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ZARZĄDZENIE Nr 120/2006 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 15 września 2006 r. 
 

w sprawie zasad przeprowadzania kontroli zewnętrznych i audytu zewnętrznego  
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) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Zobowiązuje się kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych i komórek 
administracyjnych do dopilnowania, aby osoba przeprowadzająca kontrolę zewnętrzną lub 
audyt zewnętrzny w jednostce merytorycznej, przed przystąpieniem do kontroli lub audytu, 
zgłosiła swój pobyt Rektorowi oraz wpisała się do Księgi kontroli zewnętrznej  znajdującej 
się w Biurze Rektora, za wyjątkiem kontroli przeprowadzanej przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
 

§ 2.1. W przypadku kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w szczególności przez 
Naczelną Izbę Kontroli, Państwową Inspekcję Pracy, a także kontroli ministerialnych, 
skarbowych, podatkowych i instytucji wdrażających, zobowiązuje się kierowników 
kontrolowanych jednostek organizacyjnych i komórek administracyjnych, do powiadomienia 
w dniu otrzymania zawiadomienia o planowanej kontroli, a w przypadku kontroli 
niezapowiedzianej, niezwłocznie po jej rozpoczęciu, Biura Audytu Wewnętrznego. 
 

2. Po przeprowadzeniu kontroli protokół pokontrolny przyjmuje oraz podpisuje 
Rektor, za wyjątkiem protokołu z kontroli przeprowadzanej przez Państwową Inspekcję 
Pracy, który przyjmuje oraz podpisuje Kanclerz. 
 

3. Za  przygotowanie  odpowiedzi  oraz  realizację  zaleceń  pokontrolnych 
odpowiada kierownik jednostki kontrolowanej. 
 

4. Za monitorowanie i ocenę realizacji zaleceń pokontrolnych odpowiada Biuro 
Audytu Wewnętrznego. 
 

5. Zobowiązuje się kierowników kontrolowanych jednostek organizacyjnych  
i komórek administracyjnych do składania wyjaśnień do Biura Audytu Wewnętrznego, 
dotyczących wniosków pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli. 
 

§ 3.1. W przypadku kontroli zewnętrznej przeprowadzonej przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub 
komórki administracyjnej ma obowiązek upoważnić wybraną osobę do uczestniczenia  
w kontroli oraz do przyjęcia i podpisania protokołu pokontrolnego. 

 
2. Po zakończeniu kontroli, oryginał protokołu pokontrolnego należy przekazać 

do Sekretariatu Kanclerza, natomiast kopię do Sekretariatu Kwestora. 
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3. Za monitorowanie, ocenę i realizację wniosków pokontrolnych odpowiada 
Kanclerz. 

 
§ 4.1. W przypadku audytu zewnętrznego dotyczącego projektów finansowanych ze 

środków UE, kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub komórki 
administracyjnej, zobowiązany jest powiadomić w terminie 7 dni przed przeprowadzeniem 
audytu Biuro Audytu Wewnętrznego. 
 

2. Zobowiązuje się kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub 
komórki administracyjnej do przekazania w terminie 14 dni od zakończenia audytu, kopii 
sprawozdania do: 

1/ Biura Audytu Wewnętrznego, 
2/ Biura Programów Unii Europejskiej i Współpracy Regionalnej, 
3/ Kanclerza, 
4/ Kwestora, 
5/ Prorektora ds. Ogólnych, 
6/ Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. 

 
§ 5.1. W przypadku kontroli zewnętrznej przeprowadzanej przez biegłego rewidenta, 

protokół pokontrolny przyjmuje i podpisuje Rektor. 
 

2. Po zakończeniu kontroli, oryginał protokołu pokontrolnego należy przekazać 
do Biura Audytu Wewnętrznego, natomiast kopie do Kwestury i Sekretariatu Kanclerza. 

 
3. Za monitorowanie, ocenę oraz realizację wniosków pokontrolnych odpowiada 

Biuro Audytu Wewnętrznego. 
 

§ 6. Wszystkie oryginały protokołów i sprawozdań pokontrolnych, za wyjątkiem 
sprawozdań z audytu zewnętrznego dotyczącego projektów finansowanych ze środków UE, 
są przechowywane w Biurze Audytu Wewnętrznego. 
 

§ 7. Traci moc zarządzenie Nr 82/2003 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 
31 października 2003 r. w sprawie wykonania i przechowywania protokołów i wniosków 
pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli przez podmioty zewnętrzne. 
 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
 
 

 
 


