
ZARZĄDZENIE NR 48/2016 
BURMISTRZA KRAPKOWIC 

z dnia 11 lipca 2016 r. 

w sprawie karty audytu wewnętrzne go 

Na podstawie art. 33 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządz ie gminnym (t.j . z roku 201 6, Dz. U. poz. 
446) w zw i ązku z art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z roku 20 13, D. U. 
poz. 885, z późn . 2111 .), zarządza s i ę, co następuj e: 

§ 1. Wprowadza s ię Kartę Audytu Wewnę trzn ego w Urzęd z ie Miasta i Gminy w Krapkowicach, stan ow i ącą 
załączni k nr I do niniejszego za rządzeni a. 

§ 2. I . Traci moc Zarządze nie Nr 9/2006Burmistrza Krapkowic z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie 
wprowadzenia instrukcji: karta audytu wewnętrznego, ks ięg i procedur audytu wewnę trznego i regulaminu audytu 
wewn ętrzn ego w Urzędz ie Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz Gminie Krapkowice - załącznik nr 3, 

2. Traci moc Za rządze nie Nr 17/20 I O Burmistrza Krapkowic z dnia 27 sierpnia 20 I O roku w sprawie „Ks ięg i 

procedur audytu wewnę trznego" w Gminie Krapkowice oraz Urzędzi e Miasta i Gminy w Krapkowicach, 

3. Traci moc Za rządze nie Nr 35/20 I O Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 20 I O roku w sprawie 
-vprowadzenia „Karty audytu wewn ętrznego" 

§ 3. Wykonanie za rządzenia powierza s ię audytorowi wewnętrzn emu . 

§ 4. Zarządze ni e wchodzi w życ ie z dniem podpisania 

BURMISTRZ 

~ 
Andrzej Kasiora 
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Zał ącz ni k nr I do 
Za rządze nia Nr 48/201 6 

Burmistrza Krapkowic 
z dn. 11 -07-201 6 r. 

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 

WSTĘP 

Karta zawiera podstawowe informacje wyjaśn iające cel, uprawnienia, odpowiedzialnośc i i specyfikę 

audytu wewnętrznego - skierowane do wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach 

orazjednostek organizacyjnych Gminy Krapkowice. 

Karta będzie podlegać modyfikacjom wraz ze zmianami warunków, w któ,ych dzialająjednostki oraz 

roZl-vojem audytu we·wnętrznego. 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

I . Misj a audytu we wn ętrznego w Urzędz ie Miasta i Gminy w Krapkowicach: 
Audyt wewnę trzny j est działalnośc ią nieza leżną i obiektywn ą, której celem jest wspieranie kierownika 
j ednostki w realizacji celów i zad a ń przez systematyczną ocen ę kontro I i za rząd czej w obszarach 
obj ętyc h audytem wew n ętrzn ym oraz czynnośc i doradcze. Ocena, o której mowa, dotyczy 
w szczególnośc i adekwatnośc i , skutecznośc i i efe k tywn ośc i kontroli zarządczej w j ednostce. 

2. Karta Audytu Wewnę trznego zwana dalej „Kartą" okreś la zasady funkcjonowania audytu 
wewnę trznego w Urzędz ie Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz j ednostkach organizacyjnych Gminy 
Krapkowice. 

3. Il ekroć w Karcie jest mowa o: 
I) U rzędzie - na leży przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach; 
2) Burmistrzu - należy przez to rozumi eć Burmistrza Krapkowic; 
3) Audytorze wewnętrznym - na l eży przez to rozumi eć osobę upoważnion ą do wykonywania 

zadania audytowego; 
4) Jednostce audytowanej - na l eży przez to rozumi eć Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 

i jednostki organizacyjne Gminy Krapkowice podl egające audytowi wewnętrznemu ; 

5) Kierowniku jednostki auclytowanej - na leży przez to rozumieć osobę kierującą jednostką 
audytowan ą, jak również osobę pełniącą te obowi ązki czasowo lub w zastępstwi e. 

4. Audyt wewnętrzny prowadzony jest na podstawie: 
I) Ustawy z dnia 27 s ierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 20 I 3r. poz. 885 z późn . zm.), 
2) Rozpo rządze nia Ministra Finansów z dnia 4 wrześ ni a 201 5 r. w sprawie audytu wewn ętrz n ego oraz 

informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 201 5 r. poz. 1480), 
3) Komunikatu nr 2 Ministra F inansów z dnia 17 czerwca 20 I 3 r. w sprawie standardów audytu 

wewnę trznego dla j ednostek sektora fi nansów publicznych (Dz. Urz. MF z 201 3 r. Nr I 5). 

§ 2 
NIEZALEŻNOŚĆ 

I. Audyt wewn ętrzny w Urzędz ie o raz w j ednostkach organizacyjnych Gminy Krapkowice 
przeprowadza audytor wewnę trzny. 
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2. Audytor wewnę trzny organizacyjnie podlega Burmistrzowi. 

3 . W przypadku, gdy audytor wewn ętrz ny, bierze udz iał w innych działaniach niż czynnośc i audytowe, 
działa ni a te nie mogą prowad z ić do konfliktu interesów. 

4. Audytor wewnę trzny w zakresie wykonywanych zad ań: 

1) j est uprawniony do przeprowadzania audytu wewn ętrzn ego we wszystkich obszarach dz iałalnośc i 
urzę du ; 

2) ma zagwarantowane prawo dos tępu do wszelkich dokumentów i mate riałów, do pomieszcze11 
urzędu , do wszystkich pracowników oraz wszelkich innych źród eł informacj i potrzebnych do 
przeprowadzenia audytu wewn ętrznego, z zachowaniem przepisów o taj emnicy ustawowo 
chronionej ; 

3) nie j est odpowiedzia lny za wykrywanie przestę pstw, ale powinien pos iadać wiedzę pozwa l ającą 
mu z i,dentyfikować znamiona przestę pstwa; 

§ 3 
ZAKRES AUDYTU WEWNETRZNEGO 

1. Audy t wewnętrzny może obj ąć zakresem swojego badania wszystkie obsza1y dz i ał ania j ednostek 
organizacyjnych Gminy Krapkowice. 

2 . Audytor wewnę trzny dysponuje pełną swobodą w zakresie identyfikacj i obszarów 1yzyka. 

3. Zakres audytu nie może być ograniczany. Burmistrz powinien być ni ezwłoczni e powiadomiony 
o wszelkich próbach ograniczania zakresu audytu. 

4. Audyt wewn ę trzny ocenia w szczególnośc i adekwatnośc i , skuteczności i efektywnośc i systemu 
kontroli zarząd czej: 

I) zgodności działalnośc i z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi ; 

2) skutecznośc i i efektywnośc i dz iałania; 

3) wiarygodnośc i sprawozdań; 

4) ochrony zasobów; 
5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowa nia; 

6) efektywnośc i i skutecznośc i przepływu informacji; 
7) za rządzania ryzykiem. 

§4 
PRAWA I OBOWIĄZKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO 

I . Audytor wew n ętrzny ma prawo żąd ać od kierowników i pracowników ko mórek organizacyjnych 
informacji oraz wyjaś nie11 w celu zapewnienia właśc iwego i efektywnego prowadzenia audytu 
wewnę trznego . 

2. Odpisy dokumentów, wydruki z systemów informatycznych oraz kopie dokumentów Kierownik 
j ednostki audytowanej jest zobowiązany dostarczyć audytorowi w uzgodnionym terminie oraz 
potwierdz ić za zgod n ość z rnyg inałem lub stw i erdz ić zgodność z zapisami w u żytkowanyc h 

systemach informatycznych. 

3. Audytor wewnętrzny może z własn ej inicjatywy składać wnioski, mające na celu usprawnienie 
funkcjonowania j ednostki. 

4 . Audytor wewnę trzny nie j est odpowiedzialny za: 
I) procesy za rządza nia ryzykiem oraz procesy kontroli zarządczej w j ednostce audytowanej, ale 

poprzez usta lenia i zalecenia poczynione w wyniku przeprowadzania zadania audytowego, 
wspomaga kierownika j ednostki audytowanej we właśc iwej realizacji procesu; 

2) wykrywanie przes tęps tw, ale powinien pos iadać wiedzę pozwalającą mu ziden ty fikować znamiona 
przes tępstwa. 

5. Audytor wewnę trzny nie może przyjmować takich zada11 lub uprawnie11, które wchodzą w zakres 
zarządzania jednostką . 

6. Audytor wewn ętrzn y w zakresie wykonywania swoich zadat'i współpracuj e z audytorami 
zewn ętrznymi i zewnę trznymi instytucjami kontrolnymi (np. NIK, RIO, inne). 
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7. Audytor wewn ętrzny j est odpowiedzia lny za: 

I) rzete lne terminowe wykonanie zada ń audytowych przewidzianych w planie audytu j ak równi eż 
zad a ń pozaplanowych; 

2) opracowanie, na podstawie wyników ana lizy tyzyka rocznego planu audytu wewn ętrzn ego; 
3) spo rządzenie sprawozdania z realizacji rocznego planu audytu wewn ętrzn ego. 

§ 5 
ORGANIZACJA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 

I. Audyt wewnę trzn y przeprowadzany j est na podstawie rocznego planu audytu wewn ętrznego 
opracowanego na podstawie analizy ryzyka. 

2. Audytor wewnęt rzny przedstawia Burmistrzowi plan audytu na rok n astę pny do końca każdego 
bi eżącego roku. 

3. W uzasadnionych przypadkach audytor wewn ętrzn y przeprowadza audyt wewn ę trzny poza planem, na 
wniosek Burmistrza lub z włas n ej inicjatywy po uzyskaniu zgody Burmistrza. 

4. Audytor wewn ętrzny może prze prowadz i ć audyt wewn ętrzny poza planem audytu w jednostce 
organizacyjnej G miny Krapkowice na wniosek Burmistrza lub z włas n ej inicjatywy po uzyskaniu 
zgody Burmistrza. 

5. Do kot'1ca stycznia ka żdego roku audytor wewnę trzn y przedstaw ia Burmistrzowi sprawozdanie 
z wykonania planu audy tu wewn ętrzn ego za rok poprzedni . 

6. Audyt wewnę trzny przeprowadza s ię na podstawie imiennego upoważni enia Burmistrza. 

7. Kierownik j ednostki audytowanej zapewnia audytorowi wewn ę trzne mu warunki ni ezb ędne 
do przeprowadzenia audytu wewn ętrzn ego, przedstawia żądan e dokumenty oraz ułatw ia terminowe 
udzielanie wyj aśnień przez pracowników tej j ednostki. 

8. W przypadkach wymagaj ących specjalnych kwalifikacj i audytor wewn ętrzny może, w uzgodnieniu 
z Burmistrzem, powołać rzeczoznawcę do u dz iału w zadaniu. Opinia sporządzon a przez rzeczoznawcę 
jest przekazywana audyto row i wewnę trznemu, który w razie potrzeby może żądać j ej uzupełni e ni a . 
Opinia sporządzo n a przez rzeczoznawcę, nie j est wi ążąca dla audytora wewn ętrzn ego. 

9. Metodykę dz i ała ni a audytu wewn ętrzn ego, w tym przeprowadzania zadania audytowego, okreś l a 
rozpo rządzenie Ministra Finansów z dnia 4 wrześ nia 201 5 r. w sprawie audytu wewn ętrz n ego oraz 
informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 201 5 r. poz. 1480). 

I O.Analiza ryzyka: 

I) Metoda matematyczna (opis): celem stosowania metody matematycznej ana lizy ryzyka j est 
ustalenie ryzyka całkow itego w skali punktowej zawartej w przedzia le od 1,00 do 4,00. Efektem 
zastosowania metody opattej na ana liz ie 1yzyka jest ranking obiektów zadania audytowego 
uszeregowanych wedhig mal ej ącego ryzyka. 

2) Szacunkowa metoda analizy ryzyka (de lficka): w ocenie biorą udział osoby zajmuj ące kierownicze 
stanowiska w urzędz ie oraz j ednostkach gminy, audytor wewnętrzny, każdy dokonuje oceny 
1yzyka systemu/obszaru z podzi ałem na kryteria 1yzyka jednostki we dłu g skali 1-4, ocena ko ńcowa 
ustalonego k1yte rium oceny j ednostki obliczana j est j ako ś redni a aiy tmetyczna ocen dla tego 
kryterium . 

3) Wy bór metody ana lizy ryzyka j est uzależni ony od specyfiki procesów i zadat1 (obszarów ryzyka) 
obj ętych audytem, a także od dośw iadczenia i profesj onalnej w iedzy audytora/ów, prioty tetów 
kie rownictwa. 

4) Kryteriami zastosowanymi przez audytora przy okreś l aniu istotnośc i w p rzyję tej metodzie oceny 
ryzyka są pokryty kie rownictwa, upływ czasu od poprzedniego audytu lub kontroli , znaczenia 
o bszaru ryzyka. 

11. Dokumentacj a wytworzona przez Audytora wewn ętrzn ego jest włas nośc i ą Urzędu M iasta i Gminy 
w Krapkowicach. 

12.Dokumentacj a zgromadzona w toku działalnośc i audytu wewn ętrz nego podlega archiwizacji zgodnie 
instrukcj ą kance laryjną. 
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§6 
RE LACJE Z ZEWNĘTRZNYMI INSTYTUCJAMI KONTROLNYMI 

I. Podczas planowania i wykonywania za da ń audytowych, audytor wewn ętrzny powinien b rać pod 
u wagę, o ile to jest moż liwe, plan czynnośc i kontrolnych i sprawdzaj ących , wykonywanych przez 
zew n ętrzn e instytucje kontrolne tak, by un i knąć niepotrzebnego nakładani a s ię kontroli i audytów. 

2. Audytor wewnę trzny powinien uwzg l ędniać wyniki kontroli i sprawdzei'1 dokonanych przez inne 
instytucje kontrolne przy dokonywaniu analizy ryzyka. 

3. Dokumentacja z przeprowadzenia audytu wewnętrzn ego, w tym sprawozdania i notatki z czynnośc i 

sprawdzającyc h , powinny być udostępniane innym instytucjom kontroli za zgod ą Burmistrza. 
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UZASADNIENIE 

Aktualizacji uregulowa11 wewnę trznych w zakresie audytu wewnętrznego jest konieczna z uwagi na zmiany 
w zakresie przeprowadzania audytu wewnętrznego wprowadzone Rozpo rządze niem Ministra Finansów z 
dnia 4 wrześ ni a 201 5 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (D. 
U. z roku 20 I 6, poz. 1480). 

Robert Nowak 
audytor wewnętrzny 
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