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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 

 
 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami), art. 35d ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148), rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przepro-
wadzania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 111, poz. 973), rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie określenia kwot przychodów oraz wydatków środków 
publicznych dokonywanych w ciągu roku kalendarzowego, których przekroczenie powoduje 
obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w  jednostkach  sektora finansów publicznych 
( Dz. U. Nr 234, poz. 1970) oraz uchwały  Nr 41/2003  Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 16 kwietnia 2003 r.  zarządza się, co następuje : 
 
 § 1. 1. Z dniem 1 maja 2003 r. przekształca się  Zespół Rewizji Gospodarczej w Zes- 
pół Audytorów Wewnętrznych Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
   2. Zespół Audytorów Wewnętrznych, zwany dalej „Zespołem”, jest komórką 
Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego podległą Rektorowi. 
 
   3. Zgodnie z zasadami schematu organizacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego 
Zespół Audytorów Wewnętrznych otrzymuje symbol organizacyjny „RAW ”. 
 
 § 2. 1. Audytem wewnętrznym jest ogół działań, dzięki którym Rektor uzyskuje 
obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania Uniwersytetu w zakresie gospodarki finanso-
wej  pod  względem  legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a  także przejrzystości 
i jawności. 
 
   2. Audyt wewnętrzny obejmuje w szczególności : 
    1/ badanie oryginałów dowodów  księgowych  oraz  zapisów w  księgach  ra- 
     chunkowych, 
    2/ ocenę systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi 

oraz gospodarowania mieniem, 
    3/ ocenę efektywności i gospodarności zarządzania finansowego. 
 
   3. Audyt wewnętrzny przeprowadza się na podstawie rocznego planu audytu 
wewnętrznego, zwanego „planem audytu”. W szczególnie uzasadnionych przypadkach audyt 
wewnętrzny przeprowadza się poza planem, z inicjatywy Rektora lub Prorektora. 
Audytor wewnętrzny przedstawia Rektorowi oraz Głównemu Inspektorowi Audytu We-
wnętrznego : 
    1/ do końca marca każdego roku – sprawozdanie z wykonania planu audytu 

za rok poprzedni, 
    2/ do końca października każdego roku – plan audytu na rok następny. 
 
   4. Do przeprowadzenia audytu wewnętrznego uprawnia audytora imienne upo-
ważnienie wystawione przez Rektora i legitymacja służbowa lub dowód osobisty.  
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   5. W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  audytor  może  w  uzgodnieniu 
z Rektorem powołać rzeczoznawcę. 
 
   6. Obowiązkiem audytora wewnętrznego jest rzetelne, obiektywne i niezależne : 
    1/ ustalenie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania gospodarki finan-

sowej Uczelni, 
    2/ określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień, 
    3/ przedstawienie uwag i wniosków w sprawie usunięcia uchybień. 
 
   7. Audytor  wewnętrzny  przedstawia  Rektorowi  wyniki audytu wewnętrznego 
w sprawozdaniu z przeprowadzenia audytu wewnętrznego. 
 
 § 3. 1. Audytorem wewnętrznym może być osoba, która : 
    1/ ma obywatelstwo polskie, 
    2/ ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw pu-

blicznych, 
    3/ nie była karana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 
    4/ posiada wyższe wykształcenie, 
    5/ złożyła egzamin – z pozytywnym wynikiem – przed Komisją Egzamina-

cyjną Ministra Finansów. 
 
   2. Do końca 2004 roku do audytora wewnętrznego nie stosuje się przepisu ust. 1 
pkt 5. W okresie tym audytorem wewnętrznym może być osoba, która posiada co najmniej 
roczne doświadczenie na stanowisku związanym z przeprowadzaniem kontroli lub audytu. 
 
 § 4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym zarządzeniem audytor wewnętrzny 
działa  na  podstawie  przepisów  rozporządzenia  Ministra  Finansów  z  dnia 5 lipca  2002 r. 
w  sprawie  szczegółowego  sposobu  i  trybu  przeprowadzania audytu wewnętrznego.  
 
 § 5. Tracą moc : 
   1/ zarządzenie Nr 31/75 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 wrze-

śnia 1975 r. w sprawie prowadzenia „książki kontroli” oraz przechowywania 
materiałów z przeprowadzonych kontroli, 

   2/ zarządzenie Nr 9/78 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 marca 
1978 r. w sprawie współdziałania w zakresie kontroli wewnętrznej i rewizji, 

   3/ zarządzenie Nr 9/85 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 lutego 
1985 r. w sprawie Instrukcji „zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez 
Zespół Rewizji Gospodarczej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz sposobu re-
alizacji zaleceń pokontrolnych”. 

 
 § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


