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Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 8/2020 
Burmistrza Bornego Sulinowa 
z dnia 20 stycznia 2020 r. 

 
 
 

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 
 
 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
 § 1.Karta Audytu wewnętrznego w Gminie Borne Sulinowo, zwana w dalszej części Kartą, 
określa cel, uprawnienia i zakres działania oraz odpowiedzialność audytu wewnętrznego. 
 
 § 2.Ilekroć w treści Karty Audytu jest mowa o: 

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Borne Sulinowo, 
2) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Bornego Sulinowa, 
3) jednostce – należy przez to rozumieć jednostkę sektora finansów publicznych, 

w której prowadzony jest audyt wewnętrzny na podstawie przepisów ustawy  
o finansach publicznych – Gminę Borne Sulinowo, 

4) jednostkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne 
Gminy Borne Sulinowo, 

5) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Bornem Sulinowie, 
6) audytorze wewnętrznym – należy przez to rozumieć audytora wewnętrznego 

zatrudnionego w Gminie Borne Sulinowo, 
7) jednostce audytowanej– należy przez to rozumieć komórki organizacyjne Urzędu 

oraz jednostki organizacyjne Gminy, w których przeprowadzany jest 
audytwewnętrzny, 

8) zadaniu audytowym – należy przez to rozumieć zadanie zapewniające lub czynności 
doradcze, 

9) zadaniu zapewniającym – należy przez to rozumieć działania podejmowane w celu 
dostarczenia niezależnej i obiektywnej oceny kontroli zarządczej, 

10) czynnościach doradczych – należy przez to rozumieć, inne niż zadania 
zapewniające, działania podejmowane przez audytora wewnętrznego, których 
charakter i zakres jest uzgodniony z kierownikiem jednostki, a których celem jest 
zwłaszcza usprawnienie funkcjonowania jednostki, 

11) mechanizmach kontrolnych – należy przez to rozumieć działania, procedury, 
instrukcje i zasady służące zapewnieniu realizacji celów, ograniczeniu wystąpienia 
ryzyka nieosiągnięcia celów lub zmniejszeniu jego negatywnych skutków. 

 
Rozdział 2 

Misja, ogólne cele i zasady audytu wewnętrznego 
 

 § 3. 1. Misją audytu wewnętrznego jest doskonalenie systemu kontroli zarządczej 
w poszczególnych obszarach działalności jednostki. 
 2. Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest 
wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę 
kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. 
 3. Ocena, o której mowa w ust. 2, dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności  
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i efektywności kontroli zarządczej w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych. 
 4. Podstawowym zadaniem audytu jest przeprowadzanie czynności o charakterze 
zapewniającym. 
 5. Audyt wewnętrzny, poprzez czynności doradcze, przyczynia się do usprawnienia 
funkcjonowania jednostki. 
 6. Działania o charakterze doradczym mogą być wykonywane, o ile ich cel i zakres nie 
naruszają zasady obiektywizmu i niezależności audytora wewnętrznego. 
 

Rozdział 3 
Prawa i obowiązki audytora wewnętrznego 

 
§ 4.Audytor wewnętrzny: 

1) jest uprawniony do przeprowadzania audytu wewnętrznego we wszystkich obszarach 
działalności jednostki audytowanej, 

2) ma zagwarantowane prawo dostępu do wszelkich dokumentów i materiałów, do 
wszystkich pracowników oraz wszelkich innych źródeł informacji potrzebnych do 
przeprowadzenia audytu wewnętrznego, z zachowaniem przepisów o tajemnicy 
ustawowo chronionej, 

3) ma zagwarantowane prawo dostępu do pomieszczeń z zachowaniem przepisów 
o tajemnicy ustawowo chronionej, 

4) ma prawo żądać od kierowników i pracowników jednostki audytowanej informacji, 
wyjaśnień, przygotowywania zestawień i kopii dokumentów oraz ich skanów w celu 
zapewnienia właściwego i efektywnego prowadzenia audytu wewnętrznego, 

5) może z własnej inicjatywy składać wnioski mające na celu usprawnienie 
funkcjonowania jednostki audytowanej, 

6) nie jest odpowiedzialny za procesy zarządzania ryzykiem i procesy kontroli wewnętrznej 
w jednostce audytowanej, ale poprzez ustalenia i zalecenia poczynione w wyniku 
przeprowadzenia audytu wewnętrznego, wspomaga kierownika jednostki audytowanej 
we właściwej realizacji tych procesów, 

7) nie jest odpowiedzialny za wykrywanie przestępstw, ale powinien posiadać wiedzę 
pozwalającą mu zidentyfikować znamiona przestępstwa, 

8) nie może przyjmować takich zadań lub uprawnień, które wchodzą w zakres zarządzania 
jednostką. 
 

Rozdział 4 
Niezależność i obiektywizm 

 
 § 5.1.Audyt wewnętrzny wykonywany jest przez audytora wewnętrznego zatrudnionego 
w Gminie Borne Sulinowo na podstawie stosunku cywilnoprawnego. 
 2. Audytor wewnętrzny jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega 
wyłącznie Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
 3. Audytor wewnętrzny nie dysponuje uprawnieniami władczymi wobec innych osób  
w strukturze organizacyjnej urzędu oraz w jednostkach organizacyjnych. 
 4.Audytor wewnętrzny realizując swoje zadania postępuje zgodnie z przepisami prawa, 
„Standardami audytu wewnętrznego” i „Kodeksem etyki audytora wewnętrznego" oraz 
uznaną praktyką audytu wewnętrznego. 
 5.Audytor wewnętrzny nie ustanawia i nie wdraża zasad i procedur. Audytor wewnętrzny 
może dokonywać jedynie przeglądu zasad, planów, procedur oraz innych mechanizmów 
kontroli zarządczej w zakresie kompetencji danej jednostki oraz składać sprawozdania  
z wnioskami dotyczącymi możliwości ich ulepszeń. 
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 6.Obiektywizm audytora wewnętrznego nie jest naruszony, jeśli rekomenduje on pewne 
standardy procedur kontrolnych lub zarządczych lub też dokonuje przeglądu tych procedur 
zanim zostaną one wdrożone. Pozytywna lub negatywna opinia audytora wewnętrznego 
dotycząca projektowanej procedury nie uwalnia kierownika jednostki lub pracownika na 
innym szczeblu zarządzania, od odpowiedzialności za zarządzanie i funkcjonowanie kontroli 
wewnętrznej w danym obszarze działalności jednostki. 
 7.Nie powoduje naruszenia bezstronności wykonywanie przez audytora wewnętrznego 
czynności o charakterze doradczym w zakresie operacyjnych działań jednostki, za które 
audytor nie był uprzednioodpowiedzialny co najmniej przez 1 rok. 

 
Rozdział 5 

Zakres audytu wewnętrznego 
 

 § 6.1.Audyt wewnętrzny obejmuje badanie i ocenę adekwatności, skuteczności 
i efektywności systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz kierowania 
jednostką, a w szczególności: 

a) przegląd ustanowionych mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz wiarygodności  
i rzetelności informacji operacyjnych, zarządczych i finansowych, 

b) ocenę procedur i praktyki sporządzania, klasyfikowania i przedstawiania informacji 
finansowej, 

c) ocenę przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz programów, 
strategii  
i standardów ustanowionych przez właściwe organy, 

d) ocenę zabezpieczenia mienia, 
e) ocenę efektywności i gospodarności wykorzystania zasobów jednostki, 
f) przegląd programów i projektów w celu ustalenia zgodności funkcjonowania jednostki 

z planowanymi efektami i celami, 
g) ocenę dostosowania działań jednostki do przedstawionych wcześniej zaleceń audytu  

i kontroli. 
 2. Audyt wewnętrzny obejmuje także wykonywanie czynności doradczych mających na 
celu usprawnienie funkcjonowania  jednostki. 
 3. Audyt wewnętrzny może objąć swoim zakresem wszystkie obszary działania 
jednostki. 
 4. Zakres audytu wewnętrznego nie może być ograniczany. Burmistrz powinien być 
niezwłocznie powiadamiany o wszelkich próbach ograniczania zakresu audytu. 
 5. Audytor wewnętrzny dysponuje pełną swobodą w zakresie identyfikacji obszarów 
ryzyka. 
 

Rozdział 6 
Sprawozdawczość 

 
 § 7. 1.Audytor wewnętrzny sporządza sprawozdanie z przeprowadzenia 
audytuwewnętrznego, w którym przedstawia w sposób jasny, rzetelny i zwięzły ustalenia i 
zalecenia poczynione w trakcie audytu wewnętrznego. 
 2.Audytor wewnętrzny dokumentuje wszystkie czynności i zdarzenia, które mają istotne 
znaczenie dla wyników audytu wewnętrznego. 
 3. Zasadą przy prowadzeniu audytu wewnętrznego jest osiągnięcie porozumienia  
z pracownikamijednostki audytowanej co do prawdziwości stwierdzonych faktów 
związanych z ustaleniami audytu przed rozpowszechnieniem sprawozdania. Tam gdzie jest 
to właściwe, należy ustalić działania korygujące, jakie należałoby podjąć i uwzględnić je w 
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sprawozdaniu. 
 4. Audytor wewnętrzny może przekazać kierownikowi jednostki audytowanejprojekt 
sprawozdania. 
 5. Jeżeli w trakcie przeprowadzania audytu audytor wewnętrzny dostrzeże znamiona 
czynów, które według jego oceny kwalifikują się do wszczęcia postępowania w zakresie 
dyscypliny finansów publicznych, postępowania karnego lub postępowania w sprawie  
o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe, wówczas ma obowiązek o tym fakcie 
zawiadomić Burmistrza. 
 

Rozdział 7 
Koordynacja działalności audytu wewnętrznego 

  
 § 8. 1. Audytor wewnętrzny jest odpowiedzialny za: 

1) rzetelnei profesjonalne wykonanie zadań audytowych przewidzianych w planie 
audytu jak również zadań pozaplanowych, 

2) efektywnądziałalność audytu wewnętrznego zgodnie ze „Standardami audytu 
wewnętrznego" i uznaną praktyką, 

3) opracowanie, na podstawie wyników analizy ryzyka, planu audytu obejmującego 
wszystkie obszary działania jednostki. 

 2.Audytor wewnętrzny jest niezależny w zakresie planowania pracy, przeprowadzania 
audytu wewnętrznego i składania sprawozdań. 
 3. W przypadku, gdy w jednostce organizacyjnej Gminy Borne Sulinowo zatrudniony jest 
audytor wewnętrzny realizacja czynności audytowych może być ograniczona do współpracy 
w zakresie systematycznej oceny kontroli zarządczej. 
 4. Niezależnie od przyjętych zasad współpracy z audytorami jednostek organizacyjnych 
Gminy Borne Sulinowo,  Burmistrz zachowuje prawo do zlecenia przeprowadzenia czynności 
audytowych audytorowi wewnętrznemu zatrudnionemu w Gminie. 
 
 


