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ZARZĄDZENIE Nr 117/2006 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 12 września 2006 r. 
 

w sprawie likwidacji Zespołu Audytorów Wewnętrznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
i utworzenia Biura Audytu Wewnętrznego w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami), art. 49 ustawy z dnia  
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi 
zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 112,  
poz. 765) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1.1. Z  dniem  14 września  2006  r.  likwiduje  się  w  Uniwersytecie  Wrocławskim 
Zespół Audytorów Wewnętrznych. 

      2. Z dniem 15 września 2006 r.  tworzy się w Uniwersytecie Wrocławskim Biuro 
Audytu Wewnętrznego, zwane dalej „Biurem”, które jest komórką Administracji Centralnej 
Uniwersytetu Wrocławskiego podległą bezpośrednio Rektorowi. 

3. Zgodnie  z  zasadami  schematu  organizacyjnego  Uniwersytetu  Wrocławskiego 
Biuro otrzymuje symbol organizacyjny RAW . 
 

§ 2.1. Audytem wewnętrznym jest ogół działań obejmujących: 
1/ niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w Uniwersytecie 

Wrocławskim, w tym procedur kontroli finansowej, w wyniku którego 
Rektor uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności 
i skuteczności tych systemów, 

2/ czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mające na celu 
usprawnienie   funkcjonowania Uniwersytetu. 

2. Ocena, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczy w szczególności: 
1/ zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowią-

zującymi w Uniwersytecie Wrocławskim procedurami wewnętrznymi, 
2/ efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów 

zarządzania i kontroli, 
3/ wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 

budżetu. 
 

§ 3. Zasady  funkcjonowania  audytu  wewnętrznego  w  Uniwersytecie  Wrocławskim 
określa „Karta audytu wewnętrznego” wprowadzona odrębnym zarządzeniem Rektora. 
 

§ 4. Biurem  kieruje  Kierownik  Biura  Audytu  Wewnętrznego  Uniwersytetu  Wrocła-
wskiego. 
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§ 5. Zobowiązuje się  Kierownika  Biura  do  złożenia  sprawozdania  z  wykonania 
niniejszego zarządzenia za pośrednictwem Działu Organizacyjnego do Rektora, w terminie do 
dnia 31 października 2006 r. 

 
§ 6. Traci moc zarządzenie Nr 32/2003 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  

28 kwietnia 2003 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Rewizji Gospodarczej w Zespół 
Audytorów Wewnętrznych Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

 


