PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA

Zarządzenie nr 32 / 2021
Prezydenta Miasta Pruszkowa
z dnia 02 lutego 2021

w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego .

Na podstawie art. 274 ust. 3 w zw. z art. 273 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Wprowadza się „Kartę audytu wewnętrznego” stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Audytorowi wewnętrznemu.

§ 3.
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Pruszkowa.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Pruszkowa

Paweł Makuch

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 32/2021 Prezydenta Miasta
Pruszkowa z dnia 02 lutego
2021 r.

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

§1
Zakres Karty audytu wewnętrznego
1. Karta audytu wewnętrznego, zwana dalej Kartą, określa:
1) przyjętą definicję audytu wewnętrznego i podstawy prawne prowadzenia
audytu w Urzędzie Miasta Pruszkowa oraz jednostkach organizacyjnych Miasta
Pruszkowa;
2) niezależność audytu wewnętrznego;
3) cele i zadania audytu wewnętrznego;
4) uprawnienia i obowiązki audytora wewnętrznego oraz kierowników
i pracowników audytowanych jednostek;
5) planowanie i sprawozdawczość.
§2
Postanowienia ogólne
1. Ilekroć w Karcie audytu wewnętrznego jest mowa o:
1) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta Pruszkowa;
2) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Pruszkowa;
3) Audytorze wewnętrznym – należy przez to rozumieć osobę upoważnioną do
wykonywania zadania audytowego;
4) Jednostce audytowanej należy przez to rozumieć komórki organizacyjne
Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta Pruszkowa podlegające audytowi
wewnętrznemu;
5) Kierowniku jednostki audytowanej – należy przez to rozumieć osobę kierującą
jednostką audytowaną, jak również osobę pełniącą jego obowiązki.
2. Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w karcie audytu wewnętrznego,
mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, w szczególności w ustawie
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze
zm.), rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie
audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U.
z 2018 r. poz. 506).

§3
Definicja dotycząca audytu wewnętrznego
1. Audyt wewnętrzny to ogół niezależnych i obiektywnych działań w zakresie
wspierania Prezydenta w realizacji celów i zadań, poprzez systematyczną ocenę
i racjonalne
zapewnienie adekwatności, skuteczności i efektywności
funkcjonowania systemu kontroli zarządczej i funkcjonowania procesów
operacyjnych oraz wykonywania czynności doradczych.
2. Audyt wewnętrzny jest prowadzony na podstawie:
1) działu VI ustawy o finansach publicznych;
2) rozporządzenia w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy
i wynikach tego audytu;
3) międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego
stanowiących załącznik do komunikatu nr 2 Ministra Finansów z dnia 17
czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach
sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF poz. 15), zwanych dalej
„standardami audytu wewnętrznego”
4) niniejszej Karty.
§4
Niezależność
1. Audyt wewnętrzny w Urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta
Pruszkowa przeprowadza Audytor wewnętrzny.
2. Audytor wewnętrzny:
1) podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta Pruszkowa;
2) jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań;
3) postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami audytu
wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych oraz uznaną
praktyką audytu wewnętrznego.
§5
Cele i zadania audytu wewnętrznego
1. Celem audytu wewnętrznego jest wsparcie Prezydenta w zakresie działalności
Urzędu, w szczególności poprzez systematyczne i uporządkowane formułowanie
ocen dotyczących adekwatności i skuteczności kontroli zarządczej, zarządzania
ryzykiem, skuteczności mechanizmów kontroli oraz ładu organizacyjnego.
2. Audyt wewnętrzny obejmuje czynności o charakterze zapewniającym
i doradczym. Podstawowym trybem realizacji zadań z zakresu audytu są zadania
zapewniające. Działania o charakterze doradczym mogą być wykonywane, o ile ich
cel i zakres nie naruszają zasady obiektywizmu audytora wewnętrznego.
3. Realizacja zadań zapewniających następuje poprzez dokonywanie niezależnego
i obiektywnego badania oraz oceny zarządzania w poszczególnych obszarach
działalności jednostki z uwzględnieniem ryzyk, zagrażającego skutecznej,
efektywnej i zgodnej z prawem realizacji zadań i celów jednostki. Ocena dowodów
może służyć dostarczeniu opinii lub wniosków m.in. na temat jednostki, operacji,
funkcji, procesu systemu.

4. Audyt wewnętrzny może objąć zakresem swojego badania wszystkie obszary
działania jednostek audytowanych.
5. Audytor wewnętrzny dysponuje pełną swobodą w zakresie identyfikacji obszarów
ryzyka.
6. Zakres audytu nie może być ograniczany. Prezydent powinien być niezwłocznie
powiadomiony o wszelkich próbach ograniczenia zakresu audytu.
7. Audyt wewnętrzny ocenia w szczególności adekwatność, skuteczność
i efektywność systemu kontroli zarządzeń, m.in. poprzez ocenę:
1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
2) skuteczności i efektywności działania;
3) wiarygodności sprawozdań;
4) ochrony zasobów;
5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
6) efektywności i skuteczności przepływu informacji;
7) zarządzania ryzykiem.
§6
Prawa i obowiązki audytora wewnętrznego
1. Audytor wewnętrzny ma prawo:
1) przeprowadzania audytu wewnętrznego we wszystkich obszarach działalności
Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta Pruszkowa;
2) wstępu do pomieszczeń jednostek audytowanych oraz prawo do wglądu do
wszelkich dokumentów, informacji i danych oraz do innych materiałów
związanych z funkcjonowaniem tych jednostek, w tym utrwalonych na
elektronicznych nośnikach danych, jak również do sporządzania ich kopii,
odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków z zachowaniem przepisów
o tajemnicy ustawowo chronionej;
3) żądać od kierowników i pracowników jednostek audytowanych informacji
i wyjaśnień w celu zapewnienia właściwego i efektywnego prowadzenia
audytu wewnętrznego.
2. Kierownicy jednostek audytowanych mają prawo do udziału w procesie audytu
wewnętrznego, w szczególności do zapoznania się z ustaleniami audytu
wewnętrznego, składania wyjaśnień, zgłaszania uwag, zastrzeżeń do ustaleń
audytu wewnętrznego.
3. Kierownicy i pracownicy jednostek audytowanych zobowiązani są do
przekazywania w terminie wskazanym przez Audytora wewnętrznego
dokumentów, materiałów oraz informacji i wyjaśnień z zakresu działania
jednostki audytowanej, której Audytor uzna za konieczne do realizacji zadań.
4. Audytor wewnętrzny nie jest odpowiedzialny za procesy zarządzania ryzykiem
i procesy kontroli zarządczej w Urzędzie, ale poprzez swoje badanie, oceny
i zalecenia wspomaga Prezydenta we właściwej realizacji tych procesów.
5. Audytor wewnętrzny nie jest odpowiedzialny za wykrywanie przestępstw, ale
powinien posiadać wiedzę pozwalającą mu zidentyfikować znamiona
przestępstwa.

6. Audytor wewnętrzny nie może przyjmować takich zadań lub uprawnień, które
wchodzą w zakres zarządzania Urzędem.
7. Obowiązkiem Audytora wewnętrznego jest rzetelne, obiektywne i niezależne:
1) ustalenie stanu faktycznego w badanym zakresie oraz przedstawienie zaleceń
w przypadku potrzeby ich wydania,
2) przedstawienie ogólnej oceny adekwatności, skuteczności i efektywności
kontroli zarządczej w obszarze działalności jednostki audytowanej objętej
zadaniem zapewniającym.
8. Audytor wewnętrzny ma obowiązek poszerzać swoją wiedzę, umiejętności oraz
kwalifikacje poprzez stałe doskonalenie zawodowe.
§7
Planowanie i sprawozdawczość
1. Audyt wewnętrzny przeprowadza się na podstawie rocznego planu audytu
opracowanego na podstawie analizy ryzyka.
2. Plan audytu podpisuje Prezydent oraz Audytor wewnętrzny.
3. Zmiana w planie audytu wymaga pisemnego uzgodnienia pomiędzy Audytorem
wewnętrznym i Prezydentem.
4. W uzasadnionych przypadkach, Audytor wewnętrzny na wniosek Prezydenta lub
z własnej inicjatywy w uzgodnieniu z Prezydentem, przeprowadza audyt
wewnętrzny poza planem.
5. Do końca stycznia każdego roku Audytor przedstawia Prezydentowi
sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok poprzedni.
6. Z przeprowadzonego zadania o charakterze zapewniającym Audytor wewnętrzny
sporządza i podpisuje sprawozdanie, które przekazuje Prezydentowi oraz
audytowanemu.
7. Audytowany podejmuje działania mające na celu realizację zaleceń
przedstawionych w sprawozdaniu z zadania. Jeśli audytowany nie podejmie
działań w celu realizacji zaleceń lub odmówi wykonania ostateczną decyzję
o realizacji zaleceń podejmuje Prezydent.
8. Po upływie terminów przeznaczonych na realizację zaleceń Audytor wewnętrzny
przeprowadza czynności sprawdzające, które służą dokonaniu oceny sposobu
wdrożenia i skuteczności zaleceń zrealizowanych przez audytowanego. Wynik
czynności sprawdzających Audytor wewnętrzny przedstawia w notatce
informacyjnej, którą przekazuje Prezydentowi.
9. Audyt przeprowadza się na podstawie imiennego upoważnienia Prezydenta oraz
po okazaniu dowodu tożsamości. Wzór upoważnienia stanowi załącznik do karty
audytu wewnętrznego.
10. W przypadkach wymagających specjalnych kwalifikacji Audytor wewnętrzny
może, w uzgodnieniu z Prezydentem, powołać rzeczoznawcę do udziału
w zadaniu.

Załącznik nr 1 do Karty audytu wewnętrznego

Prezydent Miasta Pruszkowa

BPR.0052………

Pruszków, dn. …………………….

U P O W A Ż N I E N I E
( n u m er u p o w a żn i e n ia )
Na podstawie art. 287 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 869, ze zm. ) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu
wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz.U. z 2018 r. poz. 506)

u p o w a ż n i a m
(imię, nazwisko audytora wewnętrznego)

Legitymującą/cego się (seria i nr dowodu osobistego)

do
przeprowadzenia audytu wewnętrznego, zgodnie z planem audytu wewnętrznego/poza planem
audytu wewnętrznego
w (nazwa jednostki audytowanej)

Dokument ten upoważnia do przetwarzania danych osobowych w zakresie objętym zadaniami,
zgodnie z planem audytu oraz obejmuje prawo dostępu do danych w bazach informatycznych Urzędu
Miasta Pruszkowa i jednostkach organizacyjnych Miasta Pruszkowa.

Termin ważności upoważnienia upływa z dniem……………………………

Podpis Prezydenta
Miasta Pruszkowa

