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Zespół Audytu wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Krakowie

WYDAI\APRZF,Z
UPRAWNIONEGO NIEZALEZNEGO WALIDATORA
ZEWNĘTRZNEGO w OPARCIU o SAMOOCENĘ
DoKoNANĄ PRLEZ TEN ZESPOŁ'

wykonana w zgodzie zapisami Standardu 1312
Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki
Audytowania Wewnętrznego ' 1vtsrrAw IIA]
Na podstawie umowy z dnta 30 kwietnta20I0r' dokonatam nteza|eŻnej oceny
Samooceny audytu wewnętrznego wykonywanego przez upowaznionego
pracownika Zespołu Audytu Wewnętrznego IJrzędu Miejskiego w Krakowie
|ZAwl. Głównym przedmiotem mojej oceny było sprawdzenie zapewnten
i ocen wyraŻonych w zał.ączonym raporcie Samooceny jakościdotyczących
właściwegowypełniania oczekiwań organlzacji (Urzędu Miejskiego
w Krakowie) wobec audytu wewnętrznego oraz zgodności dziatan tego audytu
z MSPPAW Instytufu Audyfu Wewnętrznego (IIA). Niektóre działania, takie jak
np. uzywanie zaawansowanych technik informatycznych, po uzgodnieniu
z Audytorem Generalnym UM w Krakowie zostĘ wył'ączone spod
zewnętrznej oceny.

Dokonując oceny' o której mowa byłam (i jestem ) w pełni niezaleina
od ocenianej organtzacjt, posiadam takŻe kwalifikacje i umiejętnościniezbędne
do wykonani takiej oceny ,. Walidac1a przeprowadzona w okresie objętym

umową skupiła się przede wszystkim na przeglądzie samooceny i zbadanll
procedur i wyników Samooceny. Poza tym, w ceiu weryfikacji danych
zawartych w dokumentach wywiady z Dyrektorem Magistratu, bezpośrednio
odpowiedzlalnym za organ|zację pracy Urzędu, z Audytorem Generalnym UM,
kierownikiem Zespotu Audyu Wewnętrznego. Sprawdziłam takŻe czy
przedmiotowe działania oraz działania UM były audytowane przęz audytora
zewnętrznego' w tym takŻe ustawowego
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żródto rt,rvlv. i ia.org.pl
Jest"n.' audytorem od 14 lat; w 2006 ukończyłam kursy w zakresie ocenyjakości działań audytu wewnętlznego
plowadzone przez Ron Ridel trenera IIA Globar, wspólnie z IIA Polska w zakresie samooceny' samooceny z

walidacją zewnętfzną i oceny (walidacji) zewnętrznej audyu wewnętlznego

Dokonałam takŻe ana|izy wybranych akt staĘch audytu, przede wszystkim

dokumentacji dotyczącej najszerzej rozumianej organlzacji audytu
wewnętrznego w UM w Krakowi (tzn. osadzenia audytu wewnętrznego
w środowiskuaudytu, planowanta zadń, programów kilu wybranych zadan
audytowych, szczegółowe wyliczenie zbadanych dokumentów, na podstawie
których wyrobiłam sobie zdanię o organizacji i otoczeniu audytu Zawlera rapor
stanowiący oddzielny dokument)
Poczynione przeze mnie obserwacje i ustalenia w pełni potwierdzają ustalenia
i wynikające znich rekomendacje zawarte w załączonym raporcie Z Samooceny.
Moje rekomendacje zawarte zostały w ww. odzielnym dokumencie Pt.
',Raport
walidacji Samooceny audyfu wewnętrznego w IJrzędzie Miejskim w Krakowie
przeprowadzonej W 2009 r. Dotyczą one proponowanych przeze mnie
usprawnień, którę nie wpływająna ogólną ocenę zarówno Samooceny jak tez

zgodności działan audytowych

ze

Standardami. Proponowane zmIany
rekomendacjt zawartych w rozdziale ,,Rezultaty samooceny, jako zalecenta
wynikające z dobrych praktyk zostały zaakceptowane przez CAE i włączone do
raportu.

rekomendacji zawartych w raporcie
Z Samooceny nie będzie łatwym zadaniem, Iecz bez wątpliwości przysporzy
wartości działaniom audytu wewnętrznego i zapewni ich pełną zgodnośó
Wprowadzente

w Życle wszystkich

ze Standardami.

NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONEJ PRZEZ MNIE WALIDACJI ROCZNEJ
SAMooCENY JAKoŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGo W UF*ZĘDZIE' MIASTA
KRAKOWA W 2OO9 R. STWIERDZAM, iN ZAWARTA W NIEJ OCENA
DZIAŁALNoŚC AUDYTU WEWNĘTRZNEGo BRZMIĄC A ,DZIAŁALNoŚC AW
JEST GENERALNIE ZGODNA ZE STANDARDAMI ATRYBUTOW, STANDARDAMI

DZIAŁANIA I KoDE,KSEM ETYKI JEST PRAWDZIWA To ZNACZY ZNAJDUJE
POTWIERDZENIE W FAKTACH..

Załącznlk: Raport Rocznej Samooceny JakościAudytu Wewnętrznego w lJrzędzie Miasta
Krakowa - 2009 rok"
Niezalezny walidator
dr Mari a Zachar czuk- Kakietek, CGAP
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