
 
 

Zarządzenie Nr R-22/2004 
Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie 

z  dnia  23 czerwca  2004  roku 
 
 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego  
na Politechnice Lubelskiej. 
 
 
 
 
 Na podstawie art. 49 ust. 3 pkt. 5  ustawy z dnia 12.09.1990 r. o szkolnictwie 
wyższym (Dz.U. Nr 65 poz. 385 z późn. zmianami) w związku z art. 5 pkt. 4 
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U.  
Nr 15 z 2003 r. poz. 148 z 2003 r. z późn. zmianami) zarządzam, co następuje: 
 
 
 

§ 1. 
 

 Wprowadza się Regulamin Audytu Wewnętrznego, stanowiący załącznik do 
niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. 
 

 Zobowiązuje się kierowników pionów, jednostek i komórek organizacyjnych 
do realizacji postanowień zawartych w Regulaminie Audytu Wewnętrznego. 
 

§ 3. 
 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

       R e k t o r   
 
 

 Dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, prof. PL 
 

 
 



 Załącznik do Zarządzenia Nr R-22/2004 
Rektora Politechniki Lubelskiej  

 z dnia 23 czerwca 2004 r. 
 
 

REGULAMIN 
AUDYTU  WEWNĘTRZNEGO 

 
 

         Regulamin określa podstawowe wymagania dotyczące zasad oraz  
systemu audytu wewnętrznego w Politechnice Lubelskiej. Stanowi wytyczne  
w  organizacji, pracach i ocenie audytu wewnętrznego. 
 
 

Rozdział I. 
 

Postanowienia ogólne 
 

1. Podstawę prawną oraz zakres czynności audytora wewnętrznego  
określają następujące przepisy: 
-    Ustawa  z  dnia 26 listopada 1998 r.  o  finansach  publicznych (tekst  jedn.   

Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z póź.zmianami), 
          -    Rozporządzenie  Ministra  Finansów  z  dnia 5 lipca  2002  r.  w   sprawie  

szczegółowego sposobu i trybu  przeprowadzania  audytu  wewnętrznego  
               (Dz.U. Nr 111 poz. 973), 

- Komunikat Nr 2 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r.  
w sprawie ogłoszenia „Standardów audytu wewnętrznego w jednostkach 
sektora finansów publicznych”,  

- Komunikat Nr 7 Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2003 r.  
w sprawie ogłoszenia „Kodeksu etyki audytora wewnętrznego  
w jednostkach sektora finansów publicznych” i „Karty audytu       
wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych”,                                    

- Statut Politechniki Lubelskiej, 
- Regulamin Organizacyjny Politechniki Lubelskiej, 
- Zarządzenie  Nr R-10/2003 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie  

z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie wprowadzenia i utworzenia w 
Politechnice Lubelskiej audytu wewnętrznego. 

 
2. Prawa i obowiązki audytora wewnętrznego wynikające ze stosunku pracy 

określają  odpowiednio Kodeks Pracy i Regulamin Pracy Politechniki 
Lubelskiej. 

 
 3. Działalność audytu wewnętrznego w Politechnice Lubelskiej jest zgodna   

ze standardami IIA ( Institute of Internal Auditors ) oraz Kodeksem Etyki. 
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Rozdział II 

 
Niezależność audytora wewnętrznego 

        
 

1. Audyt wewnętrzny w Politechnice Lubelskiej prowadzi utworzone  
w pionie rektora stanowisko audytora wewnętrznego, jako samodzielne 
stanowisko bezpośrednio podlegające rektorowi.       
 

2. Rektor uczelni zapewnia organizacyjną odrębność wykonywania zadań 
audytora wewnętrznego określonych w ustawie o finansach publicznych.  

 
3. Audytor  wewnętrzny  nie  może  wykonywać   czynności  nie   związanych 

z przeprowadzaniem audytu, nie może być angażowany w bieżącą 
działalność Uczelni, uczestnicząc w opracowywaniu procedur  
i  regulaminów, które potem będą  przedmiotem audytu. 

 
4. Audytor wewnętrzny,  zgodnie z art. 35e ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 

1998 r. o finansach publicznych, ma zapewnioną szczególną ochronę przed 
rozwiązaniem stosunku pracy. 

 
 

Rozdział III. 
 

Upoważnienia audytora wewnętrznego 
          
 

1. Audytor wewnętrzny ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów, 
informacji i danych, potrzebnych do przeprowadzenia audytu,   
z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i ochronie 
danych osobowych.  

        
2. Audytor ma dostęp do wszystkich jednostek organizacyjnych i pomieszczeń 

              uczelni oraz do uzyskania informacji lub wyjaśnień od wszystkich  pracow- 
ników uczelni, w zakresie przeprowadzanych  zadań audytowych. 

 
3. Pracownicy Politechniki Lubelskiej zobowiązani są do pełnej współpracy  

z  audytorem  wewnętrznym  podczas wykonywania jego obowiązków  i  są   
              zobowiązani  na  żądanie  audytora  wewnętrznego udzielać informacji oraz  
              ustnych wyjaśnień, dotyczących przeprowadzanego audytu.  
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4. Audytor wewnętrzny ma bezpośredni dostęp do rektora uczelni oraz  
uczestniczy na zaproszenie rektora w posiedzeniach senatu, kolegium 
rektorskim oraz innych naradach kadry kierowniczej, dotyczących 
działalności uczelni. 
  

5. Audytor wewnętrzny nie jest odpowiedzialny za procesy poddawane  audy- 
towi wewnętrznemu. 

                 
6. Audytor wewnętrzny nie jest odpowiedzialny za wykrywanie przestępstw, 

ale powinien posiadać wiedzę pozwalającą na zidentyfikowanie znamion 
przestępstwa. 

         
7. Audytor wewnętrzny ma prawo poznać treść raportów audytorów 

zewnętrznych oraz rewidenta uczelnianego. Kwestie w nich zawarte 
pomogą audytorowi przy planowaniu obszarów, na które należy zwrócić 
szczególną uwagę podczas przyszłych prac audytorskich. 
 

 
 

Rozdział IV. 
 

Cel i zadania audytora wewnętrznego  
 
  

1. Audyt wewnętrzny to niezależna, obiektywna działalność oceniająca, 
zapewniająca i doradcza, mająca na celu usprawnienie i doskonalenie 
działalności operacyjnej  uczelni. 

 
2. Celem audytu wewnętrznego jest dostarczenie Rektorowi Politechniki 

Lubelskiej obiektywnej i niezależnej oraz faktycznej opinii i informacji na 
temat działalności uczelni, ocena efektywności funkcjonowania systemu 
kontroli wewnętrznej, procesów zarządzania ryzykiem, przestrzegania 
i stosowania przepisów (wewnętrznych i zewnętrznych), zarządzeń  
i procedur Politechniki Lubelskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
ekonomicznego i prawnego uczelni oraz wspieranie uporządkowanej  
i skutecznej realizacji zadań strategicznych. 

  
 3. Do zakresu działalności audytora wewnętrznego należy w szczególności: 

- badanie działalności uczelni poprzez przeprowadzanie okresowych  
 i  jednorazowych  audytów, 
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- badanie i ocena adekwatności, efektywności i skuteczności systemów 
kontroli, w tym przestrzegania procedur oraz przepisów 
wewnętrznych i zewnętrznych, 

- ocena  przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu 
wydatków, uzyskiwania możliwie najlepszych efektów w ramach posia-
danych środków oraz przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciąg-
niętych zobowiązań, 

- ocena zabezpieczenia mienia uczelni oraz ocena efektywności i gospo-
darności wykorzystania zasobów Politechniki Lubelskiej, 

- objęcie audytem wszystkich obszarów działania uczelni, zakres audy-
tów nie może być ograniczany, a o wszelkich ograniczeniach należy 
powiadamiać Rektora Politechniki Lubelskiej, 

- sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów, zawierających  
odpowiednie rekomendacje dotyczące usunięcia ujawnionych nieprawi-
widłowości, udoskonalenia jakości pracy, poprawy sprawności  organi-
zacji oraz zmniejszenia kosztów, 

- monitorowanie wykonania zaleconych przez audytora wewnętrznego 
działań naprawczych po przeprowadzonych audytach. 

 
5. Przeprowadzanie prac audytorskich poprzedza dokładne ich zaplano-

wanie. Audytor wewnętrzny opracowuje plan roczny audytu w porozu-
mieniu z rektorem, uwzględniając audyty poza planem, zlecone przez 
Rektora Politechniki Lubelskiej. 

            Jeżeli przeprowadzanie audytu poza planem audytu wewnętrznego  
stworzy  zagrożenie dla realizacji tego planu, audytor wewnętrzny 
zawiadamia o tym na piśmie rektora oraz Głównego Inspektora Audytu 
Wewnętrznego.  

 
6. Audytor wewnętrzny przygotowując roczny plan audytu, dokonuje anali-

zy obszarów ryzyka we  wszystkich rodzajach działalności uczelni, 
uwzględniając cele i zadania jednostki określone w Statucie Politechniki 
Lubelskiej, przepisy prawne dotyczące działania uczelni, sprawozdania 
finansowe i sprawozdania z wykonania budżetu a także inne istotne  
informacje  dotyczące  funkcjonowania uczelni. 
    

7. Przeprowadzanie prac audytorskich powinno odbywać się wg ustalonych 
zasad oraz procedur audytu, zgodnych ze standardami i wytycznymi 
profesjonalnego funkcjonowania audytu, określonych w Księdze 
Procedur Audytora Wewnętrznego. 



 
5 

 
 

8. Audytor wewnętrzny przedstawia rektorowi sprawozdania z przepro-
wadzonych zadań audytowych  oraz sprawozdanie roczne z wykonania 
planu za rok poprzedni, które przekazuje Głównemu Inspektorowi 
Audytu Wewnętrznego. 

 
9. Rektor uczelni na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych zadań  

audytowych  podejmuje działania mające na celu usunięcie uchybień 
oraz usprawnienie funkcjonowania uczelni, w szczególności w zakresie 
gospodarki finansowej, informując o tym audytora wewnętrznego. 

 
10. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania sprawozdania  

z przeprowadzenia audytu wewnętrznego nie zostaną podjęte działania 
mające na celu usunięcie uchybień, Rektor Politechniki Lubelskiej 
informuje o tym Głównego Inspektora Audytu Wewnętrznego oraz 
audytora wewnętrznego, uzasadniając brak podjęcia działań. 

 
11. Audytor wewnętrzny prowadzi akta bieżące audytu w celu dokumen-

towania wykonanych zadań audytowych oraz akta stałe audytu, 
obejmujące całość informacji, przepisy wewnętrzne i zewnętrzne 
dotyczące działalności uczelni oraz pozostałe dokumenty audytu nie 
wchodzące w skład aktów bieżących. 

 
 
 

Rozdział V 
 

Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, audytor przy 
przeprowadzaniu audytu wewnętrznego kieruje się postanowieniami 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2002 roku w sprawie 
szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego.  

 


