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Zarządzenie wewnętrzne Nr .: . .1:/18

Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia ~..G... kwietnia 2018 r.

w sprawie ustalenia organizacji wewnętrznej Biura Audytu Wewnętrznego

Na podstawie art. 282 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.') oraz § 26 ust. 1 i 2 w związku z § 29 regulaminu
organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białymstoku stanowiącego załącznik do zarządzenia

Nr 543/15 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie nadania
regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Białymstoku' oraz § 25 załącznika do
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białymstoku, zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam organizację wewnętrzną oraz szczegółowe zadania Biura Audytu Wewnętrznego

określone w "Karcie Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Białymstoku",

stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Traci moc zarządzenie wewnętrzne Nr 1/16 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia
05 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia orgamzacji wewnętrznej Biura Audytu
Wewnętrznego.

§3

Wykonanie zarządzeniapowierzam Dyrektorowi Biura Audytu Wewnętrznego.

§4

Zarządzeniewchodzi w życie z dniem podpisania.

l Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 62.
2 Zmienione zarządzeniami: Nr 1021/15 z dnia 24 listopada 2015 r., Nr 949/16 z dnia 28 września 2016 r.,

Nr 432/17 z dnia 06 kwietnia 2017 r., Nr 528/17 z 29 kwietnia 2017 r., Nr 1118/17 z dnia 18 września 2017 r.,
Nr 1484/17 z dnia 14 grudnia 2017 r., Nr 1565/17 z dnia 29 grudnia 2017 r.



Zal k do zarzqdzenia wewngtrznego
Nr ./18
P Miasta Bialegostoku
z kwietnia 2018 r.

Karta Audytu Wew ngtrznego

w UrzEdzre Miejskim w Bialymstoku

fit-



Zgodnie z Migdzynarodowymi Ramowymi Zasadami Praktyki Zawodowej The Institute

of Internal Auditors (IIA) ,,Audyt wewngtrzny jest dzialalnoiciq niezaleZnq i obiektywnq,

kt6rej celem jest przysporzenie wartoici i usprawnienie dzialalnoici operacyjnej organizacji.

Polega na systematycznej i dokonywanej w uporzqdkowany spos6b ocenie proces6w:

zarzqdzania ryzykiem, kontroli i ladu organizacyjnego, i przyczynia sig do poprawy ich

dzialania. Pomaga organizacji osiqgnqt cele dostarczajqc zapewnienia o skutecznoici tych

proces6w, jak r6wnie2 poprzez doradztwo".

I. Postanowienia og6lne.

$1
l. Karta Audytu Wewngtrznego reguluje og6lne cele i zasady pracy Biura Audytu

Wewngtrznego w UrzEdzie Miejskim w Bialymstoku, prawa i obowi4zki audyora

wewngtrznego, niezale2noS6 i odrgbnoS(, orgatizacyjn4, zakres audytu wewngtrznego,

zarz4dzanie oraz planowanie i sprawozdawczoSi.

2. Karta Audytu Wewngtrznego ma zastosowanie do zasad i trybu przeprowadzania audyu

wewngtrznego w Urzgdzie Miejskim w Bialymstoku oraz w miejskich jednostkach

organizacylnych.

s2
Ilekrod w Karcie Audytu Wewngtrznego jest mowa o:

l) MieScie - nale?y przez to rozumied Miasto Bialystok bEdqce gninQ w rozumieniu

przepis6w ustawy o samorzqdzie gminnym oraz miastem na prawach powiatu w

rozumieniu przepis6w ustawy o samorz4dzie powiatowym;

2) Urzgdzie - naleZy przez to rozumie1,Urzqd Miejski w Bialymstoku;

3) jednostce organizacyjnej Urzgdu - nale?y przez to rozumie6 departament, r6wnorzEdn4

jednostkg organizacyjn1 Urzgdu, samodzielne biuro na prawach departamentu,

samodzielne biuro na prawach referatu, referat (biuro, centrum, zesp6l) oraz samodzielne

stanowisko pracy;

4) miejskiej jednostce organizacyjnej - nale2y przez to rozumied jednostkg organizacyjn1

utworzonq w celu realizacji zadah Miasta;

Prezydencie - nale2y przez to rozumie(,Prezydenta Miasta Bialegostoku;

dyrektorze - nale?y przez to rozumie6 dyrektora departamentu, dyrektora samodzielnego

biura na prawach departamentu, dyrektora samodzielnego biura na prawach referatu oraz

s)

6)



kierownika jednostki organizacyjnej o innej nazwie, dzialaj4cej na prawach

departamentu, kierownika miej skiej j ednostk i or ganizacyjnej ;

7) kierowniku - naleZy przez to rozumie6 kierownika referatu;

8) pracownikach - nale?y przez to rozumie6 pracownik6w Urzgdu i miejskich jednostek

orgarizacylnych;

9) Biurze Audytu Wewngtrznego - nalely przez to rozumie6 kom6rkg audytu

wewngtrznego w U rzgdzie;

10) audytorze wewngtrznym - naleZy przez to rozumied audyora wewngtrznego

zatrudnionego w Urzgdzie;

11) zespole audytowym - nale2y przez to rozumiec zespol zlohony z pracownik6w Biura

Audytu Wewngtrznego, tj. co najmniej jednego audytora wewngtrznego orv asystent6w

audytu;

12) audytowanym - nale?y przez to rozumie(, kuzd4 jednostkg organizacyjnq UrzEdu oraz

miej sk4 j ednostkg or ganizacyjrq;

13) audycie wewngtrznym - naleZy przez to rozumiei o96l dzialaf,, kt6rych celem jest

wspieranie Prezydenta w realizacji cel6w i zadaf przez systematyczruE oceng kontroli

zarzydczej oraz czynnoSci doradcze w szczeg6lnoSci adekwatnoSci, skutecznoSci i

efektywno6ci kontroli zarz1dczejwUrzEdzie i miejskich jednostkach organizacyjnych;

14) planie audytu - rozumie sigprzez to rocznyplan audytu wewngtrznego;

15) zadaniu audytowym - rozumie sig przez to zadanie zapewniajqce lub czynno6ci

doradcze wymienione w planie audyu, b4dL realizowane poza planem audytu

z inicjatywy audytora wewngtrznego lub na wniosek Prezydenta;

16) zadaniu zapewniaj4cym - rozumie sig przez to o96l dziil.an podejmowanych przez

zesp6l audytowy w celu dostarczenia Prezydentowi oceny adekwatnoSci, skutecznoSci

i efektywnoSci kontroli zarzEdczej;

17) czynnoSciach doradczych - nale?y przez to rozumiec, inne ni? zadania zapewniaj1ce,

dzialania podejmowane przez audytora wewngtrznego, kt6rych charakter i zakres jest

uzgodniony zPrezydentem, a kt6rych celem jest zwlaszcza usprawnienie funkcjonowania

Urz gdu i miej skich j edno stek or ganizacyjnych;

18) sprawozdaniu - rozumie sig przez to dokument sporz4dzony po zakohczeniu zadania

audytowego oraz dokument sprawozdawczy z wykonania planu audytu;

19) zaleceniach - rozumie sig przez to propozycje dzialah slu24cych wyeliminowaniu

slaboSci kontroli zarz4dczej lub usprawniaj 4cych funkcj onowanie j ednostki ;



20) monitorowaniu realizacji zalecefi - nale?y przez to rozumied czynnoSci podejmowane

przez audytora wewngtrznego w celu ustalenia stanu realizacji zalecen;

czyrrno5ciach sprawdzaj4cych - nale?y przez to rozumied czyrno5ci podejmowane

przez audytora wewngtrznego slu24ce dokonaniu oceny sposobu i skutecznoSci

wdroZenia zaleceh przez audytowanego;

upowaZnieniu - rozumie sig przez to upowaznienie do realizacji zadafi audytowych,

monitorowania realizacji zaleceri i czynnoSci sprawdzaj4cych, wystawione audytorowi

w ewngtrzn emu pr zez P r ezy denta;

IIA (The Institute of Internal Auditors) - rozumie sig przez to Instytut Audytor6w

Wewngtrznych - migdzynarodow4 organizacjg zrzeszaj4cqaudytor6w wewngtrznych.

II. Og6lne cele i zasady dzialania Biura Audytu Wewngtrznego.

$3

Og6lnym celem dzialania Biura Audytu Wewngtrznego jest przysporzenie wartoSci

dodanej i usprawnianie funkcjonowania Urzgdu oraz miejskich jednostek

orgarizacylnych.

Biuro Audytu Wewngtrznego prowadzi niezalezn4 i obiektywn4 dzialalnofit, o charakterze

zapewniajqcym i doradczym. Poprzez swoje systematyczne r zdyscyplinowane dzialania,

slu24ce ocenie i zwigkszaniu efektywnoSci systemu kontroli zarzqdczej i zarzqdzania

ryzykiem oraz, nie naruszaj4c przy tym zasad obiektywizmu i niezale2noSci audytora

wewngtrznego, Biuro Audytu Wewngtrznego przyczynia sig do usprawniania

funkcjonowania UrzEdu i miejskich jednostek organizacyjnych i wspiera Prezydenta w

osi4ganiu wynaczonych cel6w i zadah.

Biuro Audytu Wewngtrznego nie odpowiada za dzialalnoSd operacyjn4 Urzgdu

i miejskich jednostek organizacylnych, za organizacjg systemu finansowo-ksiggowego

oraz nie przyjmuje na siebie zadan lub uprawnien z zakresu zarz1dzania.

s4

Audyt wewngtrzny, poprzez swoj4 pracg, wspiera Prezydenta w utrzymaniu skutecznego,

adekwatnego i efektywnego systemu kontroli zarz4dczej i zarzqdzania ryzykiem tak, aby

cele i zadania Urzgdu i miejskich jednostek organizacylnych zostaly zrealizowane.

Biuro Audyu Wewngtrznego wykonuje czynnoSci o charakterze zapewniaj4cym

r doradczym, przeprowadza czynno6ci sprawdzaj4ce oraz monitoruje wdralanie

2r)
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zalecefi audytu, z tym, 2e podstawowe znaczenie maj4 czynnoSci o charakterze

zapewniajqcym.

3. Dzialania o charakterze doradczp mogqt byd wykonywane, o ile ich cel i zakres nie

naruszajE zasady obiektywizmu i niezaleZnoSci audlora wewngtrznego i ze wzglgdu na

sw6j charakter, wykonywane sA zwykle w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie

Prezydenta.

4. Zakres monitoringu realizacji zalecen oraz czpr,oSci sprawdzaj1cych zaleIy od rangi

sformulowanych zalecen oraz terminu i sposobu ich rcalizacji, zatwierdzonych przez

Prezydenta.

5. Biuro Audytu Wewngtrznego dokonuje okresowej oceny zgodnoSci z wymogami

wewngtrznymi i zewngtrznymi oraz skutecznoSci Systemu Zarzqdzania Bezpieczefl stwem

Informacji, wdroZonego i utrzyrnywanego w Urzgdzie.

III. Zakres audytu wewngtrznego.

$s

1. Audyt wewngtrzny mole obj46 swoim zakresem wszystkie obszary dzial.ania Miasta.

2. Zakres audytu wewngtrznego nie mo2e by6 ograniczany. Prezydent powinien byd

niezwlocznie powiadamiany o wszelkich pr6bach ograniczartia zakresu audytu.

3. Audyt wewngtrzny, w postaci zadan zapewniaj4cych, obejmuje badanie i oceng

adekwatnoSci, skutecznoSci i efektywnoSci systemu kontroli zarz1dczej,

aw szczeg6lnoSci:

1) zgodnoSci dzialalnoSci z przepisami prawa oraz obowi4zuj4cymi procedurami

wewngtrznymi w Urzgdzie i miejskich jednostkach organizacyjnych;

2) skutecznoSci i efektywnoSci dzialari;

3) wiarygodnoSci sprawozdan;

4) ochrony zasob6w;

, przestrzegania i promowania zasad etycznego postgpowania;

6) skutecznoSci i efektywnoSci przeplywu informacji;

7) zarz1dzaniaryzykiem.

4. Audyt wewngtrzny obejmuje takZe wykonywanie czynnoSci doradczych maj4cych na

celu usprawnianie funkcjonowania Urzgdu i miejskich jednostek orgatizacyjnych.



5.

6.
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10.

Cel i zakres czynnoSci doradczych nie moze by6 sprzeczny z celami audyu

wewngtrzne5o oraz nie mo2e powodowa6 konfliktu interes6w, a audytor wewngtrzny nie

moze przejmowa6 na siebie obowi4zk6w, odpowiedzialnoSci lub uprawnieri

wchodz4cych w zakres zarzqdzania jednostk4.

Zakres uslug doradczych obejmuje w szczeg6lnoSci przeprowadzanie szkolefl,

opiniowanie, poradnictwo, udzial. w przedsigwzigciach i projektach w charakterze

doradcy (konsultanta), a takle tdzial w zebraniach doraznych oraz rutynowej wymianie

informacji.

7. CzynnoSci doradcze wykonywane sq na wniosek Prezydenta lub z wlasnej inicjatywy,

w zakresie znim uzgodnionym.

W wyniku przeprowadzonych czynnoSci doradczych audyor wewngtrzny moze

przedstawiad opinie lub zalecenia dotyczqce usprawnienia funkcjonowania Urzgdu

i miej skich j ednostek organizacyjnych.

Audytor wewngtrzny w trakcie przeprowadzania zadart audytowych moZe z wlasnej

inicjatywy skladai wnioski maj4ce na celu poprawg funkcjonowania audytowanego.

Prezydent i audytowany nie s4 zwiapani wnioskami, zaleceniami i opiniami, o kt6rych

mowawpkt8i9.

Audytor wewngtrzny monitoruj e realizacjg zaleceh, w celu ustalenia stanu ich realizacji.

Audytor wewngtrzny po uplywie termin6w realizacji zalecefr przeprowadza czynnolci

sprawdzaj4ce, dokonuj4c oceny dzialafi podjgtych przez audyowanego, pod k4tan

sposobu i skutecmoSci wdro2e nia zalecefi audyu.

lV. Planowanie i sprawozdawczo5d.

s6
Audyt wewngtrzny przeprowadza sig na podstawie rocznego planu.

Plan audytu przygotowuje Dyrektor Biura Audytu Wewngtrznego w porozumieniu

zPrezydentem, w oparciu o obowi4zuj4ce przepisy prawa.

Dyrektor Biura Audyu Wewngtrznego, w celu przygotowania planu audytu,

przeprowadza analizg ryzyka, kt6ra obejmuje w szczegolnoSci identyfikacjg obszar6w

dzialalnoSci Urzgdu oriv oceng ryzyka we wszystkich tych obszarach. Przeprowadzajqc

analizg ryzyka, Dyrektor Biura Audytu Wewngtrznego uwzglgdnia spos6b orgarizacji

11.
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kontroli zarz1dczej i zarzqdzania ryzykiem w MieScie Bialystok orazbierze pod uwagg w

szczeg6lnoSci:

l) cele izadaria jednostek organizacylnych Urzgdu i Miasta;

2) ryzyka wplywaj 4c e na r ealizacjg cel6w i zadah;

3) wyniki przeprowadzonych audy6w i kontroli.

4. Wynik analizy ryzyka, stanowi lista wszystkich zidentyfikowanych obszar6w

dzialalnoSci, uwzglgdniaj4ca ich kolejnoS6 wynikaj4cEZ oceny ryzyka dla tych obszar6w.

5. Proces analizy ryzykapowinien by6 udokumentowany.

6. Dyrektor Biura Audytu Wewngtrznego, przygotowuj4c roczny plan audytlu, wyznacza

obszary dzialalnoSci, w kt6rych zostan4 przeprowadzone zadania zapewniaj1ce, bior4c

pod uwagE:

1) wynik anahzyryzyka;

2) priorytety kierownictwa Urzgdu;

3) dostgpne zasoby osobowe.

7. Dyrektor Biura Audytu Wewngtrznego, przygotowuj4c roczny plan audytu, dokonuje

podziatu bud2etu czasu pracy Biura Audyfu Wewngtrznego na dany rok. Informacja

w t5rm zakresie, wyrahonaw osobodniach, uwzglgdnia w szczeg6lnoSci:

1) czas przeztaczony na przeprowadzenie poszczeg6lnych zadai zapewniaj4cych;

2) czas planowany narealizacjg czynnoSci doradczych;

3) czas planowany na monitorowanie wdroZenia zaleceh oraz reahzacjE czynnoSci

sprawdzaj4cych;

4) czas niezbgdny na kontynuowanie (zakoriczenie) zadah audytowych z roku

poprzedniego;

5) czas przeznaczony na czynnoSci organizacyjne, szkolenia, urlopy i inne nieobecnoSci;

6) rezerwg czasow4 na nieprzewidziane dziil,afia.

8. Pl an audytu zaw ier a zagadnienia z ob szaru zarzqdzaria b ezpieczef stwem informacj i.

9. Plan audytu na rok nastgpny, Dyrektor Biura Audytu Wewngtrznego przekanje

Prezydentowi do kofca roku. Plan audyu podpisuje Dyrektor Biura Audytu

Wewngtrzn ego or az Prezydent.

10. Informacja o planowanym przeprowadzeniu zadart audytowych, czynno6ci

sprawdzaj4cych i monitoruj4cych jest przekazywana audytowanym, w spos6b

uzgodnion y z P r ezy dentem.

ll. Zmiany w planie audyfu kuZdorazowo wymagaj4 pisemnego uzgodnieniazPrezydentem.



12. W uzasadnionych przypadkach, a w szczeg6lnoSci w przlpadku zmiany oceny ryzykalub

wyst4pienia nowych ryzyk w zakresie dzialania Urzgdu i miejskich jednostek

organizacy'nych oraz znaczqcych zmian czynnik6w organizacylnych, kt6re nie zostaly

uwzglgdnione w planie audyu, audytor wewngtrzny moZe przeprowadzi6, w uzgodnieniu

z Prezydentem, audf wewngtrzny poza planem.

$7
SprawozdawczoSd z audytu wewngtrznego dotyczy przeprowadzonych zadafi audytowych

oraz realizacj i rocznego planu audyu wewngtrznego.

Audytor wewngtrzny, w ramach przygotowania sprawozdania z zadania audytowego,

przekantje audytowanemu wstgpne wyniki przeprowadzonego audytu wewngtrznego,

w tym w szczeg6lnoSci ustalenia i propozycje zalecen.

W celu uzgodnienia wstgpnych wynik6w audyu wewngtrznego, audyor wewngtrzny

mo2e przeprowad zi(, nar adg zamykajEc1.

Uzgodnienie wstgpnych wynik6w audytu nastgpuje w formie pisemnej.

W przypadku nieuzgodnienia wstgpnych wynik6w audytu wewngtrznego, audytowany

mohe zglosid pisemne zastrzelenia do ich treSci, w terminie okreSlonyrn przez audytora

wewngtrznego, nie kr6tszym niz 7 dni kalendarzowych od dnia poinformowania

audyowanego o wstgpnych wynikach audytu.

Audyor wewngtrzny, po uzgodnieniu wstgpnych wynik6w audyu lub rozpatrzenit

zastrzelefi wniesionych przez audytowanego, o kt6rych mowa w pkt. 5, sporz}dza

sprawozdanie z zadania zapewniaj4cego, w kt6rym przedstawia, w spos6b dokladny,

obiektywny, jasny, zwrEzly, konstruktywny i kompletny, ustaleniai zalecenia poczlmione

w trakcie zadania.

Zakres sprawozdania z zadania zapewniaj4cego reguluj4 odrgbne przepisy. W przypadku

czynnoSci doradczych, spos6b ich dokumentowania powinien by6 odpowiedni do rodzaju

i charakteru dzialah podj gtych przez audytora wewngtrznego.

Dyrektor Biura Audytu Wewngtrznego przekaztje sprawozdanie audytowanemu

i Prezydentowi. W przypadku objgcia zakresem zadania kilku audytowanych, Dyrektor

Biura Audytu Wewngtrznego moze przekaza(, audytowanym tylko czgS6 sprawozdania

doty czqcq obszaru ich dzialalnoSci.

Audytowany, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania sprawozdania,

ustala spos6b i termin rcalizacji zalecen oraz wyznacza osoby odpowiedzialne za ich

l.
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10.

11.

t2.

13.

realizacjg, powiadamiaj4c o tym na piSmie Prezydenta i Dyrektora Biura Audyu

Wewngtrznego.

W przlpadku odmowy realizacji zalecef., audytowany przedstawia Prezydentowi

i Dyrektorowi Biura Audytu Wewngtrznego, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia

otrzymania sprawozdania, pisemne stanowisko w tej sprawie, wskazuj4ce na przyczwy

odmowy.

W przlpadku odmowy realizacji zaleceh przez audytowanego, decyzjg o ich realizacji

podejmuje Prezydent, powiadamiaj4c o tym na piSmie audytowanego i Dyrektora Biura

Audytu Wewngtrznego.

Dyrektor Biura Audytu Wewngtrznego na breZ1co informuje Prezydenta o stanie

realizacji planu audytu oraz dzialaniach podejmowanych poza planem.

Dyrektor Biura Audyu Wewngtrznego, w terminie do korica stycznia ka:Zdego roku,

przedstawia Prezydentowi sprawozdanie z wykonania planu audytu zarok poprzedni.

V. Prawa i obowi4zki audytora wewngtrznego.

$8

Audyor wewngtrzny:

1) ma obowi4zekprzestzegat, zasad wynikaj4cychzprzepis6w prawa, podstawowych zasad

praktyki zawodowej audytu wewngtrznego, kodeksu etyki, standard6w i definicji audytu

wewngfrzn ego orM metodyki audytu wewngtrznego ;

2) jest uprawniony do przeprowadzania audytu wewngtrznego we wszystkich obszarach

dzialalnoSci Urzgdu;

3) ma zagwarantowane prawo dostgpu do wszelkich dokument6w i material6w

zwi4zanych z funkcjonowaniem Urzgdu i miejskich jednostek organizacyjnych,

do wszystkich pracownik6w oraz wszelkich innych 2r6del informacji potrzebnych

do przeprowadzenia audytu wewngtrzne5o, z zachowaniem przepis6w o tajemnicy

ustawowo chronionej;

4) mole sporzqdza(, na podstawie informacji, o kt6rych mowa w pkt. 3, niezbgdne odpisy,

kopie, wyci4gr, sprawozdania, zestawienia i obliczenia, w tym r6wnie2 zapisywa6 je na

elektronicznych noSnikach informacji, w celu wl4czenia ich do bieZqcych akt audytu

wewngtrznego;



5) ma zagwarantowane prawo dostgpu do obiekt6w i pomieszczefi Urzgdu i miejskich

jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepis6w o tajemnicy ustawowo

chronionej;

6) ma prawo Zqdat, od kierownik6w i pracownik6w jednostek organizacyjnych Urzgdu

i Miasta niezbgdnych informacji oraz wyjaSnieri w celu zapewnienia wlaSciwego

i e fektywne go pro wa dzenia audytu wewngtrznego ;

7) nie jest odpowiedzialny za wykrywanie przestgpstw, ale powinien posiada6 wiedzg

pozwalaj4c4 mu zidentyfikowac znamiona przestgpstwa;

8) nie moze przyjmowad takich zadah lub uprawnieri, kt6re wchodz4 w zakres zarzqdzania

Urzgdem;

9) nie powinien wykonywa(, zadan zapewniaj4cych dotycz1cych dzialalnoSci, zakt6r4byl
odpowiedzialny w ci4gu roku popndzaj4cego badanie;

10) mo2e Swiadczy6 czynnoSci doradcze w zakresie dzialah operacfnych, za kt6re byl

uprzednio odpowiedzialny;

1l) ma obowipek przestrzega6 przepis6w prawa w zakresie ochrony danych osobowych

i bezpieczeflstwa informacji, kt6rych nie mohe ujawnia6 bez odpowiedniego

upowaZnienia, chyba, Ze istnieje prawny lub zawodowy obowi4zek ich ujawnienia.

se
W uzasadnionych przlpadkach, audytor wewngtrzny realiruj1c zadarie audytowe moae

korzysta6 z pomocy ekspert6w, w zakresie uzgodnionyn zPrerydentem.

VI. Prawa i obowiqzki audytowanego.

$10
Funkcjonowanie audytu wewngtrznego nie zwalnia kierownik6w i pracownik6w jednostek

organizacTlnych Urzgdu i Miasta z przypisanych im obowi4zk6w w zakresie kontroli

zarz4dczej i zarz4dzania ryzykiem.
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1. Osoby kieruj4ce jednostk4 organizacylnq Urzgdu lub miejskimi jednostkami

or ganizacy jnymi or az po z o stal i pracowni cy m aj 4 ob ow i4zek:

l) udziela(, audytorom wewngtrznym wszelkich informacji oraz przedklada(

dokumenty, kt6re audytorzy uznaj1 za niezbgdne dla zrealizowania cel6w i zadah



audytu, okreSlonych w przepisach prawa, programie zadania audytowego

i standardach audytu wewngtrznego;

2) wsp6lpracowal z audytorem wewngtrznyrn w zakresie identyfikacji i oceny ryzyka

w procesach zachodz1cych w Urzgdzie i miejskich jednostkach organizacyjnych,

a takhe w innych czynnoSciach audytorskich, przy ktorych taka wsp6lpraca jest

niezbgdna.

2. Informacje i dokumenty okreSlone w ust. I nale?y przekazywai w formie i terminie

okreSlonym przez audytor6w wewngtrznych.

s12

Kierownicy i pracownicy jednostek objgtych audyem maiE prawo do czynnego

uczestniczenia w realizacji zadania audytowego, a w szczeg6lnoSci do :

1 ) skladania oSwiadczeri doty cz1cych przedmio ttt zadania zapewniaj 4cego ;

2) z$aszaniauwag i zastrzeheh do ustaleri audytora wewngtrznego;

3) z$aszania wlasnych rozwiqzafi dotyczEcych poprawy funkcjonowania badanego procesu

oraz procedur z nim zwi1zarrych;

4) zglaszania do Dyrektora Biura Audyu Wewngtrznego zastrzeheh, co do pracy

i zachowania audyora wewngtrznego.

s13

Audlowany ma prawo do zapoznania sig z dokumentacjq dotycz1cq zadatia audytowego,

a w szczeg6lno6ci ustaleniami i zalecentarni z przeprowadzonego zadania, w zakresie

niezbgdnym do uzgodnienia wstgpnych wynik6w audytu oraz zgloszeria zastrzeZen do treSci

sprawozdani a z ptzeprowadzonego audytu wewngtrznego.

VII. Dokumentacja audytowa.
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1. Biuro Audytu Wewngtrznego prowadzi:

1 ) dokumentacj g dotyc zEcq przeprowadzonych zadafi audytowych;

2) pozostal4 dokumentacjg audytu wewngtrznego, kt6r4 stanowi4 w szczeg6lnoSci

imienne upowa:Znienia do czynnoSci audytowych, dokumentacja robocza zwiqzana

zprzygotowaniem planu audytu, plan audytu, sprawozdanie z wykonania planu audytu,

wyniki oceny wewngtrznej i zewngtrznej audyu wewnEtrznego.



2. Dokumentacja audytowa jest przekazywana do archiwum zakladowego na zasadach

obowiqzuj 4cych w U rzgdzie.

3. Dokumentacja dotycz4ca zadai audytowych i pozostala dokumentacja audytu

wewngtrznego stanowi wlasnoSd Urzgdu.

4. Plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania planu audytu stanowi4, udostgpnian4 na

wniosek informacjg publiczn4. Decyzjg o tym, ktore z pozostalych dokument6w audytu

stanowi4 informacj g publi czn4 podejmuj e Prezydent.

V[I. Niezaleino56 i odrgbnoSd organizacyjna Biura Audytu Wewngtrznego.

$ls
l. Biuro Audytu Wewngtrznego:

l) podlega bezpoSrednio Prezydentowi, kt6ry zapewnia organizacypE odrgbnoSd

wykonywan y ch przez nie zadah;

2) realizuje zadania audytowe z zachowaniem zasad niezaleanoSci, obiektywizmu,

bi eglo Sci i nale?ytej staranno Sci zawodowej, rozumianych j ako :

a) dzialanie w oparciu o przepisy powszechnie obowi4zujEcego prawa,

Migdzynarodowe ftImowe zasady prakt/<r zawodowej IIA (q. podstawowe zasady

prakt/o zawodowej audytu wewngftanego, kodeks etyki, standardy i definicjg audytu

wewngtzrego) oraz metodologig audytu wewngtrznego zawartq w Ksigdze

Procedur Audytu Wewngtrznego obowi4zujqc4 w Biurze Audytu Wewngtrznego,

b) formulowanie opinii w spos6b bezstronny i wolny od uprzedzeh oraz unikanie

konfliktu interes6w,

c) posiadanie wiedzy, umiejgtnoSci i innych kompetencji niezbgdnych do

wykonywania powierzonych mu zadah, indywidualnie bqdL w zespole

audyow5rm,

d) dzialania w spos6b rozwahny i kompetentny,

e) poszerzanie swojej wiedzy, umiejgtnoSci i innych kompetencji poprzez ciqgly

rozw6j zawodowy.

2. Dyrektor Biura Audytu Wewngtrznego informuje pisemnie Prezydenta o kazdym

naruszeniu niezaleZnoSci lub obiektywizmu audytor6w wewngtrznych zatrudnionych

w Biurze Audytu Wewngtrznego.



Dt Organizacja Biura Audytu Wewngtrznego.
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1. Za realizacjg cel6w i zadart audytr"r wewngtrznego w Urzgdzie i miejskich jednostkach

organizacylnych, odpowiedzialne jest Biuro Audytu Wewngtrznego w lJrzgdzie.

2. Biuro Audytu Wewngtrznego jest samodzielnq i niezaleZn4 kom6rkq, organizacyjn4

Urzgdu podlegt4 bezpoSrednio Prezydentowi.

$17
Biuro Audytu Wewngtrznego tworz4 Dyrektor Biura Audytu Wewngtrznego, audytorzy

wewngtrzni oraz pozostali pracownicy biura (asystenci audytu).
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1. DzialalnoSci4 Biura Audyfu Wewngtrznego kieruje Dyrektor Biura Audytu

Wewngtrznego.

2. Dyrektor Biura Audytu Wewngtrznego reprezentuje Biuro Audytu Wewngtrznego

zar6wno wobec pracownik6w Urzgdu, jak i wobec pozostalych os6b.

3. Dyrektor Biura Audytu Wewngtrznego jest odpowiedzialny za:

1) skuteczne zarzqdzanie audytem wewngtrzn)rrn, w spos6b umozliwiaj4cy osi4ganie

cel6w i wypelnianie obowipk6w okreSlonych w Karcie Audytu Wewngtrznego;

2) nadz6r w zakresie rzetelnego i profesjonalnego wykonania zadah audytowych

przewidzianych w planie audyu oraz zadanpozaplanowych;

3) efektywn4 koordynacjg dzialalnoSci Biura Audytu Wewngtrznego, zgodnie

z powszechnie obowi4zuj4cymi standardami audytu wewngtrznego i uznan4

praktyk4;

4) zapewnienie, 2e Biuro Audytu Wewngtrznego nie ponosi bezpoSredniej

odpowiedzialnoSci za dzialartia podlegaj4ce audyowi, ani ich nie nadzoruje;

5) opracowanie rocznego planu audyu na podstawie wynik6w analizy ryzyka oraz

sprawozdan ia z jego wykonania.

4. Dyrektor Biura Audytu Wewngtrznego jest niezalelny w zakresie planowania pracy

Biura, przeprowadzania audytu wewngtrznego i skladania sprawozdah.



1.

2.

X. Relacje z Najrvyiszqlzb1Kontroli NIA i innymi insQrtucjami kontrolnymi.

$le
Podczas planowania i wykonywania zadah audytowych, Dyrektor Biura Audytu

Wewngtrznego powinien bra6 pod uwagg, o ile jest to mo2liwe, plan czynnoSci

kontrolnych, wykonywanych przez NIK oraz inne instytucje kontrolne, by unikn46

niepotrzebnego nakladania sig kontroli i audyt6w.

Przy dokonywaniu analizy ryzyka Dyrektor Biura Audytu Wewngtrznego powinien

uwzglgdnia6 zakres i wyniki kontroli przeprowadzonych przez NIK i inne

upowa2nione do tego instytucje.

Dyrektor Biura Audytu Wewngtrznego powinien porozumiewad sig z NIK i innymi

instytucjami kontrolnymi za poSrednictwem lub w porozumieniu z Prezydentem.

XI. Procedury.
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Dyrektor Biura Audytu Wewngtrznego jest odpowiedzialny za opracowanie

i wdrozenie Ksiggi Procedur Biura Audytu Wewngtznego, kt6ra szczeg6lowo okreSla

spos6b itryb przeprowadzania audytu wewngtrznego oraz dokumentowania jego wynik6w.

XII. Postanowieniakofcowe.

$21

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ,,Karcie Audytu Wewngtrznego w Urzqdzie

Miejskim w Bialymstoku" zastosowanie maj4 powszechnie obowi4zuj4ce przepisy prawa.
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