Zał cznik Nr 6
do Regulaminu Organizacyjnego
Urz du Miasta K trzyn
Nr 15/07 z dnia 16.01.2007

Regulamin Audytu Wewn trznego
Urz du Miasta w K trzynie
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1. Regulamin Audytu Wewn trznego Urz du Miasta w K trzynie zwany dalej
,,regulaminem” okre la:
1) cele i zakres audytu wewn trznego
2) organizacj i tryb prowadzenia audytu wewn trznego
3) prawa i obowi zki audytora wewn trznego
§2. Audyt wewn trzny w Urz dzie Miasta w K trzynie jest prowadzony na podstawie:
1) ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249
poz.2104 z pó n. zm.).
2) rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006r. w sprawie
szczegółowego sposobu i trybu prowadzenia audytu wewn trznego ( Dz.U. z 2006r.
Nr 112, poz. 765).
3) niniejszego regulaminu
4) z uwzgl dnieniem tre ci zawartych w Komunikatach Ministra Finansów Nr 13/2006
z dnia 30 czerwca 2006r. i Nr 16/2006 z dnia 18 lipca 2006r. w sprawie ogłoszenia:
a) ,,Kodeksu etyki audytora wewn trznego sektora finansów publicznych”
b) ,,Karty audytu wewn trznego w jednostkach sektora finansów publicznych”
c) ,,Standardów kontroli finansowej sektora finansów publicznych”
d) ,,Mi dzynarodowych standardów profesjonalnej praktyki audytu wewn trznego” IIA
§3. Ilekro w regulaminie jest mowa o:
1) urz dzie- nale y przez to rozumie Urz d Miasta K trzyn
2) Burmistrzu - nale y przez to rozumie Burmistrza Miasta K trzyn
3) jednostkach organizacyjnych - nale y przez to rozumie jednostki organizacyjne oraz
spółki prawa handlowego Miasta K trzyn
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4) komórkach organizacyjnych - nale y przez to rozumie

komórki organizacyjne

Urz du Miasta K trzyn
Rozdział II
Cele i zakres audytu wewn trznego
§4.1. Audytem wewn trznym jest ogół działa obejmuj cych :
a) niezale ne badanie systemów zarz dzania

i kontroli w tym kontroli finansowej

w wyniku której Burmistrz uzyskuje: obiektywn , niezale n ocen adekwatno ci,
efektywno ci i skuteczno ci tych systemów
b) czynno ci doradcze, w tym składanie wniosków maj cych na celu usprawnienie
funkcjonowania urz du
2. Audyt wewn trzny obejmuje wszelkie działania prowadzone przez urz d
3. Audyt wewn trzny poprzez ocen

badanych systemów dostarcza Burmistrzowi

racjonalnego zapewnienia, e systemy te działaj prawidłowo.
4. Celem prowadzenia audytu wewn trznego jest przysparzanie warto ci i usprawnianie
funkcjonowania urz du.
§5.1. Rola audytu wewn trznego polega na wykrywaniu i oszacowaniu potencjalnego ryzyka,
mog cego pojawi si w ramach działalno ci oraz na badaniu i ocenianiu adekwatno ci
skuteczno ci i efektywno ci systemów kontroli wewn trznej, maj cych na celu
eliminowanie lub ograniczanie takiego ryzyka.
2. Badanie i ocena systemów kontroli wewn trznej, zarz dzania ryzykiem obejmuje
w szczególno ci:
a) przegl d ustanowionych mechanizmów kontroli wewn trznej oraz wiarygodno
i rzetelno

informacji operacyjnych, zarz dczych i finansowych

b) ocen procedur i praktyki sporz dzania, klasyfikowania i przedstawiania informacji
finansowej
c) ocen

przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewn trznych oraz programów,

strategii i standardów ustanowionych przez wła ciwe organy
d) ocen zabezpieczenia mienia
e) ocen efektywno ci i gospodarno ci wykorzystania zasobów
f) przegl d programów i projektów w celu ustalenia zgodno ci funkcjonowania
z planowanymi wynikami i celami
g) ocen dostosowania działa do przedstawionych wcze niej zalece audytu lub kontroli
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§6. Audyt wewn trzny powinien by przeprowadzony zgodnie z powszechnie uznawanymi
standardami audytu wewn trznego, postanowieniami niniejszego regulaminu, Kodeksu etyki
audytora wewn trznego.
Rozdział III
Organizacja i tryb prowadzenia audytu wewn trznego
§7. Audyt wewn trzny w urz dzie prowadzi audytor wewn trzny.
§8. Audytor wewn trzny podlega bezpo rednio Burmistrzowi.
§9.Audytor wewn trzny przeprowadza audyt na podstawie imiennego upowa nienia
zatwierdzonego przez Burmistrza.
§10. Do zada audytora wewn trznego nale y w szczególno ci:
a) prowadzenie audytu wewn trznego
b) przygotowanie w porozumieniu z Burmistrzem rocznego planu audytu wewn trznego
zawieraj cego w szczególno ci: obszary ryzyka, tematy zada

audytowych wraz

z harmonogramem realizacji (do ko ca pa dziernika na rok nast pny)
c) przedstawienie Burmistrzowi sprawozdania z wykonania planu audytu ( do ko ca
marca za rok ubiegły)
d) sporz dzanie sprawozda z poczynionych ustale , przedstawianie uwag i zalece
§11.

Audytor

wewn trzny

reprezentuje

działalno

audytu

wewn trznego

wobec

pracowników urz du jak i osób nie b d cych pracownikami.
§12. Audytor wewn trzny w przypadkach wymagaj cych specjalnych kwalifikacji

do

przeprowadzenia audytu wewn trznego, mo e, w porozumieniu z Burmistrzem powoła
rzeczoznawc .
§13. Audyt wewn trzny przeprowadza si w oparciu o roczny plan audytu, w uzasadnionych
przypadkach prowadzi si audyt wewn trzny poza planem.
§14. Audytor wewn trzny prowadzi tylko takie czynno ci doradcze, które nie stanowi
zagro enia jego niezale no ci i obiektywizmu oraz nie przynale

czynno ci zarz dczym

kierownictwa.
§15. Audytor wewn trzny prowadzi:
a) akta bie ce - w celu dokumentowania przebiegu i wyniku zada audytowych
b) akta stałe - w celu gromadzenia informacji dotycz cych obszarów ryzyka, które mog
by przedmiotem audytu wewn trznego
c) dokumentacj zwi zan z prowadzonymi czynno ciami doradczymi, sprawdzaj cymi
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d) dokumentacj zwi zan

z działalno ci audytora wewn trznego, w szczególno ci

dotycz c : szkole , korespondencji, realizacji zarz dze Burmistrza.
Rozdział IV
Prawa i obowi zki audytora wewn trznego
§16. Audytor wewn trzny ma obowi zek w sposób rzetelny, obiektywny i niezale ny ustali
stan faktyczny, okre li przyczyny i skutki uchybie oraz przedstawi zalecenia w sprawie
usuni cia uchybie lub wprowadzenia usprawnie .
§17. Audytor wewn trzny posiada prawo dost pu do wszelkich dokumentów, pomieszcze
urz du, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, do wszystkich
pracowników

oraz innych

ródeł informacji potrzebnych do przeprowadzenia audytu

wewn trznego.
§18. Audytor wewn trzny ma prawo uzyskiwa od pracowników zajmuj cych samodzielne
stanowiska w urz dzie, kadry kierowniczej i pracowników komórek organizacyjnych oraz
kadry kierowniczej i pracowników jednostek informacje oraz wyja nienia w celu zapewnienia
efektywnego i wydajnego przeprowadzenia audytu wewn trznego.
§19. Audytor wewn trzny w zakresie wykonywanych zada

współpracuje z audytorami

zewn trznymi, w tym w szczególno ci z kontrolerami Najwy szej Izby Kontroli.
§20. Audytor wewn trzny jest niezale ny w wykonywaniu swoich zada .
§21. Audytor wewn trzny nie jest odpowiedzialny za wykrywanie przest pstw, ale powinien
posiada wiedz pozwalaj c mu zidentyfikowa znamiona przest pstwa.
§22. Audytor wewn trzny nie mo e przyjmowa zada i uprawnie , które wchodz w zakres
zarz dzania urz dem.
§23. Audytor wewn trzny jest uprawniony do przeprowadzania audytu wewn trznego we
wszystkich obszarach działalno ci urz du.
§24. Audytor wewn trzny nie ponosi odpowiedzialno ci za działania podlegaj ce audytowi
oraz ich nie nadzoruje.
§25. Audytor wewn trzny powinien wykonywa swoja prac uczciwie, odpowiedzialnie,
z zaanga owaniem, a w szczególno ci:
a) przestrzega prawa
b) uznawa i wspiera cele urz du, które s zgodne z prawem i zasadami etyki
c) przekłada dobro publiczne nad interesy własne i swego rodowiska
d) dokonywa wywa onej oceny, bior c pod uwag wszystkie istotne okoliczno ci
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e) chroni swoj niezale no

przed próbami wpływania na wypracowane przez niego

ustalenia i zalecenia
f) nie anga owa

si

w działania, które mog

podwa y

zaufanie do audytora

wewn trznego lub działalno ci urz du
g) podejmowa

si

przeprowadzenia takich zada , do wykonania, których posiada

wystarczaj c wiedz , umiej tno ci i do wiadczenie
h) unika powi za , które mog powodowa ryzyko korupcji lub mog by

ródłem

w tpliwo ci co do obiektywizmu i niezale no ci audytora wewn trznego

Sporz dziła: Gabriela Waszczuk
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