DECYZJA
REKTORA . KOMENDANTA AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

nr

.){... z dnia ....,.r.::..1.,;i.

w sprawie ustalenia Regulaminu audytu wewnętrznego W Akademii Marynarki

Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.

Na podstawie ań. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27.o7 '2oo5 r. Prawo o szkolnictwie
wyŻszym (Dz. U. Nr 165 poz' 1365 z pożn. zm')
postanawia się, co następuje:

s1
1.

Ustala się Regulamin audytu wewnętrznego w Akademii Marynarki Wojennej
im. Bohaterów Westerplatte.

2.

Regulamin'

o którym mowa w ust' 1 stanowi załącznik do

niniejs

zej decyĄi.

s2
3.

DecyĄa wchodzi w zycie z dniem podpisania. Jednocześnie traci moc Regulamin

audytu wewnętrznego
z dnia 11.10.2004

r.

W

Akademii Marynarki Wojennej

W

Gdyni

rc.C.

olo dec"N't
';'':.1'!r '-'?

Regulamin audytu wewnętrznego
w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
$r

Podstawę funkcjonowania audy.tu wewnętrznego (zwanego dalej audytem) w Akademii
Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (zwanej dalej AMW) stanowią:
1) Ustawa z dniaŻ7 sierpnta2009 t. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz' 1240
zpóźn. zmtanarlt),
2) Rozpotządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie
przeprowadzania t dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 2I, poz. I08),
3) Komunikat Nr 4 Ministra Finansow z dnia 20 ma1a 2011 r. w sprawie standardów
aud1.tu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 5,

4)

poz.3),
Kodeks Etyki opracowany przez The Institute of Internal Auditors.

jest

i

$2
obiektywną działalnością'której celem

jest

wspieranie
Rektora-Komendanta AMW w realizacji celów i zadan poprzez systematyczną ocenę kontroli
zarządczej oraz czynnościdoradcze. ocena dotyczy w szczególności adekwatności,
skutecznoŚci i efektywności kontroIi zarządczej w AMW.

Aud1't

nieza\eŻną

s3
prowadzi audytor wewnętrzny (zwany dalej audytorem) podległy
funkcjonalnie bezpośrednio Ręktorowi - Komendantowi AMW' Podstawą prowadzenia
audytu j est imienne upowaznienie podpisan e przez Rektora-Komendanta AMW.

Audyt w AMw

$4

1. Aud1't obejmuje wszystkie obszary działania AMW.
2. Audytor niezwŁocznie informuje Rektora-Komendanta AMW o wszelkich

próbach

o gr aniczani a zakre su audytu.

pomieszczen jednostki oruz wglądu do wszelkich
dokumentów, informacji i danych oraz do innych materiałów zwtązanych
z funkcjonowaniem AMW' jak równieŻ do sporządzania kopii, odpisów' wyciągów,
zęstawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo
chronionej.
Pracownicy AMW są obowiązani udzięlać audytorowi informacji i wyjaśnien, atakŻe
sporządzac i potwierdzac kopte, odpisy, wyciągi lub zestawienia, o których mowa
w pkt 3.

3. Audytor ma prawo wstępu do

4.
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l. Audy't prowadzony jest w trybie:
zadai zapewniających, których wynikiem jest sprawozdanie,
1 )
2) czynnościdoradczych. których wynikiem mogą byó opinie lub wnioski,
3) czynnoŚci sprawdzających' których wynikiem jest notatka informacyjna.
2. Audy przeplowadzanyjest takŻe w trybie audytu zleconego przez Ministra Finansów,
Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej lub Prezesa Rady Ministrów.
Przeprowadzenie audytu następuje wtedy zgodnie zzałoŻeniami lub programem osoby
z|ecającej'

?rl.
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Są zgodnie
przeprowadzane
zapewniające
Zadania

1.

-f

opracowan ym przez audytora na podstawie

Z

tocznym planu

audytu,

:

działalnoŚci AMW,
analizy ivrvvuićwszystkich zidentyfikowanych obszarach
Ż.) andrizy zasobów osobowych,
3) uwag Rektora-Komendanta AMW,
MoN.
aj prior}.tetów audytu ) W Zrlaczony ch przez Komitet Aud}'tu
plan audytu na następny rok.
2. Do 3i i*o"iu audytoi przygotowuje
AMW'
Plan ńyu podpisuje audyor a następnie Rektor-Komendant

I

Audyorp,z"ka,ul"informacje'.-oplanowanymprzeprowadzeniuzadan
objętych planem

4.

,łi"*n u:ąóych

kierownikom wsłystkich komorek audytowanych

audytu.

planu audytu do Biura Audytu
Do 15 styczniakazdego roku audytor przesyła kopię
Wewnętrznego MoN.
w sytuacji wystąptenta
przypadń ch szczególnię uzasadnionych, a zvvłaszcza

5.

W
noń.ń

6.

rvzyk lub

łlłw pr r"p, o-

;''i;"y

oceny ryzyka, audytor uzgadniaz Rektorem-Komendantem

udzenie zadania audytowe

g

o

p o

za

p

1

anem audytu'

audyór stwierdzi, Że przeprowadzenie
Jezeli w trakcie rea]izacji planu
-zadań,audytu
uujyto*y.h jest. niemożliwe 1ub niecelowe'
wszystkich zap1anowanyóh
fórmie pisemnej, zakres rea]Itzacjt
uzgadnia z Rektorem-Komendantem AMW,-w

7.

planu audYtu.
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1.

kwartału' audytor przedstawia
Raz na kwartał, w terminie do 15 dnia po zakohczentu
AMW sprawozdanie w zakresie realizacit zadan

Rektorowi-Komendantowi

2.
a

audytowych.
sprawozdanie z wykonania planu
Do końca styczniakaŻdego roku audytor sporządza
audytu za rok PoPrzedni.
planu audytu Rektorowi-Komendantowi
Audy'tor składa ,pru*o'dunie z wykonania
tegoŻ sprawozdania
AMW otazwt"rń.'i" do 15 lutegó kazdego roku przesyła kopię
do Biura Audytu Wewnętrznego MoN'
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1.

Audytor prowadzi bieŻące i stałe akta audy'tu'
AMW lub osobie
Audyor udostępnia akta do wglądu Rekto;owi-Komendantowi
przez niego upowaŻnionej'

1.

zadania
'zapewnlaJącego
14 dni kalendarzowych przed, rozpoczęciem planowego
tej komorki
w komórc " or,g;iricyjnej AMw, audytor zawiadamia kierownika
przypadk'a'zadańpoza planem audytu termin
o przedmiocie i'czasie trwania audy'tu W

2.

2.
3.

4.

$e

ulega skróceniu do 2 dni'
objętym zadantem
Audytor dor.oŃ. ana]tzy .ryzyka w obszarze ryzyka
g
gram zadania'zapewni aj ąc e o'
zapćw niaj ącym or az op rac owuj e pro
iudytowanych objętych zadaniem
Rozpoczyn ając czynności audyto*."* komórkach
komorek ce1' zakres zadania, kryteria oceny
audytor przedstŃa kierownikom tych
przeprow adzęnia zadania'
on uź nu,źędzi a i techniki
dotyczące
tomort i mogą złoŻyćaudytorowi oświadczenia
Pracownicy
"ń;1;c
przedmiotu zadania zapewniaj ące go'

-?/
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Podczas przeprowadzania zadania audytowego audytor wykorzystuje odpowiednie
techniki, a w szczególności

1)
2) uzyskiwanie

:

zapozna'wanie się z dokumentami słuzbowymi,

wyjaśnień i informacji od pracowników komórki, w której jest
przęprowadzany audyt,
3) uzyskiwanie informacji uzupełniających od innych pracowników AMW,
4) obserwację wykonywania zadań przez pracowników komórki, w ktorej jest
przeprowadzany audyt,
5) przeprow adzanie o ględzin,
6) rekonstrukcję wydarzen lub obliczeń pozwalĄącą ocenić dokładność
i prawi dłowo śó zasto s owanych działuh or az wiarygo dno śó wyników,
7) sprawdzanie rzetelności informacji ptzez porównanie jęj z informacją
pochodząc ą z irne go źródła,
8) porównanie określonych zbiorów danych w celu wykrycia operacji
nieprawidłowych lub wymagaj ących wyj aśnienia'
9) gr aftczną analizę procesów,
7 0) r ozp oznaw cze badanie pr óbek,
1 1 ) przeprow adzanie testów.

1.

Po
f akty

2.
3.

$
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zakończeniu czynnościaudytowych aud1tor przedstawia ustalenia stanu
czne go ki erowniko m komórek

o

bj ęty

c

h zad ani em zap ev,łntaj ący m.

Po przedstawieniu ustaleń stanu faktycznego audytor sporządza sprawozdanie, które
przekazlje kierownikom komórek audytowanych objętych zadaniem zapewniającym.
Kierownik audytowanej komórki moze w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania sprawozdanta, zgłosić audytorowi na piśmiedodatkowe wyjaśnienia lub

umotywow anę zastr zezeni a do tre Ści sprawo zdania.
4. Audytor rozpatruje zgłoszone wyjaśnienia i zastrzeŻenia.

W przypadku uznania ich
uwzględnia je w sprawozdaniu. W przypadku nieuwzględnienia
dodatkowych wyjaŚnień lub zastrzeŻęil - audytor przekazuje pisemne stanowisko wraz
z uzasadntęniem kierownikowi komórki audytowanej.
Po rozpatrzeniu wyjaśnień lub zastrzeŻen, audytor przekazrąe sprawozdanie z audytu
Rektorowi-Komendantowi AMW.
W przypadku niezgłoszenia dodatkowych wyjaŚnień lub zasttzeŻen, po upływie
terminu, o którym mowa w pkt 3' audytor przekaz,ąe sprawozdanie RektorowiKomendantowi AMW.
zasadności-

5.
6.

li1tr" otrzymanta sprawozdania kierownik
przedstawić
na piśmieRektorowi-Komendantowi AMW
komórki audytowanej moze
swoje stanowisko wobec przedstawionego sprawozdania,

i. W terminie 14 dni kalendarzowych

oraz:
a) w przypadku uznania, Że zalęcenia zawarte

w sprawozdaniu są zasadne, wznacza
oraz
ustala sposób i termin ich realizacji
rea|izację
ich
osoby odpowiedzialne za
powiadamiając o tym pisemnie Rektora-Komendanta AMW oraz audytora,
b) w przypadku odmowy realizaĄl za|eceh powiadamia pisemnie RektoraKomendanta AMW oraz audytora o ptzyazynach odmowy'

3l4

ł

/,//

ę--

,lł-

aud1towanej komórki nie dokona czynności
wymienionych w pkt 1 lit. a lub odmówirea|izacji zaleceń, Rektor-Komendant AMW
_ w przypadku uznania, Że za|ecenia zawarte w sprawozdaniu są zasadne- Wznacza
osoby odpowiedzia|ne za ich realizaĄę oraz ustala sposób i termin ich realizacjt
powiadamiając o tym pisemnie audytora.
Po upływie terminów rea\tzacji za\ecen, o których mowa w pkt 1 lit' a i pkt 2, audytor
Zwraca się do kierowników komórek objętych zadaniem zapewniającym o informację
na temat działanpodjętych w celu realtzacjt za|ecen oraz stopniaichrea|tzacji'

2. W przypadku gdy kierownik

3

.

1. oceniając

Ż'
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dzlałania podjęte w celu rea\tzacji zaleceń audytor moŻe przeprowadzic

czynności sprawdzaj ące'
Ustalenia poczynione w trakcie czynności sprawdzających oraz ich ocenę audytor
zamieszcza w notatce informacyjnej, którą przekazuje Rektorowi-Komendantowi
AMW or7 kierownikowi komórki, w której były plzeplowadzane czynności
sprawdzające.

1.

2.
3.

4.

$14

Czynności doradczę mogą być wykonywane:
a) na wniosek Rektora-Komendanta AMW,
b) z własnej inicjatywy w zakresie uzgodnionym z Rektorem-Komendantem AMw.
Audytor nie moŻe wykonywaó czynnościdoradczych, które prowadziłyby
do przyjęcia przez niego obowiązków, odpowiedzialności lub uprawnień
wchodzących w zakres zarządzania AMW.
W zakresie czynności doradczych audytor moŻe'.
a) rekomendowaó standardy kontroli, usprawnienia w fuŃcjonowaniu AMW,
b) przedstawi ac andrlzy mechanizmów kontrolnych, procedur,
c) przeprowadzac szkolęnia dla kadry zzakresu kontroli zarządczej,
d) uczestniczyó w pracach komisji, projektach, zebraniach dorażnych.
Wnioski i opinie przedstawiane w wyniku działan doradczych nie są wtąŻące.

Audytor współdziaŁa
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kontrolerami zewnętrznymi

ani a przep rowad zany ch pr ac

i

wewnętrznymi
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