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ZARZĄDZENIE  Nr 119/2006 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 15 września 2006 r.  
 

wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 102/2005 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 26 października 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego 
 

 
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. W Załączniku do zarządzenia Nr 102/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 26 października 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego 
Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadza się następujące zmiany: 

1/ w § 6 pkt 1 skreśla się słowa: „Zespół Audytorów Wewnętrznych”, 
2/  w § 16 pkt 1 ppkt 7 w miejsce słów: „Zespół Audytorów Wewnętrznych” 

wpisuje się słowa: „Biuro Audytu Wewnętrznego”, 
3/ § 25 otrzymuje brzmienie: 

„§ 25 
 

Do zakresu działania BIURA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO należy: 
1/ ocena adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, 

zarządzania ryzykiem i kierowania jednostką sektora finansów 
publicznych, 

2/ ocena zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz 
obowiązującymi w Uniwersytecie Wrocławskim procedurami wewnętrzny-
mi, 

3/ ocena efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie 
systemów zarządzania i kontroli, w szczególności ocena celowości  
i oszczędności w dokonywaniu wydatków, uzyskania możliwie najlepszych 
efektów w ramach posiadanych środków oraz przestrzegania terminów 
realizacji zadań i zaciągania zobowiązań, 

4/ badanie wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania  
z wykonania budżetu: 
a/ przestrzegania zasad rachunkowości, 
b/ zgodności zapisów w księgach rachunkowych z dowodami 

księgowymi, 
c/ zgodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 

budżetu z zapisami w księgach rachunkowych, 
5/ ocena sytemu gromadzenia i dysponowania środkami publicznymi oraz 

analiza przyczyn i skutków uchybień, 
6/ identyfikacja i analiza ryzyka związanego z działalnością Uniwersytetu,  

a w szczególności ocena efektywności zarządzania ryzykiem oraz ocena 
sprawności sytemu kontroli wewnętrznej, 

7/ ocena wykonania  przedstawionych zaleceń w obszarach przeprowa-
dzonych zadań audytowych, 
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8/ składanie sprawozdań z poczynionych ustaleń oraz przedstawianie uwag  
i wniosków dotyczących poprawy skuteczności działania Uniwersytetu  
w danym obszarze, 

9/ wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków, 
mających na celu usprawnienie funkcjonowania Uniwersytetu, 

10/ opracowanie w porozumieniu z Rektorem rocznego planu audytu oraz 
przedstawienie go Głównemu Inspektorowi Audytu Wewnętrznego, 

11/ opracowanie i przedstawienie Rektorowi oraz Głównemu Inspektorowi 
Audytu Wewnętrznego rocznego sprawozdania z wykonania zadań 
audytowych.”. 

 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 

 


