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Słowniczek stosowanych terminów i skrótów 

Audyt wewnętrzny: jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie 
kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli 
zarządczej oraz czynności doradcze.  

Źródło: art. 272 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) 

Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest przysporzenie 
wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Polega na systematycznej  
i dokonywanej w uporządkowany sposób ocenie procesów: zarządzania ryzykiem, kontroli  
i ładu organizacyjnego i przyczynia się do poprawy ich działania. Pomaga organizacji 
osiągnąć cele dostarczając zapewnienia o skuteczności tych procesów, jak również poprzez 
doradztwo  

Źródło: Definicja Instytutu Audytorów Wewnętrznych 

Kontrola zarządcza: kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych 
stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób 
zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy  

Źródło: art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Inaczej to każde działanie podejmowane przez kierownictwo, radę i inne osoby w celu 
zarządzania ryzykiem i zwiększania prawdopodobieństwa osiągnięcia ustalonych celów. 
Kierownictwo planuje, organizuje i kieruje wykonaniem właściwych działań dając racjonalne 
zapewnienie, że cele zostaną zrealizowane. Kierownictwo kieruje wykonaniem tych zadań. 

Źródło: Standardy audytu wewnętrznego  

Standardy kontroli zarządczej: standardy określone w komunikacie nr 23 Ministra 
Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora 
finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84). 

Standardy audytu wewnętrznego: standardy określone w komunikacie nr 1 Ministra 
Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego 
w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 2, poz. 12), obowiązującym 
do 19 maja 2010 r. oraz w komunikacie nr 8 Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2010 r.  
w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych 
(Dz. Urz. MF Nr 5, poz. 24).  

Zarządzanie ryzykiem: proces identyfikacji, oceny, zarządzania i kontroli potencjalnych 
zdarzeń lub sytuacji zmierzających do dostarczenia racjonalnego zapewnienia, że cele 
organizacji zostaną zrealizowane. 

Źródło: Standardów audytu wewnętrznego  

Ufp: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.). 

Rozporządzenie w sprawie audytu: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 
2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 21, 
poz. 108). 

Prawo Zamówień Publicznych: (również „pzp”): ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.). 

 
 

 



Wprowadzenie 

1. Wprowadzenie 

Numer i temat kontroli: P/10/132 Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach 

samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem audytu wewnętrznego.  

Uzasadnienie podjęcia kontroli: Jednostki samorządu terytorialnego dysponują coraz 

większymi środkami publicznymi, realizując przy tym, na rzecz społeczności lokalnych, dużą 

liczbę złożonych organizacyjnie zadań. Zapewnienie rozliczalności wydatkowania środków 

publicznych oraz sprawna realizacja zadań wymagają tworzenia systemów organizacji pracy, 

które powinny przedstawiać wiarygodne informacje, a także wspierać osiąganie 

wyznaczonych celów zgodnie z przepisami prawa, w sposób efektywny, oszczędny 

i terminowy. Takimi narzędziami w świetle ufp są adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola 

zarządcza oraz niezależny, obiektywny audyt wewnętrzny. 

Potrzeba zbadania sposobu funkcjonowania obszaru kontroli zarządczej oraz audytu 

wewnętrznego wynikała m.in. z dotychczas przeprowadzonych kontroli NIK1, jak i analiz 

funkcjonowania kontroli finansowej oraz audytu wewnętrznego, dokonywanych 

przez Ministerstwo Finansów2, które wskazywały na szereg słabości.  

Zakres kontroli mieści się w priorytetowych kierunkach kontroli NIK na lata 2009-2011 

„Państwo sprawne i przyjazne obywatelowi” w obszarze: „Państwo efektywnie zarządzające 

zasobami publicznymi. Gospodarowanie środkami publicznymi w jednostkach sektora 

finansów publicznych i przedsiębiorstwach użyteczności publicznej”. Kontrola była kontrolą 

planową, podjętą z własnej inicjatywy NIK. 

Ponadto w Informacji przedstawiono wyniki kontroli sprawdzającej wykonanie wniosków 

z kontroli P/09/132 „Funkcjonowanie kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego 

w wybranych gminach województwa pomorskiego”. 

Celem kontroli była ocena sposobu wdrożenia kontroli zarządczej w jednostkach samorządu 

terytorialnego (gminach) oraz w jaki sposób wójtowie (burmistrzowie, prezydenci) wywiązali 

się z obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego, a w szczególności ocena: 

 czy kontrola zarządcza ustanowiona została przez kierowników kontrolowanych 

jednostek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z wykorzystaniem zasad 

wynikających ze standardów kontroli zarządczej; 

                                                 
1 P/09/132 „Funkcjonowanie kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego w wybranych gminach województwa 

pomorskiego” (Nr ewid. 52/2010/P09/132/LGD). 
2 Por. Sprawozdania Ministerstwa Finansów za 2007 i 2008 r. „Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa”  

oraz „Sprawozdanie z weryfikacji i oceny prawidłowości wykonywania audytu wewnętrznego za 2009 r.” 
opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów na w kwietniu 2010 r.  
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 czy kontrola zarządcza była adekwatna i skuteczna, zapewniając oszczędną, wydajną  

i efektywną realizację zadań w zakresie procesu przygotowania, udzielania i realizacji 

zamówień publicznych; 

 czy organizacja i funkcjonowanie audytu wewnętrznego było zgodne z przepisami 

prawa oraz standardami audytu wewnętrznego; 

 czy działalność audytu wewnętrznego była efektywna i wydajna oraz na ile przyczyniała 

się do poprawy działalności samorządu terytorialnego. 

Kontrola została przeprowadzona: 

 w Ministerstwie Finansów - na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 

o Najwyższej Izbie Kontroli3 z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 5 ust. 1 

ustawy, tj. legalności, gospodarności, celowości i rzetelności; 

 w gminach - na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o NIK z uwzględnieniem kryteriów 

określonych w art. 5 ust. 2 ustawy, tj. legalności, rzetelności i gospodarności.  

Wykaz skontrolowanych jednostek oraz jednostek NIK, które przeprowadziły kontrolę 

przedstawiono w  załączniku w części 5.1. Informacji. Kontrola przeprowadzona została 

w okresie od 29 grudnia 2010 r. do 16 maja 2011 r. i objęła realizację zadań w 2010 r.

                                                 
3 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 



Podsumowanie wyników kontroli 

2. Podsumowanie wyników kontroli 

2.1. Ocena kontrolowanej działalności  

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia dotychczasowy postęp i efekty wdrażania 

kontroli zarządczej. Wprowadzone w gminach rozwiązania organizacyjne w ograniczonym 

zakresie uwzględniały standardy kontroli zarządczej, a przez to nie spełniały także 

wymogów jakościowych, określonych w przepisach prawa. Regulacje wewnętrzne, w tym 

szczegółowo badane procedury udzielania zamówień publicznych, opracowano bez 

powiązania z zarządzaniem ryzykiem oraz w wąskim stopniu nakierowane były na 

osiąganie celów działalności oraz zapobieganie, wykrywanie i korygowanie 

nieprawidłowości. 

Działalność audytu wewnętrznego, prowadzona na ogół zgodnie z przepisami prawa, 

w niewielkim stopniu przyczyniała się do systemowego wspierania kierowników 

skontrolowanych jednostek w realizacji celów i zadań. Wyniki zadań audytowych  

nie stanowiły, z uwagi na wąski zakres tematyczny oraz zazwyczaj niewielką w stosunku 

do potrzeb liczbę wykonywanych zadań, wystarczającego źródła informacji  

o adekwatności, skuteczności i efektywności całego systemu kontroli zarządczej. 

Również czynności doradcze, stanowiące istotny aspekt audytu wewnętrznego, w nikłym 

stopniu wspomagały wdrażanie i funkcjonowanie kontroli zarządczej. 

Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w braku ujednoliconej metodyki 

wdrażania kontroli zarządczej oraz często niewystarczającym przygotowaniu gmin 

do realizacji ustawowych obowiązków. Słabości w prowadzeniu audytu wewnętrznego 

od lat pozostają te same i związane były przede wszystkim z trudnościami kadrowymi 

w zapewnieniu obsady adekwatnej do istniejących potrzeb, co skutkowało również 

problemami z wprowadzeniem a następnie zachowaniem ciągłości wywiązania się z tego 

obowiązku.  

 

 

 

 

7 



Podsumowanie wyników kontroli 

Ocenę NIK uzasadniają w szczególności następujące ustalenia:   

1. Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci) pomimo podejmowanych działań nie wywiązali 

się z obowiązku zapewnienia adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, 

określonej w art. 69 ust.1 pkt 2 ufp. Stan jej wdrażania na koniec 2010 r. nie pozwalał –

w świetle wyników kontroli NIK – na potwierdzenie osiągnięcia celów, wymienionych 

w art. 68 ust. 2 ufp.  

1.1. Projektowane systemy kontroli w niepełnym zakresie uwzględniały standardy kontroli 

zarządczej, które zawierają wskazówki Ministra Finansów, pozwalające na sprawowanie 

kontroli zarządczej zgodnie z przepisami ufp. Słabości dotyczyły m.in.: 

a) braku wyczerpującego opisu kontroli zarządczej w sposób wiarygodnie 

poświadczający, że kierownicy jednostek zapewniają zgodność z przepisami prawa  

i procedurami wewnętrznymi oraz skuteczność i efektywność wykonywanych zadań 

(art. 68 ust. 2 pkt 1 i 2 ufp). Do końca 2010 r. zaledwie 9 jednostek (45%) 

uwzględniło w regulacjach wewnętrznych fakt prowadzenia kontroli zarządczej, 

b) braku zarządzania ryzykiem (art. 68 ust. 2 pkt 7 ufp), co dotyczyło aż 19 urzędów 

(95%), 

c) braku bądź jedynie ogólnego określenia w 12  jednostkach (60%) zasad etycznego 

postępowania (art. 68 ust. 2 pkt 5 ufp), 

d) braku systematycznych, udokumentowanych działań monitorowania i oceny 

przyjętych rozwiązań kontrolnych, pozwalających na zapewnienie efektywności 

i skuteczności przepływu informacji (art. 68 ust. 2 pkt 6 ufp), 

e) niewystarczającego przygotowania pracowników 10 jednostek (50%) do wdrożenia 

kontroli zarządczej.          [str. 14-19 

1.2.  Badanie procesu zamówień publicznych wykazało, że aż w 16 urzędach (80%) 

ustanowione mechanizmy kontrolne nie chroniły w sposób adekwatny przed ryzykami 

z nim związanymi. W 8 z nich (40%) stwierdzono naruszenia przepisów Prawa 

Zamówień Publicznych, regulacji wewnętrznych oraz nieprzestrzeganie postanowień 

zawartych umów.           str.19-23 

1.3. Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci) w ograniczonym stopniu dążyli, w ramach 

sprawowanego nadzoru, do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kontroli 

zarządczej w podległych im jednostkach organizacyjnych, w związku z czym postępy jej 

wdrażania były w nich zróżnicowane.         [str.23-24 

2. W 18 przypadkach (90%) wójtowie (burmistrzowie, prezydenci), po przekroczeniu przez 

kierowane przez nich jednostki, progu finansowego, określonego w  art. 274 ust. 3 ufp, 

wprowadzili audyt wewnętrzny, o którym mowa w art. 272 ust. 1 ufp. Stwierdzono 

jednakże jego małą przydatność w odniesieniu do systemowego usprawniania 
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kontrolowanej działalności, w tym wdrażania kontroli zarządczej. Nie miał przy tym 

istotnego znaczenia fakt, czy audyt był prowadzony przez cały rok, czy też wykonania 

zadań w tym zakresie podjęto się w jego trakcie. Wystąpiły również naruszenia przepisów 

prawa w zakresie regulującym tryb i sposób wykonywania audytu.  

2.1.  Tylko w połowie skontrolowanych jednostek audyt wewnętrzny wykonywany był przez 

cały 2010 r. W 2 jednostkach (10%) wójtowie (burmistrzowie) w ogóle nie wywiązali się 

z obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego, a w innych 7 do jego realizacji 

przystąpili z opóźnieniem sięgającym nawet od 2 miesięcy do ponad pół roku.   str.24-26 

2.2. Wkład audytorów wewnętrznych w systemowe wspieranie kierownika jednostki 

w realizacji celów działalności poprzez ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze 

był nieznaczny. Przyjęta przez audytorów metoda analizy, prowadziła do wyznaczenia 

znacznej liczby obszarów ryzyka, co przy małej obsadzie kadrowej, powodowało 

wykonywanie niewielkiej, w stosunku do potrzeb liczby zadań w ciągu roku. W rezultacie 

długość cyklu audytu4, aż w 8 jednostkach (40%) wyniosła, co najmniej dwukrotność 

jednej kadencja władz gminy (cykl audytu sięgał nawet 30 – 40 lat). Natomiast 

udokumentowane działania doradcze, obejmujące problematykę kontroli zarządczej, 

stwierdzono zaledwie w 6 (30%) przypadkach.        [str.26-29] 

2.3. W jednostkach, w których prowadzono audyt wewnętrzny, wójtowie (burmistrzowie, 

prezydenci) dążyli do zapewnienia warunków organizacyjnych do prowadzenia audytu 

wewnętrznego, wymaganych z art. 282 ust. 1 ufp. Stwierdzone niedociągnięcia dotyczyły 

braku stosowania części standardów audytu wewnętrznego, np. braku karty (regulaminu) 

audytu w 2 jednostkach oraz opracowanego programu zapewnienia i oprawy jakości 

audytu wewnętrznego w 16 (80%) podmiotach. W 2 przypadkach audytorom powierzono 

zadania, które nie były związane z audytem wewnętrznym.      [str.29-32] 

2.4.  Wyniki kontroli wskazują, że nakłady finansowe i osobowe ponoszone na prowadzenie 

audytu wewnętrznego nie były znaczne. Roczny koszt audytu  zazwyczaj wynosił poniżej 

100 tys. zł – przy zatrudnieniu audytora w urzędzie, oraz poniżej 14 tys. euro – przy 

wykonywaniu usług przez usługodawcę. W 13 przypadkach (65%) pomimo realizacji 

przez jednostki znacznych ilości zadań publicznych i identyfikowania dużej liczby 

obszarów ryzyka audyt wykonywany był tylko przez 1 zatrudnionego pracownika, w tym 

zaledwie w 6  jednostkach (30%) na pełen etat.       [str.32-33] 

                                                 
4 Cykl audytu oblicza się jako iloraz liczby wszystkich obszarów ryzyka oraz liczby obszarów ryzyka 

wyznaczonych do przeprowadzenia zadań zapewniających w roku następnym. Zdaniem NIK dobrą praktyką 
byłoby powiązanie długości cyklu audytu z trwającą 4 lata kadencją władz gminy. 
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2.5. Nie przestrzegano wymogów art. 283 ust. 1 ufp w zakresie planowania oraz art. 283 

ust. 5 ufp w zakresie sprawozdawczości realizacji zadań audytu wewnętrznego, 

co dotyczyło odpowiednio 7 (35%)  i 8 (40%) skontrolowanych jednostek.          [str.34] 

2.6. W przypadku 10 jednostek (50%) stwierdzono naruszenia przepisów rozporządzenia 

w sprawie audytu, dotyczące dokumentowania audytu i prowadzenia zadań audytowych.  

      str. 34-35 

3. W rezultacie, mając na uwadze sposób wykonywania przez gminy obowiązków 

w zakresie kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego, efektów koordynacji 

prowadzonej przez Ministra Finansów, o której mowa odpowiednio w przepisach art. 71 

oraz art. 292 ust. 1 ufp nie można uznać za zadowalające. W szczególności Ministerstwo 

Finansów nie posiadało aktualnych, całościowych informacji na temat stanu wdrożenia 

kontroli zarządczej oraz posiadało ograniczone dane o funkcjonowaniu audytu 

wewnętrznego. Stan taki w ocenie NIK utrudniał sprawne i efektywne wykonywanie 

zadań koordynacji.            str.35-38 

4. W toku kontroli sprawdzającej stwierdzono postęp w zakresie wdrażania wniosków 

wynikających z kontroli P/09/132 „Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej (zarządczej) 

oraz audytu wewnętrznego w wybranych gminach województwa pomorskiego. W 2 spośród 

6 skontrolowanych jednostek wnioski nie zostały w pełni zrealizowane.       [str.39-40] 

2.2. Uwagi końcowe i wnioski 

Wprowadzona z dniem 1 stycznia 2010 r. kontrola zarządcza stanowi kontynuację dotychczas 

funkcjonującej kontroli finansowej, która pomimo zarządczego charakteru utożsamiana często 

była wyłącznie z czysto finansowym aspektem działalności jednostki. Dokonane zmiany 

miały na celu objęcie kontrolą, opartą na międzynarodowych standardach, wszystkich 

aspektów funkcjonowania jednostki5.   

Pomimo już kilkuletnich doświadczeń gmin w sprawowaniu kontroli finansowej 

oraz prowadzeniu audytu wewnętrznego, wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie 

nie służyło, jak dotąd, kierownikom jednostek samorządu terytorialnego do systemowego 

wzmacniania zdolności podległych im instytucji w sprawnej i efektywnej realizacji zadań 

publicznych.  

                                                 
5 Pomimo modyfikacji wydanych przez Ministra Finansów standardów zasady kontroli zarządczej, podobnie 

jak i w przypadku kontroli finansowej standardy wynikają z ramowego modelu kontroli opracowanego 
przez Komitet Organizacji Sponsorujących Komisję Treadway (Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission, tzw. COSO) oraz oparte są m.in. na zasadach określonych w Wytycznych 
do standardów kontroli wewnętrznej dla sektora publicznego wydane przez Międzynarodową Organizację 
Najwyższych Organów Kontroli INTOSAI. 
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Wyniki kontroli świadczą o niewystarczającej świadomości wśród wójtów (burmistrzów, 

prezydentów) potencjalnych korzyści, płynących z funkcjonowania adekwatnej, skutecznej 

oraz efektywnej kontroli zarządczej, jak i prowadzenia niezależnego, obiektywnego 

i efektywnego audytu wewnętrznego. 

Nie zostały również wypracowane narzędzia koordynacji, uwzględniające ograniczone 

uprawnienia ustawowe Ministra Finansów w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego, 

w szczególności brak uprawnień Ministra do zlecania przeprowadzania audytu6 i dokonywania 

oceny audytu wewnętrznego7, a także  braku po stronie jednostek samorządu terytorialnego 

obowiązków dotyczących: współpracy z komitetami audytu ,opracowania planu działalności  

i składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, nałożonych przepisami ufp na Ministra 

Finansów i pozostałych ministrów kierujących działami administracji rządowej.8  

Wyniki kontroli wskazują na potrzebę ponownego rozważenia koncepcji całego systemu 

kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego 

wprowadzonego ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W aktualnym 

kształcie nie przynosi on bowiem oczekiwanych korzyści oraz przy obecnym podejściu 

nie daje takich szans w przyszłości. 

 

                                                 
6 Przepis art. 292 ust. 1 pkt 1 ufp. 
7 Przepis art. 292 ust. 1 pkt 2 ufp.  
8 art. 70 ust. 1 i 3, art. 71 pkt 4, art. 292 ust.1 pkt 6 ufp. 
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3. Informacje szczegółowe 

3.1. Uwarunkowania 

3.1.1. Uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne 

W świetle standardów INTOSAI9 kontrola wewnętrzna ma charakter zarządczy, a jej celem, 

jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że jednostka sektora finansów publicznych: 

 funkcjonuje zgodnie z prawem, regulacjami i wytycznymi kierownictwa; 

 działała w sposób uporządkowany, etyczny, oszczędny, wydajny i skuteczny oraz 

osiąga planowane wyniki; 

 chroni zasoby przed oszustwem, marnotrawstwem, nadużyciem i złym zarządzaniem; 

 dostarcza wysokiej jakości produktów i usług zgodnych z misją jednostki; 

 przygotowuje wiarygodne dane finansowe i zarządcze oraz ujawnia je w sposób 

rzetelny w terminowych sprawozdaniach.  

Żaden system kontroli nie jest w stanie, ze względu na niewspółmierność kosztów oraz korzyści 

takiego rozwiązania, zagwarantować realizacji celów i zadań. W wiązku z tym, oczekuje się 

zapewnienia, tzn. uprawdopodobnienia przez kierownictwo jednostki, że przy zachowaniu 

należytej staranności cele i zadania będą właściwie realizowane. Odpowiedniość (adekwatność) 

kontroli oznacza racjonalne zapewnienie skutecznego zarządzania ryzykiem, pozwalające  

na osiąganie celów działalności. 

Należyte sprawowanie tej kontroli stanowi wyraz dbałości osób sprawujących funkcje 

kierownicze w jednostkach publicznych o właściwe wykorzystanie zasobów publicznych, 

a jej kluczowymi zasadami są planowanie, wdrażanie, nadzór i monitoring. Kontroli 

zarządczej nie należy postrzegać jako zbioru odrębnych obszernych i skomplikowanych 

regulacji i procedur wewnętrznych. Powinna być ona traktowana jako integralna część 

systemu organizacji pracy jednostki, wspierająca realizację zadań publicznych. 

W sektorze publicznym tworzenie systemów kontrolnych wymaga uwzględniania aspektów 

etycznych prowadzonej działalności, przede wszystkich z powodu konieczności zapobiegania  

i wykrywania oszustw i korupcji. Od urzędników oczekuje się służby w interesie publicznym 

z zachowaniem zasad sprawiedliwości i prawidłowego gospodarowania zasobami publicznymi. 

                                                 
9 Wytyczne INTOSAI Kontrola wewnętrzna. Tworzenie podstaw rozliczalności w instytucjach publicznych 

(INTOSAI GOV 9120), www.issai.org. 
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Etyka w działalności publicznej stanowi warunek zaufania publicznego i klucz do dobrego 

zarządzania i nadzoru. 

Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną i polega na systematycznej 

i dokonywanej w uporządkowany sposób ocenie procesów zarządczych. Wyznaczeni przez 

kierownictwo audytorzy stanowią element systemu kontroli jednostki publicznej,  

lecz nie odpowiadają za realizację zadań. Rola audytorów polega na badaniu polityk, rozwiązań i 

procedur i upewnieniu kierownictwa, że stosowane środki kontroli są dopasowane do pożądanych 

rezultatów.  

Istotnymi regulacjami, które kształtują sposób wywiązywania się z obowiązków ustawowych 

w zakresie kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego są standardy kontroli zarządczej 

oraz standardy audytu wewnętrznego. Standardy zostały wydane przez Ministra Finansów  

w ramach upoważnień przyznanych mu przepisami ufp. Zważywszy formę prawną, naturę 

oraz funkcje, nie są one aktami normatywnymi. Standardy w jednostkach sektora finansów 

publicznych nie mają charakteru aktu prawa powszechnie obowiązującego, ani też aktu prawa 

wewnętrznego. Wytyczne określone w standardach są normami typu soft law i nie mają 

charakteru bezwzględnego10. Niemniej jednak z uwagi na fakt, że zawierają najlepsze 

praktyki zarówno sektora prywatnego, jak i sektora publicznego, wypracowywane przez 

środowiska menadżerskie oraz kontrolerskie (audytorskie) z całego świata, wyznaczają 

kryteria jakościowe oceny realizacji zadań, określonych w ufp. 

Na koniec 2010 r. w Polsce było 2.479 gmin, z tego 732 gminy zobowiązane były  

do prowadzenia audytu wewnętrznego, gdyż ich budżet przekroczył 40.000 tys. zł. W sposób 

niestatystyczny11 do kontroli wybrano po 4 gminy z terenu województw podlaskiego, 

kujawsko–pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego,  

który roczny budżet  wynosił w granicach od 40.000 zł do 250.000 zł. Łącznie kontrolą objęto 

20 urzędów gmin z budżetem od 10.000 zł do 160.000 zł12.  

W trakcie kontroli prowadzonej w Ministerstwie Finansów NIK wystąpiła, na podstawie art. 29 

pkt 2 lit. f ustawy o NIK, o udzielenie informacji dotyczących wdrażania kontroli zarządczej 

oraz audytu wewnętrznego do 265 gmin zobowiązanych do prowadzenia audytu wewnętrznego,  

                                                 
10  Patrz komentarz Ludmiły Lipiec do art. 63 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

(Dz.U.05.249.2104); LEX/el. 2008. 
11  Dokonując wyboru wzięto pod uwagę w szczególności takie czynniki ryzyka jak lokalizację gminy, liczbę kontroli 

NIK w ostatnich latach, okres poprzedniej kontroli NIK oraz informacje o potencjalnych nieprawidłowościach 
12  W 180 innych jednostkach organizacyjnych kontrolowanych gmin zasięgnięto wyjaśnień na temat stanu 

kontroli zarządczej na podstawie art. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK 
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a w 180 jednostkach organizacyjnych kontrolowanych gmin zasięgnięto wyjaśnień na temat stanu 

kontroli zarządczej (dalej: „Informacje z art. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK”). 

3.1.2. Charakterystyka stanu prawnego  

Podstawowym aktem prawnym regulującym obszar kontroli zarządczej oraz audytu 

wewnętrznego jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Szczegółowy 

sposób i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy 

i wynikach audytu wewnętrznego określony został w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 

1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego13. 

Charakterystyka stanu prawnego została szerzej omówiona w załączniku w części 5.3. Informacji. 

3.2. Wyniki kontroli 

3.2.1. Kontrola zarządcza 

3.2.1.1. Zapewnienie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli 
zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego  

Pomimo, podejmowanych działań wójtowie (burmistrzowie, prezydenci) nie zapewnili 

jak dotąd, sprawowania kontroli zarządczej w sposób wymagany przepisami ufp. Sytuacja 

taka była powiązana z brakiem lub ograniczonym zastosowaniem niektórych wskazówek 

zawartych w standardach kontroli zarządczej.  

a) Dokumentowanie kontroli zarządczej14  

Celami kontroli zarządczej jest m.in. zapewnienie zgodności działań z przepisami prawa 

i procedurami wewnętrznymi (art. 68 ust. 2 pkt 1 ufp) oraz zapewnienie skuteczności 

i efektywności działania (art. 68 ust. 2 pkt 2 ufp).  Źródłem informacji, potwierdzającym 

wiarygodność oraz pozwalającym na ocenę stopnia zapewnienia jest dokumentacja systemu 

kontroli zarządczej.  

Wg stanu na 1.01.2010 r. tylko 1 jednostka dokonała zmian w aktach wewnętrznych,  

które uwzględniały wprowadzenie kontroli zarządczej, a w 8 (40%) jednostkach zmiany 

                                                 
13 Dz. U. Nr 21, poz. 108  obowiązuje od 8.02.2010 r. Do 8 lutego 2010r. w ww. zakresie obowiązywało 

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu 
przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 66, poz. 406) oraz rozporządzenie Ministra Finansów  
z dnia 4 kwietnia 2008 roku  w sprawie trybu sporządzania oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu 
audytu za rok poprzedni (Dz. U. Nr 61, poz. 378). 

14 Standard kontroli zarządczej C.10 – dokumentowanie systemu: procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, 
dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników i inne dokumenty 
wewnętrzne stanowią dokumentację systemu kontroli zarządczej. Dokumentacja powinna być spójna  
i dostępna dla wszystkich osób, dla których jest niezbędna.  

14 
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nastąpiły w trakcie 2010 r. W toku kontroli nie stwierdzono, aby dokonane aktualizacje 

poprzedzone były przeglądem, bądź samooceną dotychczas stosowanych rozwiązań 

kontrolnych, ani przeprowadzeniem analizy ryzyka, pozwalającej na powiązanie 

projektowych mechanizmów kontrolnych ze zidentyfikowanymi zagrożeniami realizacji 

zadań. W 5 (25%) jednostkach nie określono celów jednostki powiązanych z procedurami 

realizacji zadań, zawierającymi konkretne mechanizmy kontroli. W 6 (30%) urzędach 

stwierdzono braki w procedurach realizacji zadań odnośnie uregulowania etapów planowania, 

przygotowania oraz realizacji i odbioru zamówień publicznych. W 2 (10%) podmiotach 

nie zostały opracowane procedury dla zamówień publicznych o wartości poniżej 14 tys. euro. 

 W Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu nie zaktualizowano aktów wewnętrznych 

Urzędu w zakresie uwzględnienia wymogów ufp oraz zaleceń standardów kontroli 

zarządczej. Ponadto jednostka ta nie posiadała ustalonych pisemnych procedur 

opisujących proces udzielania zamówień publicznych.  

 W Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym brak opracowania celów jednostki 

w powiązaniu z procedurami realizacji zadań Wójt wyjaśnił tym, że był bardzo 

zajęty zadaniami bieżącymi.  

 W Urzędzie Miasta Grajewo w 2010 r. podjęto działania na rzecz wprowadzenia 

procedur systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009. Rozwiązania te były 

jednak fragmentaryczne – w ramach skontrolowanego przez NIK procesu 

zamówień publicznych stwierdzono m.in. brak planu zamówień publicznych 

oraz brak procedur dla zamówień poniżej 14 tys. euro.  

 W Urzędzie Gminy Suchy Las aktualizacja dokumentów wewnętrznych w zakresie 

kontroli zarządczej nastąpiła dopiero w listopadzie 2010 r. W kwietniu 2010 r. 

audytor wewnętrzny zwrócił się do Wójta o dokonanie samooceny systemu 

kontroli zarządczej oraz o przystosowanie go do obowiązujących przepisów 

i standardów, wskazując m.in. na potrzebę aktualizacji procedur wewnętrznych 

i opracowania polityki zarządzania ryzykiem.  

Ustalone w toku kontroli NIK słabości uzasadniane były różnymi względami: brakiem 

wskazówek ustawodawczych, co do sposobu realizacji obowiązków, dużą ilością zadań 

bieżących i inwestycyjnych, wyborami samorządowymi, błędnymi wzorcami dokumentów 

podawanymi w czasie prowadzonych szkoleń zewnętrznych. 

Pozostałe braki związane z dokumentowaniem kontroli zarządczej dotyczyły omówionych 

w dalszej części Informacji zagadnień zarządzania ryzykiem, zasad etycznego postępowania 

oraz uzyskania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej. 
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b) Zarządzanie ryzykiem15 

Zarządzanie ryzykiem, stanowi cel kontroli zarządczej, określony w art. 68 ust. 2 pkt 7 ufp. 

Najbardziej zaawansowane, udokumentowane prace , uwzględniające identyfikację i analizę 

ryzyka, stwierdzono w 1 skontrolowanej jednostce, choć i w tym przypadku system nie był 

w pełni spójny ze wszystkimi obszarami działalności urzędu. Aż 70% kierowników 

skontrolowanych urzędów w ogóle nie uczestniczyło w szkoleniach z zakresu zarządzania 

ryzykiem – w szkoleniach takich uczestniczyli kierownicy tylko 6 jednostek.  

 W Urzędzie Miejskim w Koronowie zarządzanie ryzykiem stanowiło element 
systemu zarządzania jakością. W ramach utrzymania systemu zarządzania jakością 
w obszarze świadczenia usług administracji samorządowej związanych z realizacją 
zadań publicznych własnych i zleconych, zaspokajających potrzeby społeczności 
lokalnej oraz zapewniających wszechstronny rozwój regionu uzyskano certyfikat 
jakości ISO 9001:2009. Zadania w zakresie zarządzania ryzykiem zostały 
przydzielone na poziomie: Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością, 
kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych oraz pracowników urzędu. 
W 2011 r. kierownicy komórek organizacyjnych przeprowadzili analizę ryzyka 
wszystkich zdefiniowanych procesów w Urzędzie. W celu zmniejszenia 
zidentyfikowanego ryzyka w 2010 r. zostały zrealizowane zadania dotyczące m.in.: 
wprowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów, szkolenia tematycznego 
pracowników oraz modernizacji sieci komputerowej. Wdrażany system nie był 
jeszcze w pełni spójny ze wszystkimi obszarami działalności urzędu. Przykładowo 
w urzędzie funkcjonował regulamin pracy komisji przetargowej z 2007 r., oparty 
o przepisy pzp. Regulamin nie zawierał żadnego odniesienia do przepisów ufp 
o kontroli zarządczej i obejmował tylko część procesu zamówień publicznych 
dotyczącą postępowania przetargowego. Regulamin nie zawierał zapisów 
dotyczących etapów przygotowania postępowania, realizacji i odbioru zamówienia. 

Brak zarządzania ryzykiem utrudnia przygotowanie adekwatnych do potrzeb procedur 

realizacji zadań oraz odpowiednich mechanizmów kontrolnych oraz może stanowić 

zagrożenie dla uzyskania wysokiej jakości analiz ryzyka przeprowadzanych na potrzeby 

sporządzania rocznego planu audytu, utrudniając osiągnięcie oczekiwanej efektywności 

audytu wewnętrznego16. 

Wskazując na przyczyny braku realizacji wymogów ufp kierownicy jednostek uzasadniali 

to najczęściej tym, że zarządzanie ryzykiem jest zagadnieniem nowym, wymagającym 

zdobycia doświadczenia oraz korzystania z dobrych, skutecznych i sprawdzonych 

rozwiązań. Podnosząc ww. argumenty kierownicy jednostek nie brali pod uwagę 

okoliczności, że w świetle standardów kontroli finansowej z 2006 r., już w poprzednim 

                                                 
15 Standard kontroli zarządczej – wstęp do części B. Cele i zarządzanie ryzykiem: Zarządzanie ryzykiem ma na 

celu zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów i realizacji zadań. Proces zarządzania ryzykiem 
powinien być dokumentowany.  

16 Standard audytu wewnętrznego 2120 – Zarządzanie ryzykiem: Audyt wewnętrzny musi oceniać skuteczność 
i przyczyniać się do usprawniania procesów zarządzania ryzykiem.  
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stanie prawnym, tj. do końca 2009 r. stanowiło ono jeden z komponentów tworzonych 

systemów kontroli17. Realizacja zadań zarządzania ryzykiem może wiązać się również 

z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów, np. zatrudniania (wynajmowania) 

specjalistów w tym zakresie, co także w przyszłości będzie stanowiło trudność 

w wypełnianiu tego obowiązku. 

c) Zasady postępowania etycznego18 

Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania stanowi cel kontroli zarządczej, 

o którym mowa w art. 68 ust. 2 pkt 5 ufp. Wartości etyczne w udokumentowanej formie 

i sprecyzowanej treści ustaliło jedynie 8 (40%) jednostek19. W innych 8 przygotowano 

dokumenty zawierające jedynie ogólne postulaty, określające pożądane zachowania.  

W 4 (20%) urzędach kierownictwo tych jednostek nie potwierdziło w formie pisemnej 

promowanych postaw etycznych.  

 W Urzędzie Gminy Suchy Las wprowadzono System Antykorupcyjny, którego 
elementem był Kodeks etyki określający zbiór wartości, zasad postępowania 
i norm zachowań jakimi powinni się kierować pracownicy. Szczególną uwagę 
zwrócono na kwestie bezpośredniego kontaktu pracowników z klientami Urzędu. 

 W Urzędzie Miejskim w Człuchowie natomiast wartości etyczne określono 
w sposób ogólny, ograniczając się do zapisów w Regulaminie Pracy Urzędu. 
Kodeks Etyki wprowadzono w styczniu 2011 r. 

Braki w ww. zakresie mogą prowadzić do ryzyka osłabiania środowiska kontroli, szczególnie 

w sytuacji, gdy pracownicy nie posiadają wskazówek zachowania np. w sytuacjach 

korupcjogennych, konfliktu interesów, kontaktu z klientami i kontrahentami oraz wpływają 

również na jakość wykonywania audytu wewnętrznego. Promowanie odpowiednich zasad 

etyki i wartości uznawane jest bowiem za jeden z celów ładu organizacyjnego, który stanowi 

kluczowy przedmiot działalności audytu wewnętrznego20.  

                                                 
17 Komunikat nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej 

w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 7, poz. 58). 
18 Standard kontroli zarządczej A.1 – przestrzeganie wartości etycznych: osoby zarządzające i pracownicy 

powinni być świadomi wartości etycznych przyjętych w jednostce i przestrzegać ich przy wykonywaniu 
powierzonych zadań. Osoby zarządzające powinny wspierać i promować przestrzeganie wartości etycznych 
dając dobry przykład codziennym postępowaniem i podejmowanymi decyzjami.  

19 Do promowanych wartości etycznych zaliczano: dbałość o środki publiczne z uwzględnieniem interesu 
publicznego, unikanie konfliktu interesów, przestrzeganie przepisów prawa, sumienne, sprawne i bezstronne 
wykonywanie zadań, współpracę z innymi organami administracji publicznej, godną postawę w miejscu 
pracy i poza nim, stały rozwój zawodowy.  

20 Standard audytu wewnętrznego 2100 – Ład organizacyjny: Audyt wewnętrzny musi oceniać procesy kształtujące 
ład organizacyjny i przedstawiać stosowne zalecenia usprawniania tych procesów (…). Audyt wewnętrzny musi 
oceniać cele, a także sposób zaprojektowania i wdrożenia oraz skuteczność programów i działań w zakresie 
etyki (standard 2110.A1) 
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d) Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej21 

Zapewnienie efektywnego i skutecznego przepływu informacji, stanowi cel kontroli 

zarządczej wymieniony w art. 68 ust. 2 pkt 6 ufp. W skontrolowanych urzędach  

nie prowadzono w 2010 r. udokumentowanego monitorowania skuteczności kontroli 

zarządczej i nie dokonywano samooceny jej funkcjonowania. Dodatkowo aż w 6 (30%) 

jednostkach, ze względu na niski stan zaawansowania działalności audytu wewnętrznego 

w ogóle nie dokonywano obiektywnych, niezależnych ocen kontroli zarządczej.  

e) Przygotowanie do realizacji zadań w zakresie kontroli zarządczej22 

Pomimo, że kontrola zarządcza powinna być sprawowana na wszystkich poziomach 

funkcjonowania jednostki, uwzględniając działania zarówno kierownictwa, jak i pracowników 

jednostki, to aż w przypadku 10 (50%) urzędów pracownicy nie zostali przeszkoleni w tym 

zakresie. Sytuacja taka zwiększa ryzyko braku wśród pracowników świadomości jednego 

z kluczowych założeń kontroli zarządczej, iż to ich postawa i sposób wykonywania 

powierzanych im zadań, a nie tylko formalne procedury, stanowi podstawowy komponent 

warunkujący skuteczność kontroli zarządczej.  

 W Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim w szkoleniu brał udział tyko 
Sekretarz Miasta. Z uwagi na brak środków budżetowych nie planowano dalszego 
instruktażu wszystkich pracowników. 

 W Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu jako przeszkodę w przeszkoleniu 
szerszej grupy pracowników Burmistrz wskazała ograniczone środki.  

 W Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne oraz w Urzędzie Miasta Grajewo 
w szkoleniach z zakresu wdrażania kontroli zarządczej do końca 2010 r. 
uczestniczyli Sekretarz Gminy, Skarbnik i Audytor Wewnętrzny. 

 Z kolei w Urzędzie Miejskim w Rypinie pracowników nie przeszkolono z uwagi 
na późne wydanie regulacji wewnętrznych w sprawie kontroli zarządczej oraz 
wybory samorządowe. 

Jako przyczyny braku szkolenia pracowników (lub ograniczonego zakresu) kierownictwo 

skontrolowanych jednostek wskazywało m.in.: ograniczone środki budżetowe, utożsamienie 

kontroli zarządczej z kontrolą finansową i kierowanie na szkolenia osób odpowiedzialnych 

                                                 
21 Standard kontroli zarządczej E.22 - uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej: źródłem uzyskania 

zapewnienia o stanie kontroli zarządczej przez kierownika jednostki powinny być w szczególności wyniki: 
monitorowania, samooceny oraz przeprowadzonych audytów i kontroli. Zaleca się coroczne potwierdzenie 
uzyskania powyższego zapewnienia w formie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok. 

22 Standard kontroli zarządczej A.2 – kompetencje zawodowe: Należy zadbać, aby osoby zarządzające 
i pracownicy posiadali wiedzę, umiejętności i doświadczenie pozwalające skutecznie i efektywnie wypełniać 
powierzone zadania. Proces zatrudnienia powinien być prowadzony w sposób zapewniający wybór 
najlepszego kandydata na dane stanowisko pracy. Należy zapewnić rozwój kompetencji zawodowych 
pracowników jednostki i osób zarządzających. 
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za sprawy finansowe, w końcu brak przepływu informacji w urzędach w zakresie wiedzy 

uzyskanej przez osoby już przeszkolone. 

3.2.1.2. Funkcjonowanie kontroli zarządczej w urzędzie 

Ogółem w zakresie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej NIK 

skontrolował 200 postępowań o zamówienie publiczne (po 10 w każdym urzędzie) o łącznej 

wartości zawartych umów 150.000 tys. zł, z czego 101 postępowań (średnio po 5) pod kątem 

zgodności z przepisami pzp. W wyniku kontroli stwierdzono słabości ustanowionych 

systemów kontroli zarządczej. Braki mechanizmów kontrolnych (16 urzędów) w różnym 

stopniu przekładały się na stwierdzenie nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień 

publicznych (8 urzędów). 

a) Badanie systemu kontroli zarządczej w procesie zamówień publicznych 

Badanie skuteczności systemów kontroli zarządczej ustanowionych dla procesu zamówień 

publicznych wykazało, że kontrolowane jednostki najsłabiej ograniczały następujące ryzyka:  

 braku udokumentowanego przydziału zadań pracownikom wykonującym zadania 

w zakresie zamówień publicznych; 

 nadmiaru kompetencji w ręku jednej osoby; 

 braku weryfikacji wniosków o udzielenia zamówienia pod względem finansowym 

oraz merytorycznym; 

 braku zatwierdzenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego; 

 braku weryfikacji przez inną osobę dokumentów postępowania pod względem 

merytorycznym. 

Częstość występowania poszczególnych słabości w zabezpieczeniu procesu realizacji 

zamówień publicznych przez skontrolowane urzędy przedstawiono na wykresie. Pozostałe 

ryzyka dotyczyły m.in. braku merytorycznego przygotowania pracowników, braku 

nadzorowania sposobu oraz terminowości realizacji zadania, braku weryfikacji przedmiotu 

zamówienia przed dokonaniem płatności. 
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Wykres nr 1: Częstość występowania ryzyk w zbadanych postępowaniach o zamówieniach publiczne  
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  Źródło: wyniki kontroli NIK 

 W Urzędzie Miejskim w Świeciu nie było wyodrębnionego wydziału (referatu, 
stanowiska) zajmującego się problematyką udzielania zamówień publicznych. Część 
zadań z tego zakresu (dotyczących głównie inwestycji) należała do Wydziału 
Inwestycyjnego. Dopiero w marcu 2011 r. zatrudniono jedną osobę, której 
powierzono przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań oraz wykonywanie 
innych czynności związanych z procesem udzielania zamówień publicznych. Jedynie 
trzy spośród wszystkich osób biorących udział w badanych postępowaniach miały 
wskazane w zakresie obowiązków realizowanie zadań związanych z zamówieniami 
publicznymi. Żadna z osób biorących udział w postępowaniach o zamówienie 
publiczne nie brała udziału w szkoleniach z zakresu udzielania zamówień 
publicznych w ciągu ostatnich trzech lat. 

 W Urzędzie Miasta w Kościerzynie w żadnym z 10 zbadanych postępowań 
o udzielenie zamówienia publicznego wnioski o zaangażowanie środków 
budżetowych nie zostały zweryfikowane pod względem merytorycznym. We 
wszystkich 10 przypadkach na dokumentach dotyczących przygotowania zamówień 
brakowało potwierdzenia weryfikacji przez inną osobę. Procedury zamówień 
publicznych przyjęte w Urzędzie nie były w pełni spójne z aktualną strukturą 
organizacyjną jednostki, gdyż formularz wniosku o zaangażowanie środków 
budżetowych przewidywał m.in. sprawdzenie poprawności zastosowania pzp przez 
Inspektora ds. zamówień publicznych, podczas gdy w Urzędzie nie istniało takie 
stanowisko. Ponadto procedury te przewidywały udział w postępowaniach osoby 
zatrudnionej w zespole ds. zamówień publicznych, którego to zespołu  
nie utworzono. 

 W Urzędzie Miasta w Bielsku Podlaskim wynik postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na prowadzenie audytu wewnętrznego zatwierdziła 
osoba zatrudniona na stanowisku inspektora w Referacie Organizacyjno – 
Gospodarczym Urzędu Miasta działając w zastępstwie kierownika tego Referatu. 
Z zakresu obowiązków tej osoby wynikało jednak, że uprawniona ona była 
do zastępstwa kierownika Referatu wyłącznie w zakresie spraw osobowych. 

 W Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu w przypadku zamówienia o wartości  
4,6 mln zł dotyczącego przebudowy istniejącego budynku produkcyjno–
magazynowego na budynek mieszkalny wielorodzinny nie nadzorowano 
terminowości wykonania tego zamówienia. W umowie z wykonawcą ustalono 
termin wykonania zadania na dzień 30.10.2010 r., a zgłoszenie zakończenia robót 
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budowlanych i gotowości ich odbioru nastąpiło dopiero 24.11.2010 r., przy czym 
w aktach sprawy nie było pism Urzędu związanych z powstałym opóźnieniem. 

Porównanie skali zagrożeń w poszczególnych skontrolowanych urzędach przedstawiono 

na poniższym wykresie. 

Wykres nr 2:  Skala występowania ryzyk w postępowaniach o zamówieniach publiczne (w pkt) 
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   Źródło: wyniki kontroli NIK 

b) Badanie zgodności działań z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, 
procedurami wewnętrznymi oraz  umowami  

W trakcie bezpośredniego badania kontrolnego 101 postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego o wartości zawartych umów 89.600 tys. zł ujawniono nieprawidłowości 

w stosowaniu pzp, które dotyczyły umów zawartych na łączną kwotę 20.900 tys. zł. 

(23,3%). Stwierdzono także przypadki naruszenia procedur wewnętrznych oraz 

nieprzestrzegania zawartych umów.  
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Wykres nr 3: Liczba naruszeń pzp wraz z kwotami nieprawidłowości  
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    Źródło: wyniki kontroli NIK 

 w 12 (12%) przypadkach postępowanie przetargowe nie zostało udokumentowane 

zgodnie z art. 96 pzp.  

 W Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu w aktach jednego z postępowań 
brakowało protokołu z postępowania sporządzonego na wymaganych wzorach, 
natomiast 1 z protokołów nie został zatwierdzony przez kierownika 
zamawiającego. W aktach 5 postępowań (łączna wartość zawartych umów 
8.747,4 tys. zł) brak było udokumentowania, iż ogłoszenia o zamówieniu 
publicznym, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty zostały zamieszczone na stronie internetowej i na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu.  

 W Urzędzie Gminy w Komornikach, w 3 postępowaniach (łączna wartość zawartych 
umów wynosiła 2.601,7 tys. zł), nie udokumentowano, iż postępowania 
przeprowadzone zostały przez komisje przetargowe powołane do ich 
przeprowadzenia. Udział w żadnej z czynności wykonanych w toku tych 
postępowań przez kilkuosobowe komisje, nie został bowiem pisemnie potwierdzony 
przez wszystkich jej członków, pomimo takiego wymogu wynikającego m.in. 
z Regulaminu udzielania zamówień publicznych. 

 W Urzędzie Miejskim w Świeciu, w czterech postępowaniach (łączna wartość 
zawartych umów wynosiła 2.601,7 tys. zł), nie sporządzono pisemnego protokołu 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

 w 11 (11%) postępowaniach specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie zawierała 

wszystkich elementów określonych w art. 36 pzp.  

 W Urzędzie Gminy Komorniki zawarty w ww. specyfikacji opis sposobu obliczania 
cen (dotyczy 5 postępowań o łącznej wartości zawartych umów 3.639,6 tys. zł) 
nie był precyzyjny. W opisie tym brakowało odesłania do kosztorysów ofertowych - 
jako przewidywanej przez zamawiającego podstawy obliczania ceny zamówienia. 
Informacja ta wynikała natomiast z pozostałej dokumentacji przetargowej. 
Nieprecyzyjny opis sposobu obliczania ceny dotyczył również 5 postępowań 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu (łączna wartość zawartych umów 
8.747,4 tys. zł). 
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 w 10 (10%) postępowaniach zamawiający nie zamieszczał lub nie przekazywał ogłoszeń 

wymaganych przepisami pzp (lub w aktach sprawy brakowało potwierdzenia dokonania 

tych czynności).  

 W aktach 5 postępowań przeprowadzonych w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Swarzędzu (łączna wartość zawartych umów 8.747,4 tys. zł) brak było 
ogłoszeń o zamówieniu publicznym, ogłoszeń o udzieleniu zamówienia 
oraz zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej oferty. W aktach tych brak było 
także dokumentów świadczących o zamieszczeniu ww. ogłoszeń i zawiadomień 
na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu. 

 W Urzędzie Miejskim w Świeciu nie zamieszczono ogłoszeń o udzieleniu 
4 zamówień w Biuletynie Zamówień Publicznych, natomiast w przypadku 
1 postępowania Urząd wyraził zgodę na przesunięcie terminu składania i otwarcia 
ofert bez zamieszczenia ogłoszenia o tej zmianie w ww. biuletynie. Łączna 
wartość zawartych umów w tych postępowaniach wyniosła 2.833,7 tys. zł. 

 w 6 (6%) postępowaniach ogłoszenie o zamówieniu publicznym nie spełniało wymogów 

określonych dla wybranego trybu udzielania zamówienia.  

 w przypadku 5 postępowań przeprowadzonych w Urzędzie Gminy w Komornikach 

w ogłoszeniach zamieszczono warunki udziału w postępowaniach, natomiast brak było 

opisu sposobu oceny spełniania tych warunków, wymaganego art. 41 pkt 7  pzp.  

 w 2 (2%) postępowaniach wadium nie zostało wniesione w żądanej wysokości 

przed upływem terminu składania ofert. 

 inne naruszenia: 

 W Urzędzie Miasta w Kościerzynie przy wyborze audytora naruszono postanowienia 
obowiązującego w Urzędzie regulaminu zamówień publicznych. W ocenie NIK, 
prowadzona przez Urząd nieskuteczna rekrutacja nie usprawiedliwiała odstąpienia 
od postanowień ww. regulaminu. W tym samym Urzędzie w 4 przypadkach 
naruszono postanowienia zawartych umów o udzielenie zamówienia publicznego, 
w tym w 2 w zakresie wydłużenia terminu jej realizacji. 

 W Urzędzie Miasta w Człuchowie w przypadku 2 umów dokonano płatności na 
łączną kwotę 91,7 tys. zł, pomimo że wykonawcy nie złożyli wymaganych tymi 
umowami dokumentów. 

3.2.1.3. Kontrola zarządcza w gminnych jednostkach organizacyjnych  

Braki w organizacji systemów kontroli zarządczej wystąpiły również w gminnych jednostkach 

organizacyjnych, których kierownicy byli zobowiązani do sprawowania kontroli zarządczej 

na mocy art. 69 ust. 1 pk 3 ufp. Z udzielonych w trybie art. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK 

przez kierowników 180 jednostek organizacyjnych informacji wynikało m.in., że: 

a) Szkolenia 

 Kierownictwo (lub wyznaczeni pracownicy) 37 jednostek (21%) w ogóle nie brało 
udziału w szkoleniach z zakresu kontroli zarządczej, a pracownicy 58 jednostek 
(32%) w ogóle nie mieli dostępu (w tym nie otrzymali propozycji) do szkoleń 
w tym obszarze.  
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 W 128 jednostkach (71%) pracownicy zostali zapoznani z problematyką kontroli 
zarządczej. Kierownictwo (lub wyznaczeni pracownicy) 129 jednostek (72%) 
nie brało udziału w szkoleniach poświęconych zarządzaniu ryzykiem.  

b) Przydział zadań 

 Tylko w 99 przypadkach (55%) zadania w zakresie kontroli zarządczej 
oraz zarządzania ryzykiem zostały w udokumentowany sposób przypisane 
pracownikom tych jednostek. 

c) Realizacja celów kontroli zarządczej 

 Realizację celów kontroli zarządczej, obejmujących m.in. zapewnienie: zgodności 
działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności 
i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, 
przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności 
i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem zadeklarowano 
odpowiednio w 129 (72%), 122 (68%), 129 (72%), 125 (69%), 113 (63%), 
128 (71%) i 84 jednostkach (47%). 

d) Monitorowanie systemu kontroli zarządczej 

 W 80 jednostkach (44%) prowadzone było monitorowanie systemu kontroli 
zarządczej oraz zarządzania ryzykiem, w tym w 56 jednostkach (31%) 
dokonywano samooceny systemu kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem. 

e) Nadzór nad wdrażaniem kontroli zarządczej 

Zróżnicowany sposób realizacji zadań kontroli zarządczej w jednostkach 

organizacyjnych gminy, był m.in. skutkiem słabości nadzoru sprawowanego przez 

wójtów (burmistrzów, prezydentów) w ramach II poziomu kontroli zarządczej.  

 W urzędach w Grajewie, Komornikach, Suchym Lesie, Swarzędzu, Świeciu, 
Tarnowie Podgórnym brak było informacji na temat działań lub stanu wdrażania 
kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych, 

 Wójtowie (burmistrzowie) z Augustowa, Białogardu, Człuchowa, Kartuz 
zorganizowali spotkanie lub szkolenia w tym zakresie, bądź też przesłali 
kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych wydane zarządzenia w sprawie 
kontroli zarządczej. W Gminie Komorniki, pomimo że Wójt zarządzenie w sprawie 
kontroli zarządczej wydał w kwietniu 2010 r. to przekazał je kierownikom 
gminnych jednostek organizacyjnych dopiero w styczniu 2011 r. 

 W Urzędzie Miasta w Bielsku Podlaskim kontroler wewnętrzny przeprowadzając 
7 kontroli w 4 jednostkach, badał również zagadnienia związane z wdrażaniem 
kontroli zarządczej i wykazał potrzeby podjęcia działań w tym zakresie.  

3.2.2. Audyt wewnętrzny  

Audyt wewnętrzny został  wprowadzony w 18 (90%) skontrolowanych jednostkach. Mając 

na uwadze cel powoływania audytu wewnętrznego – wspieranie kierownictwa jednostek 

w realizacji zadań oraz upewnianie, co do jakości oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, 

wydajność i efekty audytu uznać należy za niezadowalające. Liczba zadań audytowych była 

niewielka w stosunku do potrzeb, zakres ocen wąski, a czynności doradcze odnośnie 

wdrażania i usprawniania kontroli zarządczej ograniczone. Niewielki zakres zadań 

zapewniających, zwiększa ryzyko, że audyt wewnętrzny stanowi niepełne źródło informacji, 
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w sytuacji gdy w świetle standardów kontroli zarządczej23 jego wyniki są zaliczane za jeden 

z kluczowych elementów w oparciu, o które kierownik jednostki wydaje oświadczenie 

o stanie kontroli zarządczej.  

3.2.2.1.  Wprowadzenie audytu wewnętrznego  

Przez cały 2010 r. audyt wewnętrzny, o którym mowa w art. 272 ufp prowadzono zaledwie 

w 10 (50%) skontrolowanych urzędach. W 2 przypadkach audyt wewnętrzny w ogóle 

nie był prowadzony, pomimo że przekroczono próg finansowy 40.000 tys. zł, określony 

w art. 274 ust. 3 ufp.  Z kolei w 7 (35%) urzędach audyt wewnętrzny wprowadzony został 

w trakcie 2010 r. z opóźnieniem. W 1 jednostce, z uwagi na wypowiedzenie złożone przez 

pracownika, audyt faktycznie był prowadzony tylko do końca listopada 2010 r.   

 W Urzędzie Miasta w Białogardzie dopiero w sierpniu 2010 r., tj. po ponad dwóch 
latach od powstania obowiązku, podjęte zostały działania związane 
z prowadzeniem audytu wewnętrznego (w formie usługodawcy zewnętrznego). 

 W Urzędzie Miasta w Kościerzynie audytu nie prowadzono w okresie od 1 stycznia 
do 31 maja 2010 r. Nadmienić należy, że obowiązek w tym zakresie nie był 
realizowanych również w latach poprzednich.  

 W Urzędzie Miasta w Stargardzie Szczecińskim audytor wewnętrzny zatrudniony 
został dopiero od 1 lutego 2010  r., po ponad 2 latach przerwy w realizacji tego 
zadania. Poprzedni konkurs przeprowadzony został w lipcu 2008 r., lecz kandydat 
nie podjął zatrudnienia. 

 W Urzędzie Gminy Żukowo pomimo obowiązku prowadzenia audytu 
wewnętrznego od 2007  r. zadania w tym zakresie realizowane były z przerwami. 
W szczególności ww. obowiązek nie był realizowany w latach 2007-2009, 
a w 2010 r. dopiero od maja. 

 Urząd Miasta Rypina zawarł w maju 2010 r. (na rok) umowę z firmą konsultingową 
na realizację zadań audytu wewnętrznego. Z uwagi na ograniczone środki 
finansowe usługa objęła przygotowanie rocznego planu audytu, realizację jednego 
zadania zapewniającego24 oraz sporządzenie sprawozdania z wykonania planu 
audytu. W rzeczywistości działania usługodawcy ograniczyły się do sporządzania 
planu audytu wewnętrznego na 2011 r. 

Przyczynami braku lub opóźnień we wprowadzeniu audytu wewnętrznego były trudności 

w pozyskaniu osób chętnych do pracy w urzędach, co skutkowało brakiem rozstrzygnięcia 

prowadzonych naborów. 

 

                                                 
23 Standard kontroli zarządczej  A. 22 - uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej: źródłem uzyskania 

zapewnienia o stanie kontroli zarządczej przez kierownika jednostki powinny być w szczególności wyniki: 
monitorowania, samooceny oraz przeprowadzonych audytów i kontroli.  

24 Zadanie zapewniające – zespół działań podejmowanych w celu dostarczenia niezależnej i obiektywnej oceny 
kontroli zarządczej. 
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3.2.2.2. Efekty audytu wewnętrznego 

a) Wyniki analiz ryzyka na potrzeby rocznego planu audytu 

Powszechnie stosowaną metodą było wyznaczanie przez audytorów obszarów ryzyka, 

pokrywających się z wykonywanymi przez jednostki zadaniami publicznymi, określonymi 

w obowiązujących przepisach prawa, a następnie ustalanie dla tych obszarów, 

w porozumieniu z kierownictwem jednostki, wartości ryzyka stosując metody opisowe 

(np. wysokie, średnie, niskie) lub liczbowe (np. od 1 – najniższe ryzyko do 4 – najwyższe 

ryzyko). W toku kontroli stwierdzono, że ww. podejście prowadziło do wyznaczania takiej 

liczby obszarów, która aż w 8 (40%) przypadkach spośród 13 gdzie takich analiz dokonano 

wydłużyła cykl audytu do 8 lat i więcej. 

Wykres nr 4: Powiązanie liczby obszarów ryzyka z długością cyklu audytu 
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Źródło: wyniki kontroli NIK  

 Z pobranych z terenu całego kraju informacji z art. 29 pkt 2 lit f ustawy o NIK, 
wynikało, że w 2010 r. audytorzy wewnętrzni zidentyfikowali łącznie ok. 6000 
obszarów ryzyk, natomiast w 2011 r. już ponad 7200 (wzrost o 20%). Przy 
czym liczba obszarów ryzyka objętych audytem wewnętrznym wzrosła z 887 
obszarów w 2010 r. do 953 w 2011 r. (o 7,5%). Zadeklarowana łączna liczba 
zadań audytowych przyjęta na dany rok wyniosła 787 (w 2011 r.) i była 
większa o 21% aniżeli w 2010 r. (651).  

Niektóre ustalone przez NIK wyniki przeprowadzonych analiz ryzyka wzbudzają wątpliwości, 

czy ich efekty odzwierciedlone w rocznych planach audytu rzeczywiście wskazywały 

na najistotniejsze zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania jednostek. 
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 W Urzędzie Gminy w Grajewie analiza ryzyka obejmowała 8 najistotniejszych 

zdaniem audytora wewnętrznego obszarów (wydatki w przedszkolach, udzielanie 

stypendiów dla uczniów, obieg i kontrolę dokumentów finansowo – księgowych 

w Urzędzie, inwentaryzację, prowadzenie kasy w Urzędzie). Nie obejmowała 

natomiast np. takich aspektów działalności jak zamówienia publiczne, gospodarka 

nieruchomościami, gospodarka przestrzenna, bezpieczeństwo publiczne. 

 W Urzędzie Miejskim w Kartuzach wyniki analizy ryzyka wskazywały na potrzebę 

ujęcia w rocznym planie audytu na 2010 r. zadania dotyczącego opłaty 

adjacenckiej. Tymczasem w połowie roku, audytor uzyskał zgodę Burmistrza Kartuz 

na zmianę planu i przesunięcie realizacji zadania w tym zakresie na lata późniejsze.  

 W Urzędzie Gminy w Komornikach w planie audytu na 2011 r. zaplanowano 

przeprowadzenie 2 zadań audytowych, 1 dotyczące rozliczenia z jednostkami 

realizującymi zadania związane z utrzymaniem dróg publicznych oraz 2 w zakresie 

przyznawania i rozliczania środków finansowych przekazanych na cele 

zagospodarowania przestrzennego. Z analizy ryzyka wynikało, że obszary ww. 

zadań określono jako średnie. Tymczasem w wykazie priorytetów wójta 

19 zadaniom, spośród 54 nadano priorytet wysoki. 

b) Wykonywanie zadań audytowych 

Mając na względzie potrzeby, wynikające z prowadzonych analiz ryzyka, stwierdzono 

ogólną niską wydajność, która miała przełożenie na ograniczoną efektywność audytu 

wewnętrznego. W 20 objętych kontrolą jednostkach audytorzy przeprowadzili łącznie 

39 zadań, tj. średnio 1,95 na gminę.  

W 4 (20%) przypadkach audytorzy wewnętrzni w ogóle nie przeprowadzili żadnego zadania 

audytowego (zapewniającego), choć w świetle art. 272 ufp podstawowym zadaniem audytu 

wewnętrznego jest dokonywanie oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli 

zarządczej. Wynikało to z opóźnień we wdrożeniu audytu wewnętrznego oraz konieczności 

podjęcia w pierwszej kolejności prac organizacyjnych i planistycznych. 

 W Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu audytor zatrudniony został 1.09.2010 r. 

w wymiarze 0,5 etatu. Zatrudnienie poprzedzone było 3 nieskutecznymi 

ogłoszeniami o naborze, w tym 1 w 2010 r. Nominalny czas pracy audytora 

w 2010 r. wyniósł tylko 42 dni, z tego 13 dni audytor była nieobecna w pracy. 

W tej sytuacji audytor nie zaplanował i nie zrealizował żadnego zadania  

ani nie podejmował czynności doradczych. 
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W 3 (15%) przypadkach audytorzy nie zrealizowali rocznych planów audytu, pomimo 

że przewidywały one niewielką liczbę zadań: odpowiednio 3, 2 i 5 (wykonali odpowiednio 

1, 1 oraz 4 zadania).  

 W Urzędzie Miejskim w Koronowie w planie audytu na 2010 r. przewidziano m.in.  

wykonanie 1 zadania audytowego dotyczącego prowadzenia gospodarki 

finansowej przez MOPS w Koronowie. Zadanie to nie zostało zrealizowane, 

a audytor kontynuował zadanie z 2009 r. dotyczące realizacji wydatków 

budżetowych w Urzędzie. Zadanie to trwało w okresie od 9.04.2009 r. 

do 15.04.2010 r. i przekroczono termin realizacji o 4 miesiące. Zgodnie 

z programem jego realizacja miała zakończyć się 15.12.2009r. Audytor 

był zatrudniony w wymiarze 2/5 etatu. 

Audytorzy zazwyczaj realizowali od 1 do 3 zadań. Najwięcej, tj. 6 zadań wykonano 

w Grajewie.  

 W Urzędzie Miasta w Grajewie audytor wewnętrzny zrealizował 5 zadań 

audytowych, które objęły wydatki finansowe za lata 2007-2009 (po 1 audycie  

w 4 przedszkolach) oraz ocenę wypłat stypendiów dla uczniów dokonywaną przez 

Wydział Organizacyjny Urzędu. Ponadto audytor przeprowadził na prośbę 

Burmistrza nieplanowaną kontrolę finansową w Klubie Sportowym Warta dotyczącą 

wydatków związanych z udzieloną dotacją. 

Przedmiotem zadań audytowych, w przeważającej większości przypadków były sprawy 

finansowe (24 zadania), ale stwierdzono również dokonywanie ocen wykorzystania środków 

unijnych (5 zadań) oraz zamówień publicznych (4 zadania). Pozostałe audyty dotyczyły 

różnych spraw np. inwestycji, spraw informatycznych, spraw kadrowych. Efekt 

realizowanych zadań stanowiły rekomendacje, które głównie miały na celu usunięcie 

stwierdzonych nieprawidłowości, w tym tylko częściowo odnosiły się do wdrażania 

i usprawnienia kontroli zarządczej: 

 Wdrażanie bądź usprawnianie procedur kontroli zarządczej w różnych obszarach 

działalności ocenianych jednostek rekomendowali m.in. audytorzy z Bielska 

Podlaskiego, Kartuz, Komornik, Tarnowa Podgórnego, Zambrowa. 

 W Urzędzie Miejskim w Białogardzie zatrudniony w sierpniu 2010 r. audytor 

zrealizował zadanie dotyczące „Dotacji udzielanych przez Miasto organizacjom 

pozarządowym w zakresie kultury fizycznej i sportu”. Wybór tego zadania nie został 

poprzedzony analizą ryzyka, stanowiącą podstawę opracowania rocznego planu 

audytu, a uzgodnienia w tym zakresie zostały poczynione na spotkaniu z Zastępcą 
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Burmistrza. W wyniku realizacji zadania wydanych zostało 5 rekomendacji, 

przy czym wskazując na nieprawidłowości, audytor określił również ryzyka  

z tym związane. 

 W Urzędzie Miasta w Grajewie audytor wewnętrzny sformułował rekomendacje, 

które dotyczyły m.in. ograniczenia kosztów funkcjonowania przedszkoli, liczby 

zatrudnionych stażystów, usunięcia stwierdzonych naruszeń formalnych. 

 W Urzędzie Miejskim w Augustowie rekomendacje audytora dotyczyły np. 

skuteczniejszego wykonywania obowiązków windykacyjnych i wykorzystania 

informacji o zadłużeniu przez Burmistrza, prawidłowego prowadzenie ewidencji 

księgowej, zwiększenia poprawności i przejrzystości przyznawanych środków 

na dofinansowanie doskonalenia zawodowego. 

 W Urzędzie Miasta Zambrów efektem pracy audytora było m.in. dokonanie 

zwrotu do budżetu Miasta dotacji w kwocie 2,9 tys. zł z tytułu niewykorzystania 

dotacji, usprawnienia w zakresie działalności związanej z udzielaniem zezwoleń 

alkoholowych,  wprowadzenie zasady „drugiej pary oczu” oraz konsultowanie 

projektów umów z prawnikami. 

 W Urzędzie Miasta w Bielsku Podlaskim po audycie dotyczącym gospodarowania 

środkami funduszu świadczeń socjalnych dokonano korekty o kwotę 3,8 tys. zł. 

Audytor rekomendował również m.in. wdrożenie zarządzania ryzykiem i monitoring 

mechanizmów kontrolnych, doprecyzowanie i uszczegółowienie dokumentów 

wewnętrznych, poprawę obiegu informacji. 

c) Wykonywanie czynności doradczych 

Czynności doradcze w udokumentowanej formie wykonywało tylko 6 (30%) audytorów. 

Przy czym tylko w 2 (10%) przypadkach stwierdzono praktykę, polegającą 

na udokumentowanym zaangażowaniu audytorów wewnętrznych w proces szkolenia 

pozostałych pracowników, co pozwoliło na ograniczenie dodatkowych kosztów na szkolenia. 

W 4 (20%) urzędach audytorzy podjęli czynności doradcze związane z wdrożeniem kontroli 

zarządczej. 

 W Urzędzie Miasta Kościerzynie jednym z pierwszych działań audytora 

wewnętrznego w 2010 r. po podpisaniu umowy było przeprowadzenie szkolenia 

z zakresu kontroli zarządczej. Szkolenie dla pracowników przeprowadził również 

audytor ze Świecia. 
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 Audytorzy z Bielska Podlaskiego, Stargardu Szczecińskiego, Tarnowa Podgórnego 

również świadczyli czynności doradcze związane ze wsparciem kierownictwa 

jednostki we wdrażaniu kontroli zarządczej. 

 W 1 przypadku (Kartuzy) duża liczba zadań doradczych w stosunku do zadań 

zapewniających, wpłynęła na wydajność i ograniczenie efektywności audytu. 

W  2010 r. audytor wykonał 3 zadania doradcze (1 planowe i aż 2 poza planem), 

przy 1 ocenie działalności jednostki. Audytorowi nie zlecano czynności doradczych 

związanych  z wdrażaniem kontroli, pomimo stwierdzonych w trakcie kontroli NIK 

braków w tym zakresie. Czynności doradcze związane były natomiast 

z działalnością spółek gminnych i dotyczyły analizy działalności spółek, w tym 

działalności ekonomiczno - finansowej. 

3.2.2.3. Działania na rzecz zapewnienia przez kierowników jednostek 

warunków do prowadzenia audytu wewnętrznego 

Pomimo, że kierownicy jednostek podejmowali szereg działań zmierzających do zapewnienia 

audytorom wewnętrznym warunków organizacyjnych, wymaganych art. 282 ust. 1 ufp, w tym 

w szczególności określone zostały zasady organizacji oraz tryb funkcjonowania komórek 

audytu, a sami audytorzy posiadali prawo dostępu do pomieszczeń i informacji, zgodnie 

z art. 282 ust. 2 ufp, to jednak stwierdzono braki związane z niestosowaniem części 

standardów audytu wewnętrznego. 

a) Wprowadzenie karty/regulaminu audytu wewnętrznego25 

W 2 (10%) urzędach nie przygotowano dokumentów wskazujących na zasady i sposób 

prowadzenia audytu wewnętrznego. Cel, uprawnienia i odpowiedzialność audytu 

wewnętrznego zostały określone w 12 (60%) skontrolowanych urzędach w regulaminach, 

instrukcjach bądź też zarządzeniach w sprawie audytu. W 4 (20%) jednostkach zadania audytu 

określały umowy zawarte z usługodawcami, w tym w 2 stwierdzono naruszenie wymogów, 

o których mowa w art. 279 ust. 2 i 3 ufp.  

 W lutym 2010 r. Wójt Gminy Rewal zawarł umowę na przeprowadzenie audytu 
wewnętrznego na okres od 11 do 26 lutego 2010 r. co było niezgodne z art. 279 
ust. 3 ufp. Urząd Gminy nie posiadał potwierdzenia spełnienia warunków przez 
audytora usługodawcy, o którym mowa w art. 286 ufp, a co więcej usługodawca 
poinformował o likwidacji działalności gospodarczej oraz o utracie dokumentacji 
elektronicznej związanej z usługą świadczoną dla Urzędu.  

                                                 
25  Standard audytu wewnętrznego 1000 – cel, uprawnienia i odpowiedzialność: cel, uprawnienia 

i odpowiedzialność audytu wewnętrznego muszą być zgodne z definicją audytu wewnętrznego, Kodeksem etyki 
i Standardami oraz formalnie określone w karcie audytu wewnętrznego. Zarządzający audytem wewnętrznym 
musi okresowo przeglądać i w razie potrzeby aktualizować kartę audytu wewnętrznego. Musi też przedstawiać 
ją do zatwierdzenia kierownictwu wyższego szczebla. 
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 W Urzędzie Miasta w Kościerzynie umowa na prowadzenie audytu wewnętrznego 
była niezgodna z art. 279 ust. 2 i 3 ufp, gdyż nie określono w niej sposobu 
postępowania z dokumentami oraz podpisana została na okres od 1 czerwca do 
31 grudnia 2010 r 

b) Zapewnienie niezależność i obiektywizmu audytu wewnętrznego26 

W 16 przypadkach (80%) audytorzy wewnętrzni, zgodnie z art. 280 ufp podlegali 

bezpośrednio kierownikom jednostek, którzy zapewnili organizacyjną odrębność komórki 

audytu wewnętrznego, o której mowa w art. 282 ust. 1 ufp. W kartach (regulaminach) audytu 

wewnętrznego potwierdzona została przez kierownictwo jednostek deklaracja wykonywania 

audytu w sposób niezależny i obiektywny. Niemniej jednak w 2 urzędach miasta – 

w Kościerzynie (gdzie zatrudniono usługodawcę) oraz Kartuzach – kierownicy jednostek 

powierzyli audytorowi również wykonanie zadań, które nie stanowiły audytu wewnętrznego.  

 W czerwcu 2010 r. Burmistrz Kościerzyny zawarł z usługodawcą zewnętrznym 
umowę, na mocy której audytor wewnętrzny opracował projekt zarządzenia 
w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej. O ile zadania w zakresie przeglądu 
i oceny uregulowań wewnętrznych dotyczących kontroli zarządczej, mieszczą się 
w katalogu obowiązków audytu wewnętrznego wynikających zarówno z art. 272 
ust. 1 ufp, jak również definicji audytu określonej w standardach audytu 
wewnętrznego, o tyle przygotowanie projektu aktu wewnętrznego dotyczące 
kontroli zarządczej stanowi działanie operacyjne, które powinno podlegać 
niezależnej i obiektywnej ocenie.  

Dla porównania w Urzędzie Miasta w Bielsku Podlaskim audytor wewnętrzny 
w ramach czynności doradczych jedynie współpracował przy przygotowywaniu 
projektu regulacji wewnętrznych dotyczących kontroli zarządczej, co nie wyklucza 
jednak w świetle standardów audytu wewnętrznego możliwości dokonywania 
w ciągu kolejnych 12 miesięcy audytu przyjętych rozwiązań organizacyjnych. 

 Do zadań audytora wewnętrznego w Kartuzach należało m.in. przygotowywanie 
aktów prawnych walnego zgromadzenia wspólników spółek gminnych oraz 
wykonywanie czynności koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem 
Informacji Finansowej, a więc zadania nieaudytorskie.  

c) Zapewnienie biegłości i ciągłego rozwoju zawodowego audytora wewnętrznego 

Wszyscy zatrudnieni w skontrolowanych jednostkach audytorzy wewnętrzni, posiadali 

uprawnienia do wykonywania zawodu, spełniając przesłanki wymienione w art. 286 ufp. 

Tylko 12 (60%) jednostek posiadało informacje na temat podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych przez audytorów wewnętrznych.  

  W Urzędzie Gminy w Komornikach audytor nie uczestniczył w szkoleniach 
w 2010 r. oraz nie planował, z uwagi na fakt, że dostępna na rynku oferta 
szkoleniowa nie spełniała jego oczekiwań, takiego uczestnictwa na 2011 r. 
Jednocześnie odnosząc się do kwestii braku w planie audytu na 2011 r. zadań 

                                                 
26 Standard audytu wewnętrznego 1100 – Niezależność i obiektywizm: audyt wewnętrzny musi być niezależny, 

a audytorzy wewnętrzni obiektywni.  
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związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej wyjaśnił, że nie planował ich 
ze względu na to, że kontrola zarządcza była w początkowej fazie wdrażania. 
Do realizacji w 2011 r. wybrał 2 zadania ze średnim poziomem ryzyka, w sytuacji 
gdy w wykazie priorytetów Wójta było 19 zadań o wysokim stopniu ryzyka. 

Wykres nr 5: Kwalifikacje audytorów wewnętrznych na terenie kraju  
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    Źródło: informacje z art. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK 

 

d) Program zapewnienia i poprawy jakości 

W świetle standardów audytu wewnętrznego (standard 1321) zarządzający audytem 

wewnętrznym może stwierdzić, że audyt wewnętrzny funkcjonuje zgodnie ze standardami 

audytu wewnętrznego tylko wtedy, gdy wyniki programu zapewnienia i poprawy jakości 

potwierdzają ten stan. 

Tylko w 2 (10%) skontrolowanych urzędach w 2010 r. opracowano program zapewnienia 

i poprawy jakości audytu wewnętrznego27, który stanowił część Księgi Procedur Audytu 

Wewnętrznego. 

                                                 
27 Standard audytu wewnętrznego 1300 – Program zapewnienia i poprawy jakości: zarządzający audytem 

wewnętrznym musi opracować i realizować program zapewnienia i poprawy jakości, obejmujący wszystkie 
aspekty działalności audytu wewnętrznego. Celem programu zapewnienia i poprawy jakości jest 
umożliwienie dokonania oceny, czy działalność audytu wewnętrznego jest zgodna z definicją audytu 
wewnętrznego i ze Standardami oraz czy audytorzy wewnętrzni stosują Kodeks etyki. Program służy także 
do oceny wydajności i skuteczności audytu wewnętrznego oraz do identyfikacji możliwości poprawy. 
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 Audytor wewnętrzny zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Policach brak programu 

wyjaśnił tym, że nie było przesłanek uzasadniających konieczność opracowania 

takiego programu. 

 Audytorzy wewnętrzni zatrudnieni w Urzędzie Miasta w Inowrocławiu oraz w Urzędzie 

Miasta w Augustowie jako przyczynę braku programu podali to, że standardy audytu 

wewnętrznego nie stanowią prawa powszechnie obowiązującego. 

 Audytor wewnętrzny z Urzędu Miasta w Zambrowie, niesporządzenie programu 

zapewnienia i poprawy jakości wyjaśnił tym, iż w czasie szkolenia, w którym 

uczestniczył prowadzący nie przedstawił jednolitego stanowiska odnośnie 

obowiązku wprowadzenia tego programu. 

3.2.2.4. Nakłady finansowe i osobowe ponoszone na prowadzenie 

audytu wewnętrznego  

Roczny koszt funkcjonowania audytu przekroczył 100 tys. zł w 2 jednostkach, a w 1 na 

szkolenia wydano więcej niż 1 tys. zł (Police – 1,2 tys. zł). W 4 przypadkach zawierania umów 

z usługodawcą zewnętrznym, kwota zamówienia nie przekroczyła 14 tys. zł, a w 1 była zawarta 

na dłużej niż 1 rok. W 15 przypadkach (75%) zatrudniano tylko 1 audytora, co prowadziło 

do ryzyka braku ciągłości prowadzenia audytu, o której mowa w art. 282 ust. 1 ufp. Na cały etat 

zatrudnieni byli audytorzy w 6 (30%) jednostkach, na część etatu w 8 (40%) podmiotach  

 W Urzędzie Gminy w Komornikach audytor został zatrudniony na 0,25 etatu i było 

to jego drugie miejsce zatrudnienia. Wymiar czasu został określony przez 

audytora, który stwierdził, że jest to czas wystarczający do zrealizowania zadania 

audytu wewnętrznego. W 2010 r. audytor zrealizował 1 z 2 zaplanowanych 

zadań, a ustalony przez niego cykl audytu wynosił 27 lat. 

 W Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne audytor był zatrudniony w wymiarze 0,25 

etatu, przy czym pracodawca dopuszczał wykonywanie pracy w wymiarze 

3 godzin w tygodniu poza siedzibą Urzędu. Brak wywiązania się z obowiązków 

sporządzenia rocznego planu audytu wyjaśniono m.in. faktem, że od dnia 

29.12.2010 r. był w większości czasu do dyspozycji kontroli NIK, co nie mogło 

stanowić uzasadnienia naruszenia w ww. zakresie, gdyż w świetle art. 283 ust. 3 

ufp ww. plan należało sporządzić do końca roku, a więc do 31.12.2010 (tak więc 

audytor był do dyspozycji NIK 2 dni).  
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 W Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu audytor wewnętrzny został zatrudniony 

od dnia 1 września 2010 r. na 0,5 etatu, jednakże faktycznie z powodu 

nieobecności nie podejmował on żadnych działań. Pomimo, że umowa z audytorem 

zawarta została na okres do 31 marca 2011 r., to już w styczniu 2011 r. audytor 

złożył wypowiedzenie.  

 W Urzędzie Miejskim w Koronowie działalność audytu wewnętrznego prowadzona 

była tylko przez 11 miesięcy, tj. do końca listopada 2010 r., z uwagi 

na wypowiedzenie złożone przez audytora wraz z jednoczesnym pozytywnie 

rozpatrzonym przez Burmistrza Miasta wnioskiem o urlop bezpłatny w miesiącu 

grudniu. Skutkiem zaistniałej sytuacji był brak sporządzenia sprawozdania 

z wykonania planu audytu w 2010 r. 

Wykres nr 6: Koszty prowadzenia audytu wewnętrznego w 2010 r. 
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 Źródło: wyniki kontroli NIK  

 Z udzielonych przez audytorów wewnętrznych informacji z art. 29 pkt 2 
lit. f ustawy o NIK wynika, że na terenie całego kraju w większości 
przypadków (62%) działalność audytu wewnętrznego prowadzona była, 
wg stanu na koniec 2010 r. jednoosobowo. 
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3.2.2.5. Naruszenie obowiązków w zakresie planowania 
oraz sprawozdawczości audytu wewnętrznego 

Aż w 7 (35%) przypadkach  nie zostały sporządzone roczne plany audytu wewnętrznego 

na 2010 r., o których mowa w z art. 283 ust.1 ufp, a w 8 (40%) jednostkach nie sporządzono 

sprawozdań z wykonania tych planów, wymaganego art. 283 ust. 5 ufp.  

 W Urzędzie Gminy Żukowo nie sporządzono planu audytu wewnętrznego 
na 2010r., jak również nie uzgodniono z kierownikiem jednostki, w formie 
pisemnej, zadań audytowych przyjętych do realizacji przez audytora 
wewnętrznego, choć obowiązek ten wynikał z § 11 rozporządzenia Ministra 
Finansów w sprawie przeprowadzenia i dokumentowania audytu wewnętrznego. 
Ponadto w Regulaminie organizacyjnym Urzędu wśród zadań audytora 
nie wymieniono sporządzania rocznego planu audytu wewnętrznego. 
W prowadzonych przez audytora wewnętrznego aktach stałych brakowało 
również planów audytu z lat 2007-2009. 

 W Urzędzie Miejskim w Białogardzie działalność audytu wewnętrznego nie była 
prowadzona na podstawie rocznego planu audytu, niemniej jednak audytor 
podjął się realizacji 1 zadania.   

 Z kolei w Urzędzie Miejskim w Rypinie, po dwóch bezskutecznych próbach 
zatrudnienia audytora wewnętrznego, Urząd zawarł w maju 2010 r. umowę 
z usługodawcą na prowadzenie audytu wewnętrznego. Do końca 2010 r. 
faktyczne działania usługodawcy ograniczyły się jedynie do sporządzenia planu 
audytu wewnętrznego na 2011 r. 

W pozostałych jednostkach plany sporządzone zostały w sposób terminowy do końca roku 

na rok następny oraz na podstawie przeprowadzonej przez audytorów analizy ryzyka, 

tj. zgodnie z art. 283 ust. 3 ufp, natomiast sprawozdania w terminie do końca stycznia roku 

następnego, tj. zgodnie z art. 283 ust. 5 ufp.  

Roczne plany audytu wewnętrznego na 2011 r. zostały przygotowane w 17 skontrolowanych 

jednostkach (85%). Plany sporządzono prawidłowo, poza jednym przypadkiem, w którym 

stwierdzono nieprawidłowości dotyczące następujących kwestii: 

 W Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne roczny plan audytu na 2011 r. 
przygotowany został 14 dni po terminie określonym w art. 283 ust. 3 ufp. 
Nie zawierał on także informacji o cyklu audytu, wymaganej postanowieniami § 8 
ust. 1 pkt 7 rozporządzenia w sprawie wykonywania audytu wewnętrznego. 

3.2.2.6. Sposób prowadzenia audytu wewnętrznego 

Sposób przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego na ogół spełniał wymogi 

określone w przepisach rozporządzenia w sprawie audytu, a zadania realizowano 

terminowo. W 10 (50%) stwierdzono naruszenia przepisów ww. rozporządzenia, które 

dotyczyły m.in. następujących spraw: 

 W Urzędzie Miejskim w Koronowie, w planie audytu na 2010 r., przewidziano 
do wykonania tylko 1 zadanie audytowe zapewniające w Miejsko – Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej oraz przeprowadzenie czynności sprawdzających 
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w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Ujęte w tym planie zadania 
nie były realizowane, a w 2010 r. audytor wewnętrzny wykonywał faktycznie 
zadanie audytowe ujęte w planie na 2009 r., które zostało zakończone 
z czteromiesięcznym opóźnieniem. Stwierdzono również, że audytor kontynuował 
zadanie po wygaśnięciu upoważnienia, o którym mowa w § 3 rozporządzenia 
(upoważnienie nie zostało przedłużone), nie informował on Burmistrza o istnieniu 
przeszkód i zagrożeń dla realizacji planu audytu czy też, pomimo pisemnego 
ponaglenia, nie sporządził i nie przedstawił Burmistrzowi sprawozdania z wykonania 
planu audytu za 2010 r. 

 W Urzędzie Gminy Suchy Las audytor wewnętrzny oraz główny specjalista 
ds. audytu wewnętrznego bez imiennego upoważnienia przeprowadzili zadanie 
audytowe pn. „Ocena przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników 
majątkowych w jednostkach oświatowych”. Dotyczyło to 1 jednostki Urzędu, 
tj. Referatu Oświaty i Sportu. 

 W Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne, pomimo wymogu wynikającego z § 15 pkt 2 
i 3 rozporządzenia, dokumentacja zadań zapewniających, prowadzonych w 2010 r. 
była uzupełniana dopiero w trakcie kontroli NIK. Skutkiem nieprowadzenia akt 
poszczególnych zadań zapewniających w sposób bieżący, było dokumentowanie 
części czynności audytowych w sposób uniemożliwiający odtworzenie 
ich chronologii. W aktach stałych audytu wewnętrznego nie zostały 
udokumentowane zmiany planu audytu wewnętrznego na 2010 r. w zakresie 
nieprzeprowadzenia zadania sprawdzającego, co stanowiło naruszenie § 14 pkt 5 
ww. rozporządzenia. Audytor wewnętrzny ponadto nie dokumentował 
zatwierdzonych zmian do programu zadania pomimo, że księga procedur audytu 
wewnętrznego zobowiązywała do prowadzenia dokumentacji w sposób kompletny. 

 Pomimo wymogu określonego w § 18 ust. 1 rozporządzenie audytorzy 
wewnętrzni nie dokonali analizy ryzyka w przypadku 2 zadań realizowanych 
w Urzędzie Gminy w Komornikach, jednego zadania w Urzędzie Miasta Białogard 
i jednego zadania w Urzędzie Miasta w Augustowie. 

 W Urzędzie Gminy w Komornikach program 1 z zadań, nie zawierał istotnych ryzyk, 
kryteriów oceny ustaleń stanu faktycznego oraz sposobu kwalifikowania wyników 
(naruszenie § 19 ust. 1 pkt 4, 6 i 7 rozporządzenia). Z kolei, drugie z zadań nie 
zostało przeprowadzone w planowanym terminie (do dnia 31 grudnia 2010 r.), 
a czynności kontynuowane były do dnia 24 stycznia 2011 r., mimo braku 
przedłużenia ważności upoważnienia. W sprawozdaniach z wykonania obu ww. 
zadań nie zawarto sklasyfikowanych wyników ich oceny, co stanowiło naruszenie 
§ 24 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia. 

3.2.3. Koordynacja kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego 
w jednostkach samorządu terytorialnego przez Ministra Finansów 

Koordynacja Ministra Finansów, pomimo podejmowania szeregu działań, nie była 

wykonywana w pełni adekwatnie do potrzeb, a jej efekty zadawalające.  

3.2.3.1. Efekty koordynacji 

Efektem prowadzonej przez Ministra Finansów koordynacji było m.in.: 

a) wydanie, na podstawie art. 69 ust. 3 ufp standardów kontroli zarządczej oraz na podstawie 

art. 273 ust. 1 ufp standardów audytu wewnętrznego; 

 Standardy kontroli zarządczej w ocenie aż 68% zapytanych przez NIK 
wójtów, burmistrzów i prezydentów wymagały dalszego doprecyzowania 
i uszczegółowienia, w tym 9% pytanych uznało, że są niezrozumiałe.  
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W ich ocenie sposób upowszechnia zarówno standardów kontroli zarządczej 
(80% pozytywnych odpowiedzi) jak i standardów audytu wewnętrznego  
(81% pozytywnych odpowiedzi) był właściwy, a negatywnie został oceniony 
odpowiednio przez 16% i 7% zapytanych. 

b) prowadzenie przez Ministerstwo strony internetowej poświęconej tematyce kontroli 

zarządczej, w tym zarządzaniu ryzykiem oraz audytowi wewnętrznemu. Na stronie 

publikowano odpowiedzi udzielane przez Ministerstwo na najczęściej powtarzające się 

pytania; 

 Strona internetowa prowadzona przez Ministerstwo Finansów stanowiła 
istotne, ale nie jedyne źródło informacji na temat kontroli zarządczej.  
Aż 63% pytanych odpowiedziało, że odwiedza stronę co najmniej 1 raz 
w miesiącu, z tego 24% raz w tygodniu. Niemniej jednak wysoki odsetek, 
bo 33% sporadycznie lub wcale. Kierownicy jednostek samorządu 
terytorialnego (gmin) uznali, że choć generalnie informacje na temat kontroli 
zarządczej opublikowane na stronie internetowej są przejrzyste (58%), 
to jednak 38%  negatywnie oceniła ich czytelność. 

 Popularniejsza była część strony www.mf.gov.pl poświęcona audytowi 
wewnętrznemu, którą raz w tygodniu lub częściej odwiedzało 53% pytanych, 
a tylko 10% sporadycznie. Przy czym aż 72% audytorów wewnętrznych 
uznało, iż są one zaprezentowane w sposób czytelny, a tylko 14%, iż mało 
czytelnie lub skomplikowanie. 

c) organizowanie comiesięcznych spotkań z przedstawicielami sektora publicznego 

poświęconych problematyce kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego. Zaplanowany 

na ten cel budżet finansowy był niewielki i wyniósł w 2010 r. 4,3 tys. zł (w 2011 r. – 

6,65 tys. zł); 

d) uczestnictwo pracowników Ministerstwa Finansów, w roli prelegentów w szkoleniach 

zewnętrznych poświęconych problematyce kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego.  

3.2.3.2. Zakres informacji na temat stanu wdrażania kontroli 
zarządczej oraz funkcjonowania audytu wewnętrznego 

Ministerstwo Finansów nie posiadało aktualnych informacji na temat stanu wdrażania 

kontroli zarządczej oraz jedynie ogólne dane na temat audytu wewnętrznego w jednostkach 

samorządu terytorialnego, choć do zakresu zadań Departamentu Audytu Sektora Finansów 

Publicznych (dalej: „Departament Audytu”), który wykonywał zadania koordynacji, 

należało m.in. uzyskiwanie i analizowanie informacji oraz inicjowanie działań 

zmierzających do poprawy objętego kontrolą NIK obszaru. Informacje posiadane przez 

Departament Audytu na temat działalności audytu wewnętrznego dotyczyły m.in. liczby 

jednostek zobowiązanych do prowadzenia audytu wewnętrznego, stanu zatrudnienia 
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w komórkach audytu wewnętrznego (bądź informacji o usługodawcy) oraz kwalifikacji osób 

zatrudnionych w komórkach audytu wewnętrznego.  

Zgodnie z art. 274 ust. 7 ufp kierownicy jednostek samorządu terytorialnego zobowiązani 

zostali do pisemnego poinformowania Ministra Finansów o rozpoczęciu prowadzenia 

audytu wewnętrznego (w ufp nie określono natomiast konsekwencji nieprzekazania 

przez jednostkę ww. informacji). Do zakończenia czynności kontrolnych w Ministerstwie 

Finansów (tj. do dnia 16 maja 2011 r.) tylko 539 gmin przesłało ww. powiadomienia,  

a aż 193 gminy (26% zobowiązanych jednostek) nie wywiązały się z obowiązku.  

3.2.3.3. Zasoby kadrowe 

Zasoby kadrowe Departamentu Audytu, który m.in. wykonywał obowiązki koordynacji były 

skromne. W odniesieniu do gmin koordynacja w zakresie kontroli zarządczej obejmowała 

2.479 jednostek z terenu całego kraju, z których 732 zobowiązanych było do prowadzenia 

audytu wewnętrznego. Liczba pracowników zatrudnionych w Departamencie Audytu 

wynosiła 23 osoby i stanowiła 79% stanu zakładanego. Brak obsady dotyczył 6 stanowisk 

pracy (w tym m.in. 2 osób na  4 – osobowym stanowisku pracy ds. standardów 

i metodologii). Wg wyjaśnień Dyrektora Departamentu wynikało to z faktu, że wyniki 

ostatnich przeprowadzonych naborów nie zostały zaakceptowane przez Dyrektora 

Generalnego Ministerstwa, w wyniku czego nie zawarto umów o pracę. 

3.2.3.4. Wydawanie wytycznych 

W 2010 r. Ministerstwo nie wydało wytycznych, o których mowa w art. 71 pkt 2 

oraz art. 292 ust. 1 pkt 4 ufp. Pierwsze wytyczne dotyczące samooceny kontroli zarządczej 

wydane zostały po roku funkcjonowania kontroli zarządczej  (w lutym 2011 r.), natomiast 

nowe wytyczne dotyczące samooceny audytu wewnętrznego opublikowano na stronie 

internetowej Ministerstwa w styczniu 2011 r. Ministerstwo wydało te wytyczne, 

jak wyjaśniono w toku kontroli „w reakcji na bieżące obserwacje”. 

 Zdaniem pytanych przez NIK z art. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK 
kierowników gmin choć informacje na temat kontroli zarządczej zamieszczone 
na stronie internetowej Ministerstwa były pomocne w teorii, to jednak 
brakowało wskazówek praktycznych (79%). W związku z tym, aż 82% 
odpowiedziało, iż w procesie wdrażania kontroli zarządczej korzystali również 
z innych źródeł informacji: samorządowych portali internetowych, publikacji 
książkowych, działalności doradczej audytu wewnętrznego. Jednocześnie 11% 
pytanych w ogóle nie korzystało z tych informacji. 

 Na problem braku wskazówek praktycznych zwróciło uwagę 58% audytorów 
wewnętrznych, choć w tym przypadku dla 26% były one pomocne w teorii 
i praktyce. Dodatkowym źródłem wiedzy były portale internetowe, publikacje 
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książkowe, działalność Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych Oddział w 
Polsce. Niewielki odsetek odpowiedzi wskazywał, że są one mało przydatne (2%), 
przy czym w żadnym przypadku nie uznano, iż były nieprzydatne. 

 Audytorzy wewnętrzni traktowali informacje publikowane 
przez Ministerstwo Finansów, jako jedno ze źródeł (58%). Dla 9% było to 
jedyne źródło informacji, a 11% nie korzystało z tych informacji w ogóle. 

3.2.3.5. Aktualizacja zadań w regulacjach wewnętrznych Ministerstwa 

Pomimo że zadania w zakresie koordynacji kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego 

powierzono wyodrębnionej komórce organizacyjnej Ministerstwa, to jednak po ponad roku 

od wejścia w życie ufp Regulamin Organizacyjny Ministerstwa nadal nie został w tym 

zakresie zaktualizowany. Działania podjęte w tym zakresie m.in. przez Departament Audytu 

były spóźnione, a propozycje zmian do ww. Regulaminu zostały przekazane dopiero 

na początku 2011 r.  

3.2.3.6. Realizacja wniosków pokontrolnych z kontroli nr P/09/132 
„Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej (zarządczej) 
oraz audytu wewnętrznego w wybranych gminach 
województwa pomorskiego” 

W wystąpieniach pokontrolnych po kontroli P/09/132 sformułowano ogółem 44 wnioski 

skierowane do wójtów (burmistrzów) oraz 9 wniosków do przewodniczących komisji 

rewizyjnych. W trakcie kontroli sprawdzających realizację tych wniosków (K/11/001) 

ustalono, że w przypadku 4 jednostek (na 6 objętych kontrolą P/09/132) wszystkie wnioski 

pokontrolne zostały zrealizowane.  

 W Urzędzie Miasta i Gminy w Pelplinie stwierdzono, że wniosek dotyczący 
wzmocnienia mechanizmów kontrolnych w zakresie przestrzegania procedury 
zamówień publicznych w Urzędzie nie został zrealizowany. Wprawdzie wprowadzono 
Regulamin udzielania zamówień publicznych oraz przeszkolono pracowników 
w zakresie zamówień publicznych, to jednak były to działania niewystarczające. 
Nieprawidłowością było udzielenie zamówienia na „Administrowanie Stadionem 
Miejskim w Pelplinie” z pominięciem procedur określonych w ustawie z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych28, co stanowiło naruszenie art. 4 
pkt 8 ww. ustawy. W toku kontroli stwierdzono, że wartość zamówienia przekraczała 
14 tys. euro i wyniosła w przeliczeniu 66,4 tys. zł. 

 W tym samym urzędzie wniosek dotyczący przypisania oraz prowadzenia 
w udokumentowanej postaci działań podejmowanych w zakresie identyfikacji zadań 
wrażliwych oraz zarządzania ryzykiem został częściowo zrealizowany. Wprawdzie 
Burmistrz wydał zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej, a w 2010 r. w Urzędzie 
dokonano samooceny systemu kontroli według metody CAF 2006, to jednak część 
zadań z  zakresu zarządzania ryzykiem (analizowanie potencjalnych obszarów 
ryzyka w ramach obszarów działalności Urzędu) przypisano audytorowi 
wewnętrznemu. W świetle art. 272 ust. 1 i 2 ufp, zarządzanie ryzykiem jako 
element kontroli zarządczej stanowi przedmiot niezależnej i obiektywnej oceny 

                                                 
28 Dz. U. z 2010r.,Nr 113, poz.759 ze zm. 
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dokonywanej przez audytora. Przypisanie audytorowi zadań w zakresie zarządzania 
ryzykiem stwarza ryzyko ograniczenia zakresu audytu wewnętrznego poprzez 
wyłączenie możliwości dokonywania ocen systemu kontroli zarządczej w ciągu 
kolejnego roku, a w przypadku ich wykonania w tym czasie, naruszenie standardu 
obiektywizmu.  

 W Urzędzie Miejskim w Czersku w ramach realizacji wniosku dotyczącego 
wdrożenia standardu kontroli wewnętrznej przypisania oraz prowadzenia w 
udokumentowanej postaci działań podejmowanych w zakresie identyfikacji zadań 
wrażliwych i zarządzania ryzykiem Burmistrz wydał Zarządzenie w sprawie systemu 
kontroli zarządczej sprawowanej przez Burmistrza, które dotyczyło działań na I i II 
poziomie kontroli zarządczej. Zarządzenie uwzględniało sposób organizacji 
i prowadzenia procesu zarządzania ryzykiem. Pracownicy Urzędu i jednostek 
podległych przyjęli w udokumentowany sposób do wiadomości i stosowania ww. 
zarządzenie oraz zostali przeszkoleni w jego zakresie. Stwierdzono, że plan 
działalności oraz rejestr ryzyk był nadal w przygotowaniu. 
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4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli 

4.1. Organizacja i metodyka kontroli 

W ramach przygotowania przeprowadzanej kontroli wykorzystano wyniki kontroli P/09/132 

„Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej (zarządczej) oraz audytu wewnętrznego 

w wybranych gminach województwa pomorskiego”29, która wskazywała m.in. 

na nieuwzględnianie przy tworzeniu procedur (dla ustawowo określonych procesów) 

niektórych kluczowych standardów kontroli wewnętrznej, brak ciągłości, spójności 

i skuteczności w działaniu ustanowionych mechanizmów kontrolnych, skutkujący łamaniem 

przepisów prawa przy udzielaniu zamówień publicznych. Ww. kontrola wykazała również 

ograniczoną efektywność funkcji audytu dla usprawniania działalności kontrolowanych 

jednostek związaną ze stosunkowo niskimi nakładami (osobowymi i finansowymi) 

ponoszonymi przez skontrolowane urzędy, jak również naruszenia obowiązujących 

przepisów prawa przy dokumentowaniu przebiegu wykonywanych zadań audytowych. 

Postępowania kontrolne zostały przeprowadzone od 27 grudnia 2010 r. do 16 maja 2011 r. 

W kontroli uczestniczyło 5 delegatur NIK – w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, 

Poznaniu i Szczecinie. Każda z delegatur przeprowadziła kontrolę w 4 gminach wybranych 

spośród jednostek zobowiązanych do prowadzenia audytu wewnętrznego. W każdej 

skontrolowanej gminie kontrolerzy zwrócili się, w trybie art. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK,  

do maksymalnie 10 jednostek organizacyjnych, dysponujących największym budżetem 

o złożenie wyjaśnień na temat stanu kontroli zarządczej w 2010 r.  

Funkcjonowanie mechanizmów kontroli zarządczej ocenione zostało na przykładzie badania 

postępowań o udzielenie zamówień publicznych (maksymalnie po 10 w każdej gminie). 

Spośród tych postępowań wybranych zostało po 5 zamówień, które zostały zbadane pod 

kątem ich zgodności z przepisami pzp.  

Badaniem objęto również zadania audytowe realizowane przez kontrolowane gminy. 

Wyniki tego badania posłużyły do sformułowania ocen w wystąpieniach pokontrolnych 

w części dotyczącej prawidłowości i efektywności audytu wewnętrznego w gminach. 

                                                 
29 Nr ewid. 52/2010/P09/132/LGD. 
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Przyjęto, że nieprawidłowość ma charakter zasadniczy, jeśli stanowi naruszenie 

obowiązujących przepisów prawa lub ustanowionych w poszczególnych jednostkach 

regulacji wewnętrznych, albo naruszenie standardów kontroli zarządczej oraz standardów 

audytu wewnętrznego, jak również w przypadku nierzetelnej bądź nieefektywnej realizacji 

wykonywanych zadań. W przypadku oceny kontroli zarządczej kluczowe było podejście 

jednostki do zarządzania ryzykiem, natomiast w przypadku audytu wewnętrznego 

najistotniejsza była jego wydajność i efektywność. 

4.2. Postępowanie kontrolne 

4.2.1. Działania podjęte po zakończeniu kontroli 

Wszystkie protokoły kontroli zostały podpisane przez kierowników jednostek bez zastrzeżeń. 

W 11 jednostkach przeprowadzono narady pokontrolne. 

Oceny kontrolowanej działalności oraz uwagi i wnioski przedstawione zostały  

w 21 wystąpieniach pokontrolnych. Do jednego z nich30 zgłoszono 9 zastrzeżeń, które 

dotyczyły ocen, uwag i wniosków w zakresie: procesu zamówień publicznych, zakresu 

stosowania standardów audytu wewnętrznego oraz przeprowadzania audytu wewnętrznego. 

Zastrzeżenia w zakresie procesu zamówień publicznych oraz zakresu stosowania standardów 

audytu wewnętrznego uwzględniono częściowo, natomiast w zakresie przeprowadzania 

audytu wewnętrznego oddalono w całości.  

W wystąpieniach pokontrolnych, w których przedstawiono łącznie 99 wniosków,  

NIK postulowała m.in.: 

do wójtów, burmistrzów i prezydentów o: 

 wzmocnienie udokumentowanego nadzoru nad wykonywaniem zadań z zakresu kontroli 
zarządczej w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy, 

 ukończenie aktualizacji dokumentów wewnętrznych,  

 zwiększenie spójności stosowanych w urzędach rozwiązań organizacyjnych  
ze standardami kontroli zarządczej, 

 zapewnienie formalnego przeszkolenia pracowników urzędów w zakresie kontroli 
zarządczej oraz zamówień publicznych, 

 objęcie kontrolą zarządczą całości procesu zamówień publicznych z planowaniem, 
zarządzaniem ryzykiem, przygotowaniem, prowadzeniem, realizacją i odbiorem 
poszczególnych zamówień włącznie (w tym również w zakresie zamówień poniżej  
14.000 euro), 

                                                 
30 Dotyczy wystąpienia pokontrolnego do Wójta Gminy Komorniki. 
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 przypisanie w zakresach czynności wszystkim pracownikom faktycznie biorącym udział 
w  postępowaniach o zamówienia publiczne zadań z tego zakresu, 

 wzmocnienie nadzoru na etapie przygotowania oraz odbioru udzielanych zamówień 
publicznych poprzez opracowanie adekwatnych mechanizmów kontrolnych opartych 
na wynikach analizy ryzyka, 

 naliczanie i dochodzenie kar umownych w przypadku naruszenia umów przez 
wykonawców zadań, 

 zapewnienie funkcjonowania audytu wewnętrznego w systematyczny i ciągły sposób, 
umożliwiający realizację celu audytu określonego w przepisach ustawy  
o finansach publicznych, 

 zapewnienie zgodności funkcji audytu ze standardami audytu wewnętrznego, 

 poprawę efektywności audytu wewnętrznego, 

 prowadzenie dokumentacji audytu wewnętrznego zgodnie z przyjętymi procedurami, 

do Ministra Finansów o: 

 wzmocnienie koordynacji kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach 
samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów 
wdrażania kontroli zarządczej oraz prowadzenia audytu wewnętrznego, 

 zaktualizowanie Regulaminu Organizacyjnego Ministerstwa. 

W 2 przypadkach NIK skierował do rzeczników dyscypliny finansów publicznych 

zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych (Człuchów, Bielsk Podlaski). 

4.2.2. Realizacja wniosków 

Wszyscy kierownicy jednostek poinformowali o działaniach podjętych w celu realizacji 

wniosków NIK. I tak: 

kierownicy pozostałych jednostek (gmin) poinformowali m.in., że: 

 prowadzona jest aktualizacja dokumentów wewnętrznych urzędów w zakresie  
m.in. przypisania zadań związanych z kontrolą zarządczą i audytem wewnętrznym  
oraz zarządzania ryzykiem, 

 przeprowadzone zostały (lub w najbliższym czasie będą) szkolenia dla pracowników 
z zakresu kontroli zarządczej, 

 zobowiązano kierowników jednostek organizacyjnych do m.in. składania oświadczeń 
o stanie kontroli zarządczej w tych jednostkach, 

 uzupełniono regulacje wewnętrzne dotyczące zamówień publicznych, 

 opracowano lub trwają prace nad opracowaniem brakujących dokumentów dotyczących 
audytu wewnętrznego (kart audytu wewnętrznego, programów zapewnienia i poprawy 
jakości, planów audytu), 

 zwiększono liczbę zadań zapewniających ujętych w planach audytu, 

 wprowadzono monitoring realizacji zaleceń audytowych, 

 uruchomiono nabór na stanowisko audytora wewnętrznego, 
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Minister Finansów poinformował m.in., że przewiduje zrealizowanie następujących działań: 

 wprowadzenie zmian na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce 
poświęconej kontroli zarządczej i audytowi wewnętrznemu uwzględniających 
problematykę jednostek samorządu terytorialnego („jst”), 

 opracowanie krótkiego przewodnika skierowanego do jst, który w sposób przystępny 
i zwięzły przedstawiać będzie zagadnienia kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego, 

 przeprowadzenie badania ankietowego wśród jst na temat stanu wdrożenia rozwiązań 
z zakresu kontroli zarządczej oraz szczegółowych potrzeb jst w tym zakresie.  

4.3. Finansowe rezultaty kontroli 

Finansowe rezultaty niniejszej kontroli wyniosły 6 978,2 tys. zł – na kwotę tą składały się: 

 uszczuplenia środków lub aktywów: 369,1 tys. zł, 

 wydatki dokonane z naruszeniem prawa przy udzielaniu zamówień publicznych:  
3.223,8 tys. zł, 

 kwoty wydatkowane w następstwie działań stanowiących naruszenie prawa: 466,4 tys. zł, 

 kwoty wydatkowane z naruszeniem zasad należytego zarządzania finansami:170,5 tys. zł, 

 sprawozdawcze skutki nieprawidłowości: 2.227,3 tys. zł, 

 potencjalne finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości: 521,1 tys. zł. 

Ponadto w ramach kontroli sprawdzającej (K/11/001) realizację wniosków pokontrolnych 

z kontroli P/09/132 „Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej (zarządczej) oraz audytu 

wewnętrznego w wybranych gminach województwa pomorskiego” finansowe rezultaty 

kontroli wyniosły 66,4 tys. zł (finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości). 

 



Załączniki 

5. Załączniki 

5.1. Wykaz skontrolowanych podmiotów oraz jednostek 
organizacyjnych NIK, które przeprowadziły w nich 
kontrole oraz lista osób będących kierownikami 
jednostek kontrolowanych 

L.p. Jednostka kontrolowana 
Imię i nazwisko kierownika 

jednostki kontrolowanej  
Jednostka 

organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę 

1. Ministerstwo Finansów Jan  Vincent-Rostowski 

2. Urząd Miasta w Człuchowie Ryszard Szybajło 

3. Urząd Gminy Żukowo Jerzy Żurawicz 

4. Urząd Miasta w Kartuzach Mirosława Lehman 

5. Urząd Miasta w Kościerzynie Zdzisław Czucha 

Delegatura  
w Gdańsku 

6. Urząd Gminy w Komornikach Jan Broda 

7. Urząd Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera 

8. Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu Anna Tomicka 

9. Urząd Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka 

Delegatura  
w Poznaniu 

10. Urząd Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza 

11. Urząd Miasta w Koronowie Stanisław Gliszczyński 

12. Urząd Miasta w Rypinie Paweł Grzybowski 

13. Urząd Miasta w Świeciu Tadeusz Pogoda 

Delegatura  
w Bydgoszczy 

14. Urząd Miasta w Białogardzie Krzysztof Bagiński 

15. Urząd Miasta w Policach Władysław Diakun 

16. Urząd Gminy Rewal Robert Skraburski 

17. Urząd Miasta  
w Stargardzie Szczecińskim 

Sławomir Pajor 

Delegatura 
w Szczecinie 

18. Urząd Miasta w Augustowie Kazimierz Kożuchowski 

19 Urząd Miasta w Bielsku Podlaskim Eugeniusz Berezowiec 

20. Urząd Miasta Grajewo Adam Kiełczewski 

21. Urząd Miasta w Zambrowie Kazimierz Dąbrowski 

Delegatura  
w Białymstoku 
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5.2. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej 
działalności 

1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., 
Nr 142, poz.1591 ze zm.)- rozdział 3. 

2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz.1240 ze zm.)- dział I, VI. 

3) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 113, poz.759 ) - działy: I, V, VI. 

4) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.) dział II. 

5) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie 
przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 21,  
poz. 108). 

6) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie kwot, 
których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego 
w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 763) – 
uchylone z dniem 1 stycznia 2011r. 

7) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie 
szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz. U. 
Nr 66, poz. 406), uchylonego z dniem 8 lutego 2010 r. 

8) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie trybu 
sporządzania oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu audytu za rok 
poprzedni (Dz. U. Nr 61, poz. 378), uchylonego z dniem 8 lutego 2010 r. 

9) Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie 
standardów kontroli zarządczej dla  sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF 
Nr 15, poz. 84). 

10) Komunikat nr 1 Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 
standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych 
(Dz. Urz. MF Nr 2, poz. 12) – uchylony z dniem 19 maja 2010 r. 

11) Komunikat nr 8 Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia  2010 r. w sprawie 
standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych 
(Dz. Urz. MF Nr 5, poz. 24).  
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5.3. Analiza stanu prawnego 

5.3.1 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych31 
Zgodnie z art. 1 pkt 12 ufp ustawa określa zasady kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego 

oraz koordynacji kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów 

publicznych. 

Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań 

podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, 

efektywny, oszczędny i terminowy (art. 68 ust. 1). Zgodnie z art. 68 ust. 2 ufp celem kontroli 

zarządczej jest zapewnienie w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz 

procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności 

sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, 

efektywności i skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem. 

Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 ufp zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej 

i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków wójta, burmistrza, prezydenta miasta, 

przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego („jst”). 

W myśl przepisów art. 69 ust. 1 ufp oraz zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 29 

stycznia 2010 r. (nr DA6/4095/NWX/2010/775) skierowanym do wójtów, burmistrzów, 

prezydentów miast, starostów i marszałków województw, kontrola zarządcza w sektorze 

finansów publicznych powinna funkcjonować na dwóch poziomach. Podstawowym 

poziomem funkcjonowania kontroli zarządczej w całym sektorze finansów publicznych jest 

jednostka sektora finansów publicznych (I poziom kontroli zarządczej). Za funkcjonowanie 

kontroli zarządczej w jednostce odpowiedzialny jest jej kierownik. Ponadto w ramach 

administracji rządowej i samorządowej powinna funkcjonować kontrola zarządcza 

odpowiednio na poziomie działu administracji rządowej, a także jednostki samorządu 

terytorialnego (II poziom kontroli zarządczej). Za funkcjonowanie kontroli zarządczej na tym 

poziomie odpowiada odpowiednio minister kierujący danym działem administracji rządowej 

oraz wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa w przypadku 

samorządu terytorialnego.  

W świetle ww. pisma efektywne funkcjonowanie kontroli zarządczej wymaga aktywnego 

działania ze strony kierownika jednostki i wszystkich osób na stanowiskach kierowniczych, 

                                                 

31 Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. 
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które mają udział w zarządzaniu jednostką. Obowiązków i zadań w zakresie kontroli 

zarządczej nie można przydzielić lub ograniczyć do jednej komórki organizacyjnej. Istotne 

wsparcie dla kierownika jednostki w realizowaniu zadań z zakresu kontroli zarządczej 

powinna stanowić działalność audytu wewnętrznego. Ocena systemu kontroli zarządczej, a 

także czynności doradcze dokonywane przez audyt wewnętrzny mają wspierać kierownika 

jednostki w realizacji celów i zadań jednostki.  

Zgodnie z art. 272 ufp audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której 

celem jest wspieranie (m.in.) kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez 

systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena ta dotyczy w 

szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w m.in. jednostce. 

Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego prowadzi się, jeżeli ujęta w 

uchwale budżetowej kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów 

przekroczyła wysokość 40.000 tys. zł (art. 274 ust. 3 ufp), przy czym może go prowadzić 

audytor wewnętrzny zatrudniony w jednostce lub usługodawca niezatrudniony w jednostce 

(art. 275). W jednostce samorządu terytorialnego zadania przypisane kierownikowi jednostki 

związane z audytem wewnętrznym wykonują odpowiednio: wójt, burmistrz, prezydent 

miasta, przewodniczący zarządu jst (art. 276). 

Audytorem wewnętrznym może być osoba spełniająca wymagania określone w art. 286 ust. 1 

ufp.  Na podstawie art. 273 ust. 1 ufp Minister Finansów określił Międzynarodowe Standardy 

Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego opracowane przez The Institute of Internal 

Auditors, jako standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów 

publicznych32. Standardy te obejmują standardy atrybutów,działania oraz wdrożenia. 

Standardy atrybutów określają cechy organizacji i osób świadczących usługi audytu 

wewnętrznego. Standardy działania opisują charakter działań audytu wewnętrznego oraz 

określają kryteria jakościowe służące ich ocenie. Standardy atrybutów i działania dotyczą 

wszystkich usług audytu wewnętrznego. Ich rozwinięciem są standardy wdrożenia, które 

opisują wymagania dotyczące działań zapewniających (A) oraz doradczych (C). 

                                                 

32  Komunikat nr 8 Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego 
w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 5 poz. 24) – obowiązuje od 19 maja 2010r. 
Do 19 maja 2010r. w ww. zakresie obowiązywał Komunikat nr 1 Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 
w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 2, 
poz. 12). 

48 



Załączniki 

Zgodnie z art.71 ufp Minister Finansów ponosi odpowiedzialność za koordynację kontroli 

zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Do zadań w zakresie koordynacji 

należy w szczególności: upowszechnianie standardów kontroli zarządczej, wydawanie 

wytycznych,  współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, współpraca 

z komitetami audytu. 

W świetle art. 292 ust. 1 ufp do zadań Ministra Finansów w zakresie koordynacji audytu 

wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych należy w szczególności: zlecanie 

przeprowadzenia audytu wewnętrznego, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego, 

ocena audytu wewnętrznego, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego, 

upowszechnianie standardów audytu wewnętrznego, wydawanie wytycznych, współpraca 

z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, współpraca z komitetami audytu. 

5.3.2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. 
w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu 
wewnętrznego33 

Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego 

oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego. 

Zgodnie z §3 ust. 1 rozporządzenia audytor wewnętrzny albo tzw. audytor usługodawca 

przeprowadza audyt wewnętrzny w komórkach audytowanych na podstawie imiennego 

upoważnienia kierownika jednostki, po okazaniu legitymacji służbowej lub dowodu tożsamości.  

Kierownik komórki audytu wewnętrznego albo audytor usługodawca w celu przygotowania planu 

audytu przeprowadza w sposób udokumentowany analizę ryzyka (§5 ust. 1). Analiza ta obejmuje 

w szczególności identyfikację obszarów działalności jednostki oraz ocenę ryzyka we wszystkich 

zidentyfikowanych obszarach działalności jednostki – obszary ryzyka (§5 ust. 2).  

Wymogi dotyczące opracowania planu audytu określono w §8 ust. 1 rozporządzenia.  

Audytor wewnętrzny dokumentuje wszystkie czynności i zdarzenia, które mają istotne 

znaczenie dla wyników audytu wewnętrznego (§12). W tym celu prowadzi: bieżące akta 

audytu wewnętrznego – w celu dokumentowania przebiegu i wyników audytu wewnętrznego 

                                                 
33 Dz. U. Nr 21, poz. 108  obowiązuje od 8.02.2010 r. Do 8 lutego 2010 r. w ww. zakresie obowiązywało 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu 
przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 66, poz. 406) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów 
z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie trybu sporządzania oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu audytu 
za rok poprzedni (Dz. U. Nr 61, poz. 378). 
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(§13 pkt 1) oraz stałe akta audytu wewnętrznego – w celu gromadzenia informacji 

dotyczących obszarów ryzyka, które mogą być przedmiotem zadań audytowych (§13 pkt 2). 

Zgodnie z §22 audytor wewnętrzny po zakończeniu czynności w komórkach audytowanych 

objętych zadaniem zapewniającym przedstawia kierownikom tych komórek ustalenia stanu 

faktycznego. Audytor wewnętrzny może też zwołać naradę zamykającą (§23). 

Po przedstawieniu kierownikom komórek audytowanych ustaleń stanu faktycznego audytor 

wewnętrzny sporządza sprawozdanie, w którym w sposób jasny, rzetelny i zwięzły przedstawia 

wyniki audytu wewnętrznego (§24 ust. 1). Sposób zgłaszania dodatkowych wyjaśnień 

i umotywowanych zastrzeżeń do treści sprawozdania, ich rozpatrywania oraz realizacji zaleceń 

powinien być zgodny z treścią §§25-28 rozporządzenia. 

Audytor wewnętrzny może wykonywać czynności doradcze na wniosek kierownika jednostki 

lub z własnej inicjatywy w zakresie z nim uzgodnionym (§29). Zgodnie z §31 rozporządzenia 

w wyniku czynności doradczych audytor wewnętrzny może przedstawić opinie lub wnioski 

dotyczące usprawnienia jednostki. 

Kierownik komórki audytu wewnętrznego albo audytor usługodawcy składa kierownikowi 

jednostki sprawozdanie z wykonania planu audytu informujące w szczególności o stopniu jego 

realizacji oraz istotnych ryzykach i słabościach kontroli zarządczej (§33). Audytor usługodawcy 

to osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ufp, wyznaczona do prowadzenia audytu 

wewnętrznego zgodnie z warunkami umowy, o której mowa w art. 279 ust. 2 ufp. 
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5.4. Wykaz organów, którym przekazano informację  
o wynikach kontroli 

1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

2) Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

3) Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

4) Prezes Rady Ministrów 

5) Minister Finansów 

6) Sejmowa Komisja Finansów Publicznych 

7) Sejmowa Komisja ds. Kontroli Państwowej 

8) Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej 

9) Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 

10) Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. 
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