
 

ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ 

im. nadkom. Józefa Bocheńskiego 

z siedzibą w Raciborzu 

poszukuje 

audytora wewnętrznego 

 

 

Miejsce wykonywania zlecenia: ul. Dąbrowskiego 2, 47 – 400 Racibórz (oraz placówki Straży 

Granicznej wchodzące w terytorialny zasięg Śląskiego Oddziału Straży Granicznej). 

Zakres czasowy: do uzgodnienia w godzinach pomiędzy 7.30 a 15.30. 

Okres obowiązywania umowy: od 15.06.2022 r. do 15.12.2022 r. z możliwością przedłużenia.  

 

Przedmiot zamówienia:  

Wykonywanie zadań audytora wewnętrznego w Śląskim Oddziale Straży Granicznej (Komenda 

Oddziału oraz placówki Straży Granicznej wchodzące w terytorialny zasięg Śląskiego Oddziału 

Straży Granicznej). 

 

Zakres przedmiotu zamówienia:  

Usługodawca zobowiązuje się do prowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z  przepisami 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305,  

ze zm.) w tym na podstawie  rocznego  planu  audytu  wewnętrznego oraz projektu umowy 

stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.   

Czynności audytowe mają być prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia  

4 września 2015 r. w  sprawie  audytu  wewnętrznego  oraz  informacji  o  pracy  i  wynikach  tego  

audytu  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz. 506) i innymi standardami, wymaganymi do realizacji audytu 

wewnętrznego. 

Czynności audytowe określone również w § 2 projektu umowy będą polegały m.in. na: 

 przeprowadzeniu 2 audytów (w ramach zadań zapewniających ok. 30 godz. i czynności 

doradczych ok. 40 godz.), 

 przygotowaniu planu audytu na rok 2022 i 2023, 

 przygotowaniu sprawozdania do Ministra Finansów oraz sprawozdania z przeprowadzenia 

audytu wewnętrznego za rok 2022 zgodnie z art. 283 ust. 5 ustawy o finansach publicznych t.j. 

Część I 

 przygotowaniu planu audytu na rok 2022, 

 przeprowadzeniu jednego audytu zapewniającego. 

Część II 

 przygotowaniu planu audytu na rok 2023, 

 przeprowadzeniu jednego audytu w ramach czynności doradczych, 

 przygotowaniu sprawozdania do Ministra Finansów oraz sprawozdania z przeprowadzenia 

audytu wewnętrznego za rok 2022.  

 

Wymagania kwalifikacyjne:  

Zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.  

 

 



 

Warunki pracy:  

 warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: konieczność 

przeprowadzania niektórych czynności poza siedzibą zamawiającego; 

 miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: narzędzia i materiały pracy: 

komputer, urządzenia biurowe. 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymogów formalnych: 

Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje. 

 

W przypadku zainteresowania proszę o przedstawienie oferty cenowej brutto na poniższy adres  

e-mail. 

Cenę oferty stanowi: stawka za część  I i II usługi brutto. Proszę o wskazanie dwóch kwot w ofercie. 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

Od tej kwoty potrącone zostaną podatki, opłaty i składki zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

Dokumenty należy przesyłać: 

do dnia 8 czerwca 2022 r. 

na adres zamowienia.slosg@strazgraniczna.pl 

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32)  414-43-35  

 


