiązujących 
przepisów, w szczególności prowadzące do odpowiedzialności prawnej; nierzetelna 
ewidencja łub sprawozdawczość; ryzyko przeważnie wiążę się z istotnymi brakami 
w systemie zarządzania i kontroli.

r

Średnia istotność -  zagrożenie, które może doprowadzić lub doprowadziło do zakłócenia 
funkcjonowania badanego systemu (procesu) w szczególności na skutek niepełnych 
(nieprecyzyjnych) lub nieaktualnych procedur (regulacji wewnętrznych), braku odpowiednich 
kontroli, albo niewłaściwie prowadzonej dokumentacji.

Mała istotność -  są to pojedyncze błędy i braki w dokumentacji lub procedurach 
(regulacjach wewnętrznych) mające nieznaczny wpływ na funkcjonowanie badanego systemu 
(procesu).



Dolnośląski Urząd Wojewódzki
we Wrocławiu

ZESPÓŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZADANIA ZAPEWNIAJĄCEGO

Załącznik nr 6
do Księgi Procedur

1. TEMAT ZADANIA

2. NR ZADANIA

3. CEL ZADANIA

4. PODMIOTOWY 
ZAKRES ZADANIA

5. PRZEDMIOTOWY 
ZAKRES ZADANIA

6. ISTOTNE RYZYKA 
W AUDYTOWANYM 
OBSZARZE

7. NARZĘDZIA 
I TECHNIKI 
PRZEPROWADZANIA 
ZADANIA

8. KRYTERIA OCENY 
USTALEŃ STANU 
FAKTYCZNEGO

9. SPOSÓB
KLASYFIKOWANIA 
WYNIKÓW DLA 
POSZCZEGÓLNYCH 
KRYTERIÓW

(audytor wewnętrzny) (kierujący Z A W)



Dolnośląski Urząd Wojewódzki
we Wrocławiu

ZESPÓŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROTOKÓŁ Z NARADY OTWIERAJĄCEJ

Załącznik nr 7
do Księgi Procedur

W dniu  ........................... w ..................................................... .
(komórka organizacyjna DUW)

odbyła się narada otwierająca zadanie audytowe w obszarze...................
W naradzie udział wzięli:

W trakcie narady audytor wewnętrzny przedstawił informację nt. celu i zakresu 
zadania, kryteriów oceny, sposobu klasyfikacji ustaleń oraz narzędzi i technik 
przeprowadzania audytu. Ustalono sposób współpracy podczas realizacji zadania, tak aby 
uniknąć zakłóceń w pracy audytowanej komórki.

Na tym naradę otwierająca zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla audytora 
wewnętrznego oraz Dyrektora audytowanej komórki.

(podpis audytora wewnętrznego) (podpis Dyrektora audytowanego komórki)



Dolnośląski Urząd Wojewódzki
we Wrocławiu

ZESPÓŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROTOKÓŁ Z NARADY ZAMYKAJĄCEJ

Załącznik nr 8
do Księgi Procedur

W dniu . . ................................w ......................................................
(komórka organizacyjna DUW)

odbyła się narada zamykająca zadanie audytowe pn............... ...................
W naradzie udział wzięłi:

W trakcie narady omówione zostały ustalenia audytu, dyskusji poddane zostało 
również stanowisko kierownictwa audytowanej komórki.

Wynikiem narady zamykającej jest:

Na tym naradę zamykającą zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla audytora 
wewnętrznego oraz Dyrektora audytowanej komórki.

(podpis audytora wewnętrznego) (podpis Dyrektora audytowanego komórki)



Dolnośląski Urząd Wojewódzki
we Wrocławiu

ZESPÓŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

ELEMENTY SPRAWOZDANIA Z AUDYTU

Załącznik nr 9
do Księgi Procedur

1. Temat i cel zadania zapewniającego:

2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres zadania zapewniającego:

3. Data rozpoczynająca zadanie zapewniającego:

4. Ustalenia stanu faktycznego wraz ze sklasyfikowanymi wynikami ich oceny według 
kryteriów przyjętych w programie zadania zapewniającego:

5. Słabości kontroli zarzadczei oraz analiza ich r»rzvczvn•
Ł ' ’ J -------------------------------------------------ST ~ -----

6. Skutki lub ryzyka wynikające ze wskazanych słabości kontroli zarządczej:

1. Zalecenia w sprawie wyeliminowania słabości kontroli zarządczej łub wprowadzenia 
usprawnień:

8. Opinia audytora wewnętrznego w sprawie adekwatności, skuteczności i efektywności 
kontroli zarządczej w obszarze ryzyka objętym zadaniem zapewniającym:

9. Data sporządzenia Sprawozdania:

10. Imię i nazwisko audytora przeprowadzającego zadanie oraz jego podpis.



Dolnośląski Urząd Wojewódzki
we Wrocławiu

ZESPÓŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

INFORMACJA 
O SPOSOBIE REALIZACJI ZALECEŃ

Załącznik nr 10
do Księgi Procedur

Nazwa i nr zadania audytowego:
Audytowana komórka:
Data przekazania Sprawozdania'.
Przeprowadzający zadanie audytor:

ZALECENIA:
(wypełnia audytor)

1.
2.
3.

Data: Podpis i pieczęć audytora wewnętrznego:

WYKONANIE ZALECEŃ:
(wypełnia Dyrektor komórki audytowanej)

Sposób wykonania -  proponowane rozwiązanie: Termin realizacji 
i osoby odpowiedzialne:

1.
2.
3.

Datą: : Podpis i pieczęć Dyrektora komórki audytowanej:

ANALIZA I OCENA UDZIELONEJ INFORMACJI:
(wvnelnia audvtor)

1.
2.
3.

Data: . Podpis i pieczęć audytora wewnętrznego:

POUCZENIE:
W przypadku odmowy realizacji zaleceń Dyrektor komórki audytowanej powiadamia pisemnie Wojewodę Dolnośląskiego, 
Dyrektora Generalnego DUW oraz audytora wewnętrznego o przyczynach odmowy w terminie 14 dni kalendarzowych od 
dnia otrzymania Sprawozdania.
W przypadku gdy Dyrektor komórki audytowanej nie wyznaczy osób odpowiedzialnych za realizację zaleceń, nie ustali 
sposobu i terminu ich realizacji lub odmówi realizacji zaleceń, Wojewoda lub w ramach posiadanych uprawnień Dyrektor 
Generalny — 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.



Z E SP Ó Ł  A U D Y T U  W E W N Ę T R Z N E G O

Dolnośląski Urząd Wojewódzki 
we Wrocławiu

INFORMACJA 
NT. DZIAŁAŃ PODJĘTYCH 

W CELU REALIZACJI ZALECEŃ 
ORAZ STOPNIA ICH REALIZACJI

Załącznik nr 11 
do Księgi Procedur

Nazwa i nr zadania audytowego:
Audytowana komórka:

Data przekazania Sprawozdania'.

Przeprowadzający zadanie audytor:

Data przekazania przez Dyrektora
komórki audytowanej
Informacji o sposobie realizacji zaleceń:

■ ■ ■ ■ ■ . - SPOSÓB W YKONANIA ZALECEŃ. ' v .
WSKAZANY PRZEZ DYREKTORA KOMÓRKI AUDYTOWANEJ 

W INFORMACJI O  SPOSOBIE REALIZACJI ZALECEŃ.
(wypełnia audytor) - . - , - '

Sposób wykonania -  proponowane rozwiązanie: Termin realizacji 
i osoby odpowiedzialne:

1.
2.
3.

DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU REALIZACJI ZALECEŃ: 
(wypełnia Dyrektor komórki audytowanej)

STOPIEŃ REALIZACJI ZALECEŃ: 
(wypełnia Dyrektor komórki audytowanej)

1.
2.

3.

Data: Podpis i pieczęć Dyrektora komórki audytowanej:

ANALIZA UDZIELONEJ INFORMACJI: 
(wypełnia audytor)

1.
2 .
3.

Data: Podpis i pieczęć audytora wewnętrznego:

OPINIA AUDYTORA NT. REALIZACJI CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCYCH:
(wypełnia audytor)

Data: Podpis i pieczęć audytora wewnętrznego:


