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KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH 

 
 
 
I. Podstawy prawne funkcjonowania audytu wewnętrznego 

 
§ 1  

Audyt wewnętrzny w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach prowadzony jest  
na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
869, z późn. zm.),  

2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu 
wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (t.j. Dz. U. z 2018 r.,  
poz. 506),  

3) Standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, 
ogłoszonych Komunikatem Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 12 grudnia 2016 r. 
(Dz. Urz. Min. Roz. i Fin.  2016 r. poz. 28), 

4) Kodeksu Etyki Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. 
 
 
II. Zasady ogólne oraz cele audytu wewnętrznego 

 
§ 2  

1. Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest 
wspieranie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w realizacji celów  
i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. 

2. Celem audytu wewnętrznego jest przysparzanie wartości i usprawnianie funkcjonowania 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

 
 
III. Zakres audytu wewnętrznego 

 
§ 3  

1. Audyt wewnętrzny obejmuje czynności o charakterze zapewniającym i doradczym, 
których celem jest poprawa skuteczności zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem oraz 
systemu kontroli zarządczej. 

2. Audyt wewnętrzny obejmuje swym zakresem wszystkie obszary działania Uniwersytetu. 
3. Audyt wewnętrzny obejmuje w szczególności: 

1) badanie legalności działania, tj. zgodności prowadzonej działalności z przepisami 
prawa oraz regulacjami wewnętrznymi, a także zgodności regulacji wewnętrznych  
z obowiązującymi przepisami prawa, 

2) przegląd ustanowionych w Uniwersytecie mechanizmów kontroli, 
3) badanie wiarygodności i rzetelności informacji operacyjnych, zarządczych  

i finansowych, 
4) badanie efektywności i gospodarności wykorzystania zasobów Uniwersytetu, 
5) ocenę dostosowania działań Uniwersytetu do przedstawionych wcześniej zaleceń 

audytu lub kontroli. 
4. Audyt wewnętrzny realizuje swoje zadania poprzez: 

1) identyfikację i analizę ryzyka związanego z działalnością Uniwersytetu, 
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2) ocenę efektywności zarządzania ryzykiem i systemu kontroli zarządczej, 
3) dostarczanie rektorowi racjonalnego zapewnienia, że Uniwersytet działa prawidłowo, 
4) przedstawianie wniosków i zaleceń/rekomendacji, mających na celu poprawę 

funkcjonowania Uniwersytetu. 
5. Realizacja zadania audytowego polega na rzetelnym i obiektywnym: 

1) ustaleniu stanu faktycznego i porównania go ze stanem pożądanym, 
2) ustaleniu i analizie uchybień, ich przyczyn i skutków, 
3) przedstawieniu zaleceń mających na celu usunięcie nieprawidłowości lub 

wprowadzenie usprawnień. 
6. Czynności doradcze wykonywane przez audytora wewnętrznego przyczyniają się do 

usprawnienia funkcjonowania Uczelni i mogą być następstwem lub kontynuacją działań  
o charakterze zapewniającym. Czynności doradcze realizowane są poprzez współpracę 
z powołanymi przez rektora zespołami zadaniowymi, ze stałymi i doraźnymi komisjami,  
a także poprzez konsultacje przy tworzeniu wewnętrznych procedur. Czynności doradcze 
mogą przybierać również formę wniosków składanych przez audytora wewnętrznego lub 
sporządzanych opinii na temat funkcjonowania systemu kontroli zarządczej. Działania 
doradcze mogą być wykonywane, o ile nie naruszają obiektywizmu i niezależności 
audytora.  

7. Zakres audytu wewnętrznego nie może być w żaden sposób ograniczany. 
 
 

IV. Niezależność audytu wewnętrznego 
 

§ 4  
1. Audyt wewnętrzny w Uniwersytecie realizowany jest przez audytora wewnętrznego 

zatrudnionego w komórce organizacyjnej o nazwie Stanowisko ds. Audytu 
Wewnętrznego. 

2. Audytor wewnętrzny podlega bezpośrednio rektorowi, który zapewnia organizacyjną 
odrębność wykonywanych zadań audytowych. 

3. Audytor wewnętrzny jest niezależny w zakresie planowania i realizacji audytu 
wewnętrznego oraz składania sprawozdań. 

4. Audytor wewnętrzny, w ramach realizacji zadań audytowych, dysponuje pełną swobodą 
w zakresie identyfikacji obszarów, jednostek i komórek organizacyjnych mających zostać 
poddanych badaniu. Wszelkie próby ograniczania zakresu audytu powinny być 
zgłaszane rektorowi. 

5. Audytor wewnętrzny jest niezależny od czynności operacyjnych, zarządzania  
i kontroli zarządczej. 
 
 

V. Prawa i obowiązki audytu wewnętrznego 
 

§ 5  
Audytor wewnętrzny jest uprawniony do przeprowadzania audytu wewnętrznego  
we wszystkich obszarach działalności Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

 
§ 6  

1. Audytor wewnętrzny ma prawo: 
1) dostępu do wszelkich źródeł informacji dotyczących działalności Uniwersytetu,  

w tym również dokumentacji kontroli zewnętrznej i wewnętrznej, z zachowaniem 
przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej, 

2) wglądu do wszelkich dokumentów i danych, jak również sporządzania ich kopii, 
odpisów, wyciągów, wydruków lub zestawień, z zachowaniem przepisów  
o tajemnicy ustawowo chronionej, 

3) dostępu do wszelkich pomieszczeń Uniwersytetu, z zachowaniem przepisów  
o tajemnicy ustawowo chronionej, 
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4) żądania od kierowników komórek administracyjnych i jednostek organizacyjnych, 
pracowników, studentów i doktorantów informacji oraz wyjaśnień w celu zapewnienia 
właściwego i efektywnego prowadzenia audytu wewnętrznego, 

5) uczestnictwa w charakterze obserwatora w posiedzeniach organów kolegialnych 
Uniwersytetu oraz dostępu do protokołów dokumentujących ich przebieg i tematykę, 

6) powołania eksperta do udziału w zadaniu audytowym w przypadkach wymagających 
szczególnych kwalifikacji, po uzgodnieniu z rektorem. 

 
§ 7  

1. Do obowiązków audytora wewnętrznego należy: 
1) opracowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego na zasadach określonych  

w obowiązujących przepisach prawa, 
2) realizacja zadań audytowych wynikających z planu audytu, 
3) realizacja zadań pozaplanowych wskazanych przez rektora, 
4) realizacja czynności doradczych mających na celu usprawnianie funkcjonowania 

uczelni, 
5) realizacja audytów wewnętrznych zleconych lub rekomendowanych na zasadach 

określonych w obowiązujących przepisach prawa, 
6) sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań audytowych, 
7) sporządzanie sprawozdań z realizacji rocznego planu audytu, 
8) przekazywanie rocznych planów audytu i sprawozdań z ich realizacji rektorowi  

i komórce audytu w  Ministerstwie Edukacji i Nauki, a także informacji o realizacji 
zadań z zakresu audytu wewnętrznego Ministerstwu Finansów, w terminach 
wskazanych w obowiązujących przepisach prawa, 

9) współpraca z zewnętrznymi jednostkami kontrolnymi na zasadach określonych  
w obowiązujących przepisach prawa. 

2. Udostępnienie dokumentacji audytowej zewnętrznym instytucjom kontrolującym  
oraz audytorom zewnętrznym następuje w porozumieniu i za zgodą rektora. 

3. Współpraca audytora wewnętrznego z zewnętrznymi instytucjami kontrolującymi  
czy audytorami zewnętrznymi odbywa się w porozumieniu i za zgodą rektora. 

4. Roczny plan audytu oraz sprawozdanie z jego wykonania stanowią udostępnianą  
na wniosek informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 roku  
o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176). Informacji publicznej 
nie stanowią inne niż roczny plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania planu audytu, 
dokumenty wytworzone przez audytora wewnętrznego w trakcie prowadzenia audytu 
wewnętrznego. 
  

§ 8  
Audytor wewnętrzny ma obowiązek zachować w tajemnicy informacje, które uzyskał  
w trakcie wykonywania czynności audytowych i nie ujawniać ich bez upoważnienia rektora 
chyba, że istnieje prawny lub zawodowy obowiązek ich ujawnienia. 

 
§ 9  

Audytor wewnętrzny jest zobowiązany do systematycznego podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych poprzez m.in. uczestnictwo w kursach i szkoleniach. 

 
§ 10  

Audytor wewnętrzny nie jest odpowiedzialny za wykrywanie oszustw i przestępstw,  
ale powinien posiadać odpowiednią wiedzę pozwalającą oszacować ryzyko oszustwa  
oraz sposób zarządzania tym ryzykiem. W przypadku uzasadnionego podejrzenia  
o popełnieniu oszustwa lub przestępstwa audytor wewnętrzny powiadamia o tym fakcie 
rektora, który podejmuje decyzje o dalszym sposobie postępowania. 
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§ 11  
Audytor wewnętrzny nie jest odpowiedzialny za procesy zarządzania ryzykiem i procesy 
kontroli zarządczej w Uniwersytecie, ale poprzez ustalenia, zalecenia i czynności doradcze, 
wspomaga rektora we właściwej realizacji tych procesów. 

 
 

VI. Relacje audytora wewnętrznego z jednostkami audytowanymi 
 

§ 12  
1. Audytor wewnętrzny rozpoczynając realizację zadania audytowego informuje 

kierowników komórek audytowanych o planowanym terminie przeprowadzenia audytu 
zapewniającego, wynikającego z planu audytu. 

2. Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do przekazywania  
w terminie wskazanym przez audytora wewnętrznego materiałów i informacji z zakresu 
działania ich jednostek, które audytor uzna za konieczne do realizacji zadania 
audytowego. 

3. Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych mają obowiązek współpracować  
z audytorem wewnętrznym w zakresie identyfikacji, analizy i oceny ryzyka, identyfikacji  
i monitoringu procesów zachodzących w Uniwersytecie, jeśli taka współpraca jest 
niezbędna. 

4. Kierownicy jednostek organizacyjnych mają prawo do uczestniczenia w procesie audytu 
wewnętrznego, a w szczególności:  
1) zapoznania się z ustaleniami audytora wewnętrznego, 
2) otrzymania sprawozdania lub jego części w zakresie dotyczącym podległej komórki 

organizacyjnej, jeśli sprawozdanie dotyczy kilku komórek organizacyjnych, 
3) składania uwag i zastrzeżeń do sprawozdania w terminie 7 dni kalendarzowych  

od daty otrzymania sprawozdania.  
 

§ 13  
Metodykę przeprowadzania audytu wewnętrznego określa szczegółowo Rozporządzenie 
Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego  
oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 506), a także Księga 
procedur audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, 
zatwierdzona przez rektora. 

 


