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Standardy kontroli NIK zapewniają utrzymanie profesjonalnego poziomu kontroli przeprowadzanych
przez Izbę. Stanowią jednolitą płaszczyznę odniesienia dla planowania i prowadzenia kontroli oraz
oceny wyników. Odzwierciedlają dotychczasowy dorobek Izby wzbogacony o uznane rozwiązania w
zakresie metodologii kontroli. System zapewnienia jakości procesu kontrolnego
Więcej o systemie jakości kontroli NIK >>
Standardy kontroli to 17 grup tematycznych, obejmujących najważniejsze etapy i procedury
związane z działalnością kontrolną NIK. Opracowane zostały z uwzględnieniem przepisów prawnych
obowiązujących w Polsce, Standardów Kontroli INTOSAI, Europejskich Wytycznych Stosowania
Standardów Kontroli INTOSAI, Standardów Kontroli Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC)
oraz wieloletnich doświadczeń NIK.
Na podstawie standardów kontroli NIK powstały wytyczne metodyczne, czyli szczegółowe instrukcje
pomocne przy przeprowadzaniu kontroli.

Miejsce standardów kontroli NIK w
hierarchii dokumentów dotyczących działalności kontrolnej (opis grafiki)
Standardy kontroli Najwyższej Izby Kontroli
Kryteria oceny wykonania budżetu (plik PDF, 0,1 MB)
Założenia metodyczne do kontroli wykonania budżetu państwa (plik PDF 0,1 MB)

Międzynarodowe standardy najwyższych organów kontroli
(tłumaczenia wybranych standardów)
- [ISSAI 1] Deklaracja z Limy w sprawie zasad kontroli finansów publicznych (plik PDF - 0,1 MB)
- [ISSAI 10] Deklaracja z Meksyku w sprawie niezależności NOK (plik PDF - 0,2 MB)
- [ISSAI 30] Kodeks etyki (plik PDF - 0,3 MB)
- [ISSAI 100-400] Podstawowe zasady kontroli w sektorze publicznym (ISSAI 100), Podstawowe
zasady kontroli finansowej (ISSAI 200), Podstawowe zasady kontroli wykonania zadań (ISSAI 300),
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Podstawowe zasady kontroli zgodności (ISSAI 400) (plik PDF - 1,2 MB)
- [ISSAI 3000] Standardy i wytyczne kontroli wykonania zadań (plik PDF - 0,8 MB)
- [INTOSAI GOV 9140] Niezależność audytu wewnętrznego w sektorze publicznym (Plik PDF - 0,2
MB)
- [INTOSAI GOV 9150] Koordynacja i współpraca NOK i audytorów wewnętrznych w sektorze
publicznym (Plik PDF - 0,3 MB)
Każdy dokument posiada specjalny numer ISSAI, który może być 1, 2, 3 lub 4-cyfrowy. Liczba cyfr wskazuje na poziom dokumentu w hierarchii standardów: ISSAI 1-cyfrowy (Poziom 1): dokument będący podstawą działania INTOSAI ISSAI 2-cyfrowy (Poziom 2): dokumenty mówiące o podstawach funkcjonowania NOK ISSAI 3-cyfrowy (Poziom 3): dokumenty zawierające podstawowe zasady prowadzenia kontroli finansów publicznych ISSAI 4-cyfrowy (Poziom 4): szczegółowe zasady i wytyczne pomocne przy kontroli finansów publicznych. Strona międzynarodowych
standardów NOK (j.ang.): www.issai.org

Wygenerowano 2018-12-19 6:56:16, Strona: 2/2

