
Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora 
nr 54 z dnia 30 września 2013 r. 

 

KARTA AUDYTU WEWN ĘTRZNEGO SGH 

 

Karta audytu wewnętrznego SGH opracowana została na podstawie: 

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U.  

z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.); 

2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie 

przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 21,  

poz. 108); 

3) standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych – 

ogłoszonych w Komunikacie nr 2 Ministra Finansów z dnia 17 maja 2013 r. (Dz. 

Urz. Min. Fin., poz. 15); 

4) kodeksu etyki audytora wewnętrznego SGH, zgodnego z Międzynarodowymi 

standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. 

 

Rozdział 1 

Przepisy wst ępne 

§ 1 

Karta audytu wewnętrznego to dokument określający zadania, cel, uprawnienia  

i odpowiedzialność audytu wewnętrznego.  

Rozdział 2 

Definicja audytu wewn ętrznego 

§ 2 

Audyt wewnętrzny prowadzony przez audytorów SGH jest działalnością niezaleŜną  

i obiektywną, którego zadaniem jest wspieranie Rektora w realizacji zakładanych 

celów i podejmowanych działań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej,  

w szczególności jej adekwatności, skuteczności i efektywności, oraz czynności 

doradcze. 

 



Rozdział 3 

Cel i rola audytu wewn ętrznego 

§ 3 

1. Misją audytu wewnętrznego jest słuŜenie Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 

przez wzmacnianie systemu kontroli wewnętrznej w osiąganiu celów Uczelni. 

2. Celem prowadzonego audytu wewnętrznego jest przysparzanie wartości dodanej  

i usprawnianie funkcjonowania Uczelni. 

3. Rola audytu wewnętrznego polega na wykrywaniu i szacowaniu potencjalnego 

ryzyka mogącego się pojawić w związku z działalnością Uczelni oraz na badaniu  

i ocenianiu adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w celu 

wyeliminowania lub ograniczenia takiego ryzyka. 

Rozdział 4 

NiezaleŜność audytu wewn ętrznego 

§ 4 

1. Audyt wewnętrzny prowadzony jest przez Dział Audytu Wewnętrznego (DAW), 

który bezpośrednio podlega Rektorowi. 

2. Audyt wewnętrzny jest wyłączony z czynności operacyjnych mogących mieć 

wpływ na jego niezaleŜność lub obiektywizm. 

3. Audyt wewnętrzny działa zgodnie z Międzynarodowymi standardami audytu 

wewnętrznego (IIA) i Kodeksem etyki audytora wewnętrznego SGH. 

4. Kierownik DAW moŜe odmówić wykonania czynności doradczych przez DAW, 

jeŜeli zakres lub cel tych czynności nie jest zgodny z celami audytu 

wewnętrznego. 

5. Audytor wewnętrzny jest zobowiązany do powiadomienia kierownika DAW, a ten 

Rektora, o kaŜdym przypadku ograniczania prowadzonych zadań audytowych lub 

powstałym konflikcie interesów. 

Rozdział 5 

Charakter zada ń audytowych 

§ 5 

1. Zadania audytowe to zadania zapewniające lub doradcze realizowane przez 

audytorów wewnętrznych zatrudnionych w DAW, posiadających kwalifikacje 

zawodowe w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. 



2. Zadaniami zapewniającymi są przeprowadzane audyty wewnętrzne. Są one 

realizowane na podstawie planu audytu opracowanego przez kierownika DAW  

i zatwierdzonego przez Rektora. 

3. Zadania zapewniające mogą być równieŜ realizowane poza planem audytu na 

podstawie wniosku kierownika DAW zatwierdzonego przez Rektora lub zlecenia 

audytu przez Rektora. 

4. Zadania zapewniające realizowane są w jednostkach organizacyjnych SGH. 

Sprawozdania z przeprowadzonego audytu dostarczane są kierownikom 

audytowanych jednostek organizacyjnych, Rektorowi oraz kanclerzowi, w zakresie 

jego kompetencji. 

5. Zadania doradcze realizowane są przez: wydawanie opinii, prowadzenie szkoleń, 

udzielanie konsultacji oraz udział w komisjach i zespołach bez prawa głosu. 

6. Opinie audytorskie sporządzane są w formie pisemnej przez audytorów 

wewnętrznych na  polecenie Rektora lub kanclerza, za pośrednictwem kierownika 

DAW. 

7. Cele sporządzanych opinii powinny zostać uzgodnione przez kierownika DAW ze 

zleceniodawcą opinii i odnosić się do ładu organizacyjnego, zarządzania ryzykiem 

oraz mechanizmów kontroli zarządczej. 

8. Udzielanie konsultacji słuŜy wspieraniu pojedynczych osób lub zespołów 

zadaniowych poprzez udzielanie rad, wskazówek i wyjaśnień mających na celu 

pomoc w rozwiązaniu problemów i usprawnieniu procesów osiągania zakładanych 

rezultatów. 

9. Prowadzenie szkoleń słuŜy przekazywaniu wiedzy, umiejętności i doświadczenia, 

bez angaŜowania się w usprawnianie procesów. Szkolenia realizowane są przez 

pracowników DAW na wniosek Rektora lub kanclerza, w zakresie określonym 

przez kierownika DAW. 

10. Cele szkoleń powinny zostać uzgodnione z wnioskodawcą i dotyczyć aspektów 

związanych z audytem oraz kontrolą zarządczą. 

11. Na wniosek Rektora lub kanclerza kierownik DAW zapewnia udział audytorów 

wewnętrznych w komisjach i innych ciałach kolegialnych. 

12. Kierownik DAW uczestniczy, na zaproszenie Rektora, w posiedzeniach Senatu 

SGH bez prawa głosu. 

13. Celem udziału audytorów wewnętrznych w komisjach i zespołach jest wyraŜanie 

opinii oraz zbieranie informacji niezbędnych do prowadzenia audytu. 



14. Dwa razy do roku kierownik DAW przygotowuje dla Rektora informację  

o realizowanych zadaniach zapewniających i doradczych. 

Rozdział 6 

Prawa audytorów wewn ętrznych 

§ 6 

1. Audytor wewnętrzny jest uprawniony do przeprowadzania audytu wewnętrznego 

we wszystkich obszarach działalności Uczelni. 

2. Audytor wewnętrzny posiada uprawnienie do: 

1) dostępu do wszelkich dokumentów i materiałów oraz do wszelkich innych 

źródeł informacji potrzebnych do przeprowadzania zadań audytowych,  

z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej; 

2) wstępu do pomieszczeń i obiektów jednostki oraz wglądu do wszelkich 

dokumentów, informacji i danych oraz do innych materiałów związanych  

z funkcjonowaniem jednostki, w tym utrwalonych na elektronicznych 

nośnikach danych, jak równieŜ do sporządzania kopii odpisów, wyciągów, 

zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo 

chronionej; 

3) Ŝądania od kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych informacji 

oraz wyjaśnień w celu zapewnienia właściwego i efektywnego prowadzenia 

audytu wewnętrznego; 

4) wykonywania kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków,  

z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej; 

5) składania z własnej inicjatywy wniosków, mających na celu usprawnienie 

funkcjonowania Uczelni; 

6) powołania eksperta do udziału w zadaniu audytowym, po uzyskaniu zgody 

Rektora, w przypadkach wymagających szczególnych kwalifikacji. 

3. Czynności, o których mowa w ust. 2, nie wymagają zgody kierowników  

i bezpośrednich przełoŜonych pracowników jednostek organizacyjnych, w których 

przeprowadzany jest audyt i nie muszą być prowadzone przy ich udziale. 

 

 



Rozdział 7 

Obowi ązki audytorów wewn ętrznych 

§ 7 

1. Do zadań audytora wewnętrznego naleŜy: 

1) przeprowadzanie audytu w jednostkach organizacyjnych według rocznego 

planu audytu, a takŜe w szczególnie uzasadnionych przypadkach oraz na 

wniosek Rektora; 

2) wykonywanie czynności doradczych; 

3) dokumentowanie informacji istotnych przy sporządzaniu wniosków  

i rekomendacji przeprowadzanych audytów oraz czynności doradczych; 

4) zachowanie informacji, które otrzymał w trakcie wykonywania czynności 

audytowych i nie ujawnianie ich bez upowaŜnienia Rektora, chyba Ŝe istnieje 

prawny lub zawodowy obowiązek ich ujawnienia; 

5) zachowanie obiektywizmu, działanie z biegłością zawodową oraz naleŜytą 

starannością w dąŜeniu do osiągnięcia najlepszych rezultatów swojej pracy; 

6) przestrzeganie przepisów prawa, Standardów audytu wewnętrznego  

w jednostkach sektora finansów publicznych i uznanej praktyki oraz Kodeksu 

etyki audytora wewnętrznego SGH; 

7) rozwijanie swoich umiejętności zawodowych poprzez ustawiczne kształcenie. 

2. Szczegółowy zakres czynności audytora wewnętrznego określony jest w zakresie 

obowiązków poszczególnych pracowników DAW. 

Rozdział 8 

Organizacja Działu Audytu Wewn ętrznego 

§ 8 

1. DAW zarządza kierownik DAW, który jest równieŜ audytorem wewnętrznym. 

2. Kierownik DAW reprezentuje audytorów oraz innych pracowników DAW zarówno 

wobec pracowników Uczelni, jak i osób niebędących pracownikami SGH. 

3. Kierownik DAW jest odpowiedzialny przed Rektorem za funkcjonowanie DAW. 

4. Kierownik DAW jest odpowiedzialny za: 

1) rzetelne i profesjonalne wykonanie zadań audytowych przewidzianych  

w planie audytu, jak równieŜ zadań pozaplanowych; 

2) ustalenie zasad i procedur dotyczących organizacji i działania audytu 

wewnętrznego w Księdze procedur audytu wewnętrznego SGH; 



3) efektywną koordynację działalności w zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie 

ze Standardami audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów 

publicznych i uznaną praktyką; 

4) opracowanie, na podstawie wyników analizy ryzyka, długoterminowego 

(strategicznego) planu audytu obejmującego wszystkie obszary działania 

jednostki; 

5) opracowanie rocznego (operacyjnego) planu audytu na podstawie wyników 

analizy ryzyka; 

6) raportowanie wyników zadań audytowych właściwym osobom; 

7) sporządzanie sprawozdań z wykonania planu audytu; 

8) koordynowanie współpracy z audytorami zewnętrznymi, NajwyŜszą Izbą 

Kontroli i innymi instytucjami kontrolnymi; 

9) opracowanie programu zapewnienia i poprawy jakości działania audytu 

wewnętrznego; 

10) podejmowanie działań ukierunkowanych na rozwój kompetencji  

i doświadczenia podległych mu pracowników. 

5. Szczegółowy zakres odpowiedzialności i czynności kierownika DAW określony 

jest w zakresie obowiązków kierownika DAW. 

6. W zakresie nieuregulowanym Kartą audytu wewnętrznego SGH zastosowanie 

mają odpowiednie przepisy ustawowe oraz Międzynarodowe standardy audytu 

wewnętrznego (IIA). 


