
 

Poznań, dnia 31.03.2021 r. 

Zmiana w Planie audytu wewnętrznego na rok 2021 

 

W wyniku uzgodnienia pomiędzy JM Rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Poznaniu prof. dr hab. Maciejem Żukowskim i Audytorem wewnętrznym  

mgr Katarzyną Pędzich-Nowak dokonuje się zmiany w Planie audytu wewnętrznego 

na rok 2021 w części dotyczącej planowanych czynności doradczych. 

Zmiana Planu audytu wewnętrznego na rok 2021 w punkcie 6 pn. Rodzaje 

czynności doradczych polega na: 

➢ wykreśleniu zapisu o uczestniczeniu przez audytora wewnętrznego  

w spotkaniach Zespołu ds. Strategii UEP na lata 2021-2024; 

➢ wykreśleniu zapisu o współpracy z Zespołem ds. ochrony danych osobowych; 

➢ wykreśleniu zapisu o uczestniczeniu przez audytora wewnętrznego  

w posiedzeniach Komisji Rektorskiej ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego 

na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu; 

➢ dodaniu zapisu o pisemnym sporządzaniu przez audytora wewnętrznego 

opinii w sprawie systemu kontroli zarządczej w Uniwersytecie Ekonomicznym 

w Poznaniu, w szczególności ze wskazaniem propozycji dotyczących 

usprawnienia funkcjonowania Uczelni. 

Uzasadnienie: 

Audytor wewnętrzny powinien na bieżąco identyfikować ryzyka, analizować, 

oceniać i rozstrzygać, jakie kierunki jego działania na obecną chwilę będą najbardziej 

pożądane i rozważyć dokonanie rewizji planu audytu wewnętrznego. Należy przy tym 

wziąć pod uwagę zidentyfikowane nowe ryzyka, bieżące potrzeby jednostki oraz 

możliwości i ograniczenia1. 

 
1 Źródło: Audyt wewnętrzny w warunkach pandemii, Departament Efektywności Wydatków 
Publicznych i Rachunkowości, 2020.  



 

Wprowadzone zmiany pozwolą na dostosowanie działań audytora 

wewnętrznego do aktualnych potrzeb Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 

 

Podstawa faktyczna 

Pismo z dnia 26 marca 2021 r. JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

prof. dr hab. Macieja Żukowskiego w sprawie odwołania p. mgr Katarzyny Pędzich-

Nowak z pełnienia obowiązków członka Zespołu ds. Strategii UEP na lata 2021-2024 

oraz Rektorskiej Komisji ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego. 

Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu 
wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu2:   
 
§ 10 
Zmiana w planie audytu wymaga pisemnego uzgodnienia pomiędzy kierownikiem komórki audytu 
wewnętrznego i kierownikiem jednostki. 
§ 22 
1. Audytor wewnętrzny może wykonywać czynności doradcze służące wspieraniu kierownika jednostki 
w realizacji celów i zadań, na jego wniosek lub z własnej inicjatywy. 
2. Cel i zakres czynności, o których mowa w ust. 1, audytor wewnętrzny uzgadnia  
z kierownikiem jednostki. 
§ 23 
Audytor wewnętrzny powstrzymuje się od wykonywania czynności doradczych, które prowadziłyby do 
przyjęcia przez niego obowiązków, odpowiedzialności lub uprawnień wchodzących w zakres 
zarządzania jednostką, i informuje o tym kierownika jednostki. 
§ 24 
1. W wyniku czynności doradczych audytor wewnętrzny może przedstawić propozycje dotyczące 
usprawnienia funkcjonowania jednostki. 
2. Sposób wykonania i dokumentowania przebiegu oraz wyniku czynności doradczych powinien być 
odpowiedni do rodzaju i charakteru działań audytora wewnętrznego. 
 
 
 
 

AUDYTOR WEWNĘTRZNY                                                                      REKTOR 
                                                                             UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU  
(mgr Katarzyna Pędzich-Nowak)                                      (prof. dr hab. Maciej Żukowski) 

 
2 t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 506 ze zm. 


