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KARTA AUDYTU WEWNETRZNEGO CENTRUM EGZAMTNOW MEDYCZNYCH W LODZI

Karta Audytu Wewnqtrznego w Centrum Egzaminow Medycznych w t-odzi, zwana w dalszej czqsci
Kartq, okre6la cel, uprawnienia i odpowiedzialnoS6 odnoszqce sig do dzialania audytu
wewngtrznego w Centrum Egzamin6w Medycznych w t odzi, a tak2e zasady, sposob i tryb
przeprowadzania a udytu wewn gtrznego.

Karta moze podlegac dalszym modyfikacjom wraz ze zmianami warunk6w, w ktorych dziala
Centrum Egzaminow Medycznych w Lodzi (zwanego dalej CEM), regulacji zewnqtrznych
dotyczqcych audytu wewngtrznego oraz rozwojem audytu wewngtrznego.

Rozdzial l. Og6lne zasady i cele audytu wewnqtrznego.

1. Audyt wewngtrzny jest dzialalnoSciq niezale2nq, obiektywnie zapewniajqcq i doradczq, ktorej
celem jest wspieranie Kierownictwa CEM w realizaqi cel6w i zadafi pzez systematycznq oceng
adekwatno6ci, skuteczno6ci i efektywno6ci kontroli zarzqdczej orcz czynno6ci doradcze.

2. Audyt wewngtrzny obejmuje czynno5ci o charakterze zapewniajqcym i doradczym.
Podstawowe znaczenie majE czynno5ci o charakterze zapewniajEcym. Dzialania
o charakterze doradczym mogq byc wykonywane, o ile ich cel i zakres nie narusza
zasady obiektywizmu i niezalezno6ci audytora wewnetrznego.

3. Audyt wewngtrzny, poprzez czynno6ci doradcze, przyczynia sig do usprawniania
funkcjonowania CEM , w tym szczeg6lnie poprawy ladu organizacyjnego (governance).

Rozdzial ll. Prawa i obowiqzki audytora wewngtrznego.

4. Audytor wewnqtrzny:

a. jest uprawniony do przeprowadzania audytu wewnqtrznego we wszystkich obszarach
dzialalno6ci CEM.

b. ma prawo wglqdu do wszelkich informacji, danych, dokument6w i innych informacji
zwiqzanych z funkcjonowaniem CEM, w tym zawartych na elektronicznych no5nikach
informacji, jak rownie2 do wykonywania z nich kopii, odpis6w, wyciqg6w, zestawieh lub
wydruk6w, zzachowaniem przepis6w o tajemnicy ustawowo chronionej,
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c. ma prawo wstepu do pomieszczefi CEM z zachowaniem przepisow o tajemnicy ustawowo
chronionej,

d. ma prawo 2qdae od kierownika audytowanej komorki i jej pracownik6w informacji oraz
wyja6nieri w celu zapewnienia wla6ciwego i efektywnego przeprowadzania audytu
wewngtrznego.

e. mo2e z wfasnej inicjatywy sklada6 wnioski, majqce na celu usprawnienie
funkcjonowania CEM.

5. Audytor wewnqtrzny, w uzgodnieniu z Kierownictwem CEM (Dyrektorem, Z^cq Dyrektora,
Glownym Ksiggowym), moze powola6 rzeczoznawcq do udzialu w zadaniu audytowym.

6. Audytor wewnqtrzny nie jest odpowiedzialny za:

a. procesy kontroli zarzqdczq w CEM, ale poprzez ustalenia i zalecenia poczynione
w wyniku przeprowadzenia audytu wewngtrznego, wspomaga Kierownictwo CEM we
wla6ciwej realizaqi tych proces6w,

b. wykrywanie przestqpstw, ale powinien posiadac wiedzq pozwalajqcq mu zidentyfikowa6
znamiona przestgpstwa.

7. Audytorowi wewnqtrznemu nie mo2na powierzy6 takich zadart lub uprawnieh, kt6re wchodzq w
zakres zarzqdzania C E M.

8. Audytor, przeprowadza czynno6ci sprawdzajqce, dokonujqc oceny stopnia wdro2enia ustalefi
(rekomendacji) audytu - zgodnie z przyjqtym rocznym planem audytu wewngtrznego w CEM.

9. Audytor ma obowiqzek wykonywa6 czynno6ci audytu wewnqtrznego zgodnie z wymogami
ustawy o finansach publicznych i przepis6w wykonawczych do ustawy, Miqdzynarodowymi
Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnqtrznego i Kodeksem etyki audytora
wewnqtnnego llA przyjqtych jako obowiqzujqce w jednostkach sektora finans6w publicznych
oraz uznanq powszechnie praktykq audytu wewnqtrznego.

10. Audytor wykonujqc swoje zadania jest obowiqzany zachowa6 obiektywizm, dziaNae
z biegloSciq zawodowq oraz nalezytq staranno6ciq, dq2qc do osiqgniqcia jak
najlepszych rezultat6w swojej pracy.

Rozdzial lll. Niezale2no66 audytora wewngtrznego.

11. Audyt wewngtzny w CEM jest realizowany przez audytora uslugodawcq zewngtrznego
zatrudnionego np. umowy cywilno-prawnej.

12. Audytor wewnqtrzny podlega bezpoSrednio Dyrektorowi CEM. Audytor w wykonywaniu swoich
zadah jest niezale2ny i podlega tylko przepisom prawa, nie mo2e r6wnie2 bra6 udzialu w
dzialalnoSci operacyjnej CEM.

13. Zakres audytu wewnqtrznego nie mo2e byc ograniczany. Audytor wewnqtrzny niezwlocznie
informuje Dyrektora CEM o wszelkich probach ograniczania zakresu audytu.
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Rozdzial lV. Zakres audytu wewngtrznego.

14. Audyt wewngtrzny obejmuje badanie i ocenq adekwatno6ci, skuteczno$ci
i efektywno6ci kontroli zarzqdczej w CEM, a szczeg6lnie w zakresie:

a. zgodno6ci dzialalnoSci z przepisami prawa oraz procedurami wewnqtrznymi;

b, skuteczno5ci i efektywno6ci dzialania;

c. wiarygodno6ci sprawozdan;

d. ochrony zasobow;

e. przestrzegania i promowania zasad etycznego postgpowania;

f . efektywnoSci iskutecznoSci przeptywu informacji;

g. zarzqdzania ryzykiem.

15. Audyt wewngtrzny obejmuje tak2e wykonywanie czynno6ci doradczych
majqcych na celu usprawnianie funkcjonowania orazladu organizacyjnego (governance)
CEM.

16. Audyt wewnqtrzny moze objqc zakresem swojego badania wszystkie obszary dzialania CEM.

17. Audytor wewnqtrzny dysponuje pelnq swobodq w zakresie identyfikacji obszar6w ryzyka.

Rozdzial V. Planowanie i sprawozdawczoS6.

18. Audytor wewngtrzny, uwzglqdniajqc cele i zadania CEM, identyfikuje obszary ryzyka, dokonuje
analizy ryzyka i na jej podstawie ustala zadania, ktore powinny zosta6 objqte audytem
wewnqtrznym.

19. Przy dokonywaniu analizy ryzyka, audytor wewngtrzny powinien uwzglgdnia6 wyniki kontroli i
sprawdzei dokonanychprzez Najwyzszq lzbq Kontroli iinne instytucje kontrolne.

20. Audytor wewnqtrzny w terminie do:

a. kohca kazdego roku, sporzqdza w porozumieniu z Dyrektorem CEM plan audytu
wewngtrznego zawierajqcy zadania audytowe, ktore powinny zosta6 zrealizowane w roku
nastgpnym,

b. kofica stycznia ka2dego roku, sporzqdza sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok
poprzedni.
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21. Podczas planowania i wykonywania zadah audytowych, audytor wewnqtrzny powinien
uwzglqdnia6 plan czynno6ci kontrolnych i sprawdzajqcych, wykonywanych przez Najwyzszq
lzbq Kontroli i inne, zewngtrzne instytucje kontrolne tak, by uniknqc niepotzebnego nakladania
siq kontroli zewngtrznych i audytow.

22. W uzasadnionych przypadkach audyt wewngtrzny przeprowadza siq poza planem
audytu.

23. Audytor Wewnqtrzny opracowuje Plan Strategiczny Audytu Wewnqtrznego ( tj. plan
wieloletni , w horyzoncie piqciu kolejnych lat ) - wyznaczajqcy najwaZniejsze cele
audytu wewngtrznego w perspektywie kilkuletniej oraz plan doskonalenia
zawodowego audytora.

24. Plan strategiczny Audytu Wewnqtrznego, podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora
CEM.

Rozdzial Vl. Sprawozdanie z realizacji zadania audytowego.

25. Do przeprowadzenia audytu wewnqtrznego uprawnia imienne upowaZnienie wraz
z legitymacjq stuZbowq lub dowodem osobistym.

26. Audytor wewngtrzny po zakoficzeniu czynno6ci w kom6rkach audytowanych
objqtych zadaniem zapewniajEcym przedstawia kierownikom tych kom6rek ustalenia
stanu faktycznego.

27. W celu przedstawienia wstgpnych wynikow audytu, audytor wewngtrzny moZe
zwohe naradq zamykajqcq z udzialem kierownik6w kom6rek audytowanych objqtych
zadaniem zapewniajEcym lub wyznaczonych przez nich pracownik6w.

28. Audytor wewnqtrzny sporzqdza po zakoficzeniu czynno6ci, o kt6rych mowa w
punkcie 26, sprawozdanie z przeprowadzenia audytu zwane dalej ,,sprawozdaniem", w
kt6rym przedstawia w spos6b jasny, rzetelny i zwiqzty ustalenia i
rekomendacje poczynione w trakcie audytu wewngtrznego.

29. Audytor wewngtrzny przekazuje sprawozdanie kierownikowi kom6rki audytowanej,
w kt6rej przeprowadzane jest zadanie audytowe oraz Dyrektorowi CEM.
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Vll. Postanowienia koficowe.

30. W zakresie wykonywania swoich zadah audytor wewngtzny wsp6lpracuje z kontrolerami
zewngtrznymi, a takze z inspektorami Najwyzszeirlzby Kontroli.

31. Audytor wewnqtrzny powinien porozumiewac sig z Najwyzszq lzbq Kontroli i innymi,
zewnqtrznym i instytucjam i kontrol nym i za po5redn ictwem Dyrektora C EM.

32. Dokumentacja audytowa (w szczegolnoSci akta bie2qce audytu) - moze by6 udostqpniana
Najwyzszej lzbie Kontroli i innym, zewnqtrznym instytucjom kontrolnym za po6rednictwem
Dyrektora CEM.

33. Je2eli w trakcie przeprowadzania audytu audytor wewnqtrzny dostrze2e znamiona czyn6w,
kt6re wedlug jego oceny kwalifikujq sig do wszczqcia postgpowania w zakresie dyscypliny
finans6w publicznych, postgpowania karnego lub postgpowania w sprawie
o przestgpstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe, w6wczas ma obowiqzek o tym fakcie
zawiadomii Dyrektora CEM.

Data opracowania: 201 5-04-10

Zatwierdzil:

UYR.UKTOR.
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