Załącznik nr 17 
do Księgi procedur audytu wewnętrznego
 w Gminie Miasto Szczecin


LISTA WERYFIKACYJNA OCENY JAKOŚCI WYKONANIA ZADANIA 
AUDYTOWEGO


Nazwa komórki audytu wewnętrznego:
	Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Nazwa jednostki/ komórki organizacyjnej, podlegającej audytowi wewnętrznemu:
	
Temat zadania audytowego: 


Nr zadania audytowego: 
Osoba sporządzająca: 

Data: 
Numer porządkowy: 
Wytyczne audytu/ program zadania audytowego:
Tak
Nie
Audytor wewnętrzny
Dyrektor
1. Czy wszystkie czynności programu zadania audytowego zakończono i parafowano na znak zakończenia?




2. Czy wyraźnie udokumentowano powody wszelkich pominięć niektórych czynności?




3. Czy powody te uzasadniają pominięcia?




4. Czy wszystkie pominięcia zatwierdziła osoba nadzorująca audyt?




Zestawienie Ustaleń Audytu:
1. Czy we wszystkich arkuszach podano:




- datę?




- odsyłacz do dokumentacji roboczej?




- nazwisko autora?




- sygnaturę?




2. Czy wszystkie ustalenia i zalecenia poparte są materiałem dowodowym?




3. Czy wszystkie zestawienia ustaleń wystarczająco analizują przyczyny ustaleń?




4. Czy wszystkie zestawienia ustaleń są kompletne i zawierają kryteria, stan, przyczynę, skutek, zalecenia i reakcję?




5. Czy jakichś ustaleń nie zakwalifikowano jako mniej ważne, choć należałoby?




6. Czy na wszystkich arkuszach podano z kim omówiono ustalenia?




7. Czy arkusze są jasne, zwięzłe i czy odzwierciedlają poprawny, obiektywny ton?
X



Szczegółowa dokumentacja robocza:
1. Czy na wszystkich stronach jest:




- właściwa numeracja uwzględniająca strony niezapisane?




- data(y) przygotowania?




- imię i nazwisko autora?




- właściwy nagłówek i odsyłacz do numeru czynności z programu zadania?




- żródło(a) danych/ informacji?




- podstawa wyboru?




- legenda „Oznaczników”?




- stosowne wnioski?




- właściwe odsyłacze?




- stwierdzenie sprawdzenia przez Odpowiedzialnego Audytora?




2. Czy wszystkie ustalenia z dokumentów roboczych zostały podane w Zestawieniach Ustaleń Audytu lub odpowiednio rozwiązane w dokumentacji roboczej?




3. Czy wszystkie dokumenty robocze odpowiadają czynnościom programu zadania pod względem zasięgu testów i zakresu audytu?




4. Czy dokumentację roboczą audytu przygotowano skutecznie wykorzystując dane/ informacje dostępne u klienta tak, aby nie tracić czasu na tworzenie czegoś, co już istnieje?




5. Czy dokumentacja robocza nie zawiera jakichś nieistotnych lub niepotrzebnych stron lub dokumentów?




6. Czy dokumenty robocze są czytelne, schludne i logicznie ułożone zgodnie z rozwojem informacji od ogólnej do szczegółowej?




7. Czy akta odpowiednio zaktualizowano i czy aktualizacje te podpisał Odpowiedzialny Audytor?




8. Czy z akt usunięto niepotrzebne dokumenty robocze?




Ogólna ocena zadania audytowego:
1. Czy projekt sprawozdania z audytu zawiera odsyłacze do odnośnych Zestawień Ustaleń Audytu?




2. Czy zadanie wykonano obiektywnie i samodzielnie?




3. Czy zadanie osiągnęło cele ustalone w ramach procesu planowania?




4. Czy coś należy zmienić w programie zadania przed ponownym wykonaniem podobnego zadania? Czy udokumentowano te zmiany?




5. Czy są jakieś obszary warte zbadania, którymi nie zajmowano się w tym audycie, a powinny zostać uwzględnione w ramach systematycznej oceny ryzyka? Czy udokumentowano je?




6. Czy projekt sprawozdania z przeprowadzenia audytu oddaje właściwy ton, czyli służy poprawie, a nie krytyce?




7. Czy czas trwania zadania audytowego był zgodny z planem, czy potrzebne było wyjaśnienie odstępstw od harmonogramu?




8. Czy audytor(zy) skutecznie korzystali z dostępnego sprzętu i  oprogramowania komputerowego?




9. Czy dokumenty robocze stworzone na komputerze zostały skopiowane na dyskietkach oraz zaopatrzone we właściwe etykiety i oznaczenia?




10. Czy wszystkie pozycje z listy spraw do załatwienia i notatek z przeglądu zostały zadowalająco rozwiązane?






Sporządził: .......................................................
                          (data, podpis audytora wewnętrznego)


Zatwierdził: ......................................................
                      (data, podpis)


