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Jak poprawić funkcjonowanie kontroli zarządczej w administracji publicznej - rola audytu 

wewnętrznego i Najwyższej Izby Kontroli 

 

1.Audyt wewnętrzny oraz kontrola zarządcza mają pomóc usprawnić Państwo. 

 

Zmiana podejścia do zarządzania w sektorze finansów publicznych w Polsce kojarzona jest  

z wymaganiami jakie w okresie negocjacyjnym postawiła Komisja Europejska przed krajami 

kandydackim. Konieczną stała się zmiana systemu zarządzania, nastawionego na kontrolę ex 

post w nowoczesny, zdecentralizowany system kontroli w państwie, który stwarzałby 

możliwości lepszego wykorzystania środków publicznych, przeznaczanych na realizację 

zadań. 

Budowa takiego systemu wymagała zmiany podejścia do zarządzania środkami publicznymi 

oraz zasobami jakie państwo posiada, aby realizować zadania publiczne. Obowiązująca  

kultura ”stosowania przepisów” miała być zastępowana kulturą „realizacji zadań”, w której 

zgodność prowadzonych działań z przepisami prawa jest dalece niewystarczająca do 

właściwego zarządzania jednostką sektora finansów publicznych. Konieczna jest realizacja 

właściwie zdefiniowanych celów. 

W pierwszym okresie tych zmian projektując rozwiązania, które mogłyby sprawdzić się  

w polskich warunkach i otoczeniu prawnym korzystano z powszechnie znanych i 

stosowanych w świecie standardów dotyczących rozliczalności sektora publicznego1.  

Zespół autorów projektowanych zmian odwołał się również do doświadczeń i ponad 80-

letniego dorobku organu, który w zakresie kontroli finansów państwa posiadał wypracowane 

praktyki i standardy oraz był mocno osadzony w systemie kontroli państwa, Najwyższej Izby 

Kontroli2. 

                                                           
1 Standardy kontroli Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli INTOSAI, 
Europejskie wytyczne stosowania standardów kontroli INTOSAI 
2 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (art.202-207), ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli z dnia 23 grudnia 1994 r. (tj. ze zmianami 
wprowadzonymi ustawą z dnia 22.01.2010 r. Dz. U. 227, poz. 1482) 



 Budowę i koordynację zdecentralizowanego systemu kontroli pozwalającej oceniać 

efektywność gospodarowania środkami publicznymi na poziomie jednostek administracji 

publicznej powierzono ministrowi właściwemu do spraw finansów3. Prezes Najwyższej Izby 

kontroli oraz Minister Finansów podpisali porozumienie współpracy w budowaniu 

nowoczesnego systemu kontroli i stan ten obowiązuje do chwili obecnej.  

Jednym z pierwszych elementów nowego podejścia był audyt wewnętrzny, wprowadzony w 

ustawie o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. Wówczas wprowadzono też inne 

zmiany, które zakreśliły ramy prawne dla funkcjonowania nowoczesnej kontroli, nazywając ją 

kontrolą finansową4. Pojęcie audytu wewnętrznego wcześniej nie było znane polskiej 

administracji publicznej, zaś działania audytorów wewnętrznych jednostkach sektora 

finansów publicznych były nowością. Kluczową kwestią pozostawało więc pytanie w jakim 

kierunku podąży praktyka stosowania tych przepisów.  

Audytorzy wewnętrzni zostali postawieni przed zadaniem usprawniania działalności 

jednostek w których pracowali, w sytuacji gdy jednostki te nie dostrzegały większych korzyści 

z usprawniania swojej działalności. Wytworzona przez lata kultura organizacyjna 

charakteryzująca się, nadmiernym przywiązaniem do zasady legalizmu oraz słabo 

wykorzystywane podejście do zarządzania administracją publiczną tzw. New Public 

Management, wykorzystywania doświadczeń sektora prywatnego, określania celów i zadań 

publicznych i przypisywania środków finansowych na ich realizację była zbyt dużą 

przeszkodą.  

Korygując zbyt finansowe i legalistyczne podejście do kontroli i audytu wewnętrznego, 

ustawodawca zdecydował się na całkowitą zmianę podejścia i w ustawie o finansach 

publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. 5  zmienił definicję kontroli, akcentując jej charakter 

praktyczny i określił ją jako kombinację procesów, struktur, działań  które mają wspierać 

jednostkę w osiąganiu celów. Zobowiązał jednocześnie Ministra Finansów do określenia: 

1) standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych6 

2) standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych7. 

                                                           
3 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U z 2007 r. Nr 65, poz. 473 ze zm.) 
4 Ustawa o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz. U z 2002r. Nr 76, poz. 694) 
5 Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) 
6 Komunikat nr 23 Ministra Finansów w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych(Dz. Urz. MF Nr 
15,poz.84) 
7 Komunikat  nr 8 Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora 
finansów publicznych ( dz. Urz. Nr 5 poz. 24) 



Standardy kontroli zarządczej stanowią zbiór wskazówek opracowanych na podstawie 

pewnych wspólnych, przyjętych w świecie modeli zarządzania, z uwzględnieniem odrębności 

dla danego państwa i systemu prawnego. 

W przypadku standardów audytu wewnętrznego Komunikat odwołuje się wprost do 

Standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego Instytutu Audytorów Wewnętrznych 

– organizacji o zasięgu ogólnoświatowym, która wypracowała i upowszechnia uniwersalne 

standardy audytu wewnętrznego. 

 

2. Audyt Wewnętrzny i Kontrola Zarządcza – skuteczność narzędzi 

Aby wprowadzona koncepcja kontroli zarządczej stała się narzędziem rzeczywistego 

usprawnianie państwa jej wdrożenie w jednostkach musi być rzeczywiste, nie może 

ograniczać się do stworzenia dokumentacji. Realność deklarowanych na papierze rozwiązań 

oraz ich praktyczne znaczenie dla jednostki powinno być przedmiotem audytu 

wewnętrznego przy współpracy i wsparciu wszelkich rodzajów i odmian kontroli 

funkcjonujących w tych  jednostkach. 

 

Rzeczywiste funkcjonowanie kontroli zarządczej jest istotne we wszystkich jej obszarach. 

Naszym zdaniem można jednak wskazać dwa obszary o zasadniczym znaczeniu, które 

decydować będą o tym czy jednostka usprawnia swoje działania czy nie. 

Pierwsza to zdolność jednostki do osiągania założonych celów, w tym monitorowanie stopnia 

realizacji celów w podokresach, wyciąganie wniosków z niepowodzeń i zarządzanie ryzykiem. 

Ocena w tym obszarze nie może ograniczać się do kwestii formalnych, bez analizy 

sensowności ustalonych celów i systemu ich realizacji, bez uwzględnienia roli organów 

nadzorczych.  Spełniający wymagania formalne system realizacji celów, dobrze prezentujący 

się na papierze nie usprawni działania jednostki. 

Druga to rzetelność informacji przekazywanej w oświadczeniach o stanie kontroli zarządczej. 

Wiedza o własnych słabościach oraz realny plan ich poprawy powinny być nagradzane a nie 

karane. Oświadczenie powinny być oparte o rzetelne i możliwie kompletne źródła oceny.  

Jeśli jedynym źródłem jest kaskadowy system oświadczeń jednostek lub komórek podległych 

trudno uznać aby była to podstawa wystarczająca.  

 



W jednostce,  w której  rzeczywiście funkcjonuje kontrola zarządcza można rzeczywiście 

oceniać wartość audytu wewnętrznego. Wówczas naturalnym staje się dążenie jednostki do 

posiadania audytu wewnętrznego wysokiej jakości albo rezygnacji z jego usług. 

Obowiązujący stan prawny wykształcił już pewne trwałe praktyki stosowane w jednostkach 

sektora finansów publicznych, choć są one niejednolite co wykazały przeprowadzone przez 

Najwyższą Izbę Kontroli  w 2011 r. kontrole wdrażania systemu kontroli zarządczej i audytu 

wewnętrznego8 pt. „ Audyt wewnętrzny w systemie kontroli zarządczej” oraz  „Kontrola 

funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego ze szczególnym 

uwzględnieniem audytu wewnętrznego”. 

Obie przeprowadzone kontrole dotyczące roli audytu wewnętrznego we wdrażaniu kontroli 

zarządczej i wsparciu kierowników jednostek w zarządzaniu ryzkiem, wykazały, że zarówno w 

jednostkach administracji rządowej i jednostkach samorządu terytorialnego podejście 

zarządcze i ukierunkowanie na osiąganie celów odbierane jest jako spełnienie formalnego 

wymogu, przewidzianego ustawą. 

Z analizy zamieszczonej informacji pokontrolnej, dotyczącej sektora rządowego i poziomu 

koordynatora audytu wewnętrznego wynika, że założenia programu kontroli 

skoncentrowane były na sprawdzeniu „realizacji celów i zadań audytu wewnętrznego oraz 

sposobu jego zorganizowania i funkcjonowania w jednostkach administracji rządowej ,   

a w szczególności ocena: 

- wdrażania zmian systemowych służących sprawnemu i efektywnemu zarządzaniu  

i funkcjonowaniu jednostek, 

- przyjętych rozwiązań strukturalnych (organizacyjnych) audytu wewnętrznego 

- przestrzegania wymogów proceduralnych podczas przygotowywania, 

przeprowadzania i dokumentowania zadań audytowych oraz sporządzania 

sprawozdań z ich wykonania, 

- realizacji celów i zadań audytu wewnętrznego dla przysporzenia wartości  

i usprawnienia działalności operacyjnej jednostki, efektywności prowadzenia audytu 

wewnętrznego”9  

                                                           
8 Informacja o wynikach kontroli Nr ewid. 26/2012/p11022/KBF i Nr ewid. 140/2011/P10132/LGD 
9 Zob. kontrola 26/2012/P11022 str.1 cel kontroli 



W przedstawionej ocenie NIK przyznaje, że : ”stworzony system kontroli zarządczej 

koncentrował się w wielu jednostkach głównie na formalnych aspektach, a generowane 

w tym systemie informacje nie były wykorzystywane do bieżącego zarządzania”. 

 Takie ujęcie daje podstawy do wniosku, że to oceniana funkcja audytu wewnętrznego 

była odpowiedzialna za wdrożenie adekwatnego i skutecznego systemu kontroli 

zarządczej a nie kierownik jednostki.  

Sprawdzenie zakresu stosowania standardów kontroli zarządczej w procesie naboru  

i szkolenia pracowników wykazało, że proces ten jest dobrze oprocedurowany we 

wszystkich kontrolowanych jednostkach a ocena mieści się w kryterium legalności. 

Z treści informacji wynika, że nie oceniono roli i funkcji pozostałych elementów 

składających się w jednostkach sektora rządowego na  system kontroli zarządczej tj. 

planów działalności i oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, składanych przez 

kierowników jednostek, których obowiązek sporządzania ustanowiono w roku 2010,   

a raczej przedstawiono istniejący stan faktyczny i sposób wywiązania się z tego 

ustawowego obowiązku. 

W pozostałym zakresie ocena dotyczyła jakości audytu wewnętrznego jako funkcji oraz 

pozycji komórki w organizacji. 

W ocenie ogólnej wskazano na sprzeczność przepisów art.280 ustawy o finansach 

publicznych z art. 25 ust.4 lit.h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. 

Jedną z kompetencji dyrektora generalnego urzędu jest sprawowanie nadzoru  nad 

prowadzenie kontroli i audytu wewnętrznego. Wniosek prezentowany w opinii wydaje 

się być sprzeczny z celem i funkcją audytu wewnętrznego w jednostkach, określoną  

w stosowanych przez Komisję Europejską i polski sektor publicznych standardach.10  

Analiza historyczna przepisów ustawy o służbie cywilnej również na daje podstaw do 

takiej konkluzji jak w ocenie, raczej należałoby spodziewać się wniosku o zmianę prawa  

w zakresie ustawy o służbie cywilnej.  

Z informacji pokontrolnej wynika również, że nie oceniano kolejno wszystkich elementów 

mających wpływ na działanie sprawnej, systemowej kontroli w jednostkach albowiem 

wiele poszczególnych komponentów składających się na system kontroli zarządczej  

i mających wpływ na budowanie ładu w jednostkach nie było testowanych: 

                                                           
10 Komunikat Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego w 
jednostkach sektora finansów publicznych Dz. Urz. MF Nr 5 poz.85  



1. Środowisko wewnętrzne : 

- przestrzeganie wartości etycznych – brak informacji o ocenie 

- kompetencje zawodowe – brak informacji o ocenie 

- struktura organizacyjna (jednostki, a nie komórki audytu) – brak informacji  

o ocenie 

- delegowanie uprawnień ( w jednostce) – brak informacji o ocenie 

2. Cele i zarządzanie ryzykiem – stwierdzono brak analizy ryzyka w powiązaniu z celami 

jednostki oraz brak sformalizowanego (udokumentowanego) systemu zarządzania 

ryzykiem w jednostkach, 

3. Mechanizmy kontroli – brak informacji o ocenie 

4. Informacja i komunikacja – brak informacji o ocenie 

5. Monitorowanie i ocena, w tym monitorowanie kontroli zarządczej, samoocena, audyt 

wewnętrzny , uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej. 

Ten ostatni komponent oceniono na poziomie koordynatora, czyli Ministra Finansów.  

W ocenie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, zauważalny jest brak odniesienia do 

roli audytu wewnętrznego jaką powinien spełniać dopiero w tym komponencie na etapie 

budowania systemu kontroli zarządczej. 

Sposób i wybór celów kontroli wydają się chybione, bo program nastawiony był na 

badanie legalności w związku z czym kontrolowani nie obawiali się, że kontrola zarządcza 

nie działa, ale że nie ma ustanowionych procedur na których się koncentrowali, aby 

wypełnić ustawowy obowiązek. 

Ustawodawca wyposażył w narzędzia, do tego aby móc oceniać skuteczność  zarządzania  

jednostkami sektora publicznego. Są to niewątpliwie działający audyt wewnętrzny  

w jednostkach oraz raczkujący system kontroli zarządczej. Do oceny całokształtu 

wskazany jest naczelny organ kontroli w państwie, Najwyższa Izba Kontroli. Należy 

zmieniać i wypracowywać praktykę stosowania tych narzędzi. Kształtowanie się tej 

praktyki w dużym stopniu zależy od tego co  i jak kontroluje Najwyższa Izba Kontroli – 

audytor państwa. 

 

 

 



3. Rola Najwyższej Izby Kontroli w poprawianiu systemu nowoczesnej, zdecentralizowanej 

kontroli zarządczej sektora publicznego.  

NIK chce i potrafi sprawdzić czy obowiązujące przepisy o kontroli zarządczej mają realną 

wartość w badanej organizacji.  

Konstytucja RP z 1997 roku sytuuje Najwyższą Izbę Kontroli jako naczelny organ kontroli 

państwowej podległy Sejmowi11, określa zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli oraz 

kryteria kontroli12, a także podstawowe obowiązki NIK wobec Sejmu13. 

Pozycję ustrojową Najwyższej Izby Kontroli w polskiej Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 roku 

wyznaczają dwa aspekty : z jednej strony jest to organ zajmujący najwyższą, naczelną pozycję 

w całym systemie organów realizujących funkcje kontrolne w państwie14 z drugiej zaś  jest to 

organ podległy Sejmowi, co wyraża się w konkretnych organizacyjnych i funkcjonalnych 

formach powiązań Najwyższej Izby Kontroli z Parlamentem. Treść artykułu 202 ust.1 i ust.2 

Konstytucji Rzeczpospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997 roku formułuje zasadę powiązania 

organu kontroli państwowej z władzą ustawodawczą. „Najwyższa Izba Kontroli jest 

naczelnym organem kontroli państwowej. Najwyższa Izba Kontroli podlega Sejmowi”. 

Zasada wyrażona w treści art. 202 Konstytucji nie ma charakteru podległości bezwzględnej 

i nie ogranicza niezależności Najwyższej Izby Kontroli. Jest podstawą szeregu powiązań 

Najwyższej Izby Kontroli z Sejmem, przez co wzmacnia pozycję organu kontrolnego.  

Zasada wyrażona w treści art.204 Konstytucji, że:  

„1. Najwyższa Izba Kontroli przedkłada Sejmowi: 

1) analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej, 

2) opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów, 

3) informacje o wynikach kontroli, wnioski i wystąpienia, określone w ustawie” zapewnia 

Sejmowi właściwą wiedzę i daje podstawy efektywności w zakresie funkcji kontrolnej 

parlamentu. 

Te dwie podstawowe zasady statuujące Izbę w pozycji naczelnego organu kontroli zostały 

rozwinięte w ustawie o Najwyższej Izbie Kontroli z 23 grudnia 1994 r. i wzmocnione 

zmianami wprowadzonymi ustawą z 22 stycznia 2010 r. Polski naczelny organ kontroli ma 

                                                           
11 art.202 ust.1 i 2 Konstytucji z 2.04.1997r   
12 Art.203 Konstytucji z 2.04.1997r 
13 Art.204 Konstytucji z 2.04.1997r 
14 konkretyzacją tej zasady są postanowienia ustawy z 23 XII 1994r. o NIK nakładające na inne organy kontroli obowiązek współdziałania z 
NIK 



wszystkie cechy niezbędne audytorowi sektora publicznego, chroniącego interes publiczny  

i rozliczającego administrację publiczną  z realizacji jej zadań . 

Najwyższa Izba Kontroli prowadzi działalność na podstawie rocznego planu pracy 15    

a postępowania kontrolne przebiegają na podstawie zatwierdzonego w lipcu 2002 r. przez 

Prezesa NIK podręcznika kontrolera opracowanego na podstawie standardów kontroli 

INTOSAI.  Misja NIK  „pomagamy w usprawnianiu państwa” potwierdza przekonanie, że 

kontrole realizowane przez NIK wspierają administrację publiczną w realizacji jej zadań. 

Możliwości praktycznego wpływu przez NIK na funkcjonowanie systemu zarządzania 

finansowego w Polsce są istotne. Wiele decyzji w wielu jednostkach sektora finansów 

publicznych podejmowanych jest w perspektywie tego „co powie NIK”. NIK jest jednym  

z głównych narzędzi kształtowania praktyki zarządzania w sektorze publicznym w Polsce.  

A właśnie to praktykę należy poprawić. Od tego w jaki sposób prowadzone będą kontrole 

NIK w dużym stopniu zależeć będzie, czy poszczególne elementy systemu kontroli zarządczej 

będą posiadać rzeczywiste znaczenie. 

Jednym z filarów wprowadzonej kontroli zarządczej jest dążenie do osiągania założonych 

celów oraz rozliczanie z ich realizacji. Jeśli rozliczanie będzie ograniczać się do kwestii 

formalnych, bez analizy sensowności ustalonych celów i systemu ich realizacji, bez 

uwzględnienia roli organów nadzorczych, spełniający wymagania formalne system, dobrze 

prezentujący się na papierze, system kontroli zarządczej nie przyniesienie oczekiwanego  

usprawnienia Państwa. 

Wprowadzone oświadczenia o stanie kontroli zarządczej powinny być oparte o rzetelną 

informację o rzeczywistym stanie zarządzania jednostką. Jeśli będą oparte głównie o 

oświadczenia na niższych poziomach zarządzania, wartość praktyczna pozostanie niewielka. 

 

4. Rola audytu wewnętrznego w poprawianiu  systemu nowoczesnej, zdecentralizowanej 

kontroli zarządczej sektora publicznego.  

Rola audytu wewnętrznego określona jest ustawą o finansach publicznych oraz standardami 

profesjonalnej praktyki audytu wewnętrznego, kodeksem etyki opracowanymi przez Instytut 

Audytorów Wewnętrznych, wprowadzonymi do porządku prawnego Komunikatem Nr 8 

                                                           
15 Zarządzenie Nr 9/2012 Prezesa NIK z dnia 29.03.2012 r. w sprawie szczegółowych zasad przygotowania kontroli, zadań kontrolerów oraz 
zasad sporządzania informacji o wynikach kontroli.  



Ministra Finansów oraz kartą audytu nadaną w odpowiedniej formie w każdej jednostce 

sektora finansów publicznych.  

Instytut Audytorów Wewnętrznych, którego standardy wykorzystywane są w Polsce, jest 

najstarszą i największą na świecie organizacją audytorów wewnętrznych. Stowarzyszenie 

Audytorów Wewnętrznych IIA Polska obecne jest już od 10 lat. Polski Oddział IIA jest 

stowarzyszeniem osób fizycznych16 uznanym przez światową organizację Instytut Audytorów 

Wewnętrznych IIA Global. Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska opiera swoje 

działania na aktywności społecznej członków i wolontariuszy, realizujących cele 

stowarzyszenia. Pracami IIA Polska kieruje, wybierany raz na 2 lata przez Walne 

Zgromadzenie Członków Zarząd wraz z innymi organami statutowymi.  

Stowarzyszenie AW IIA Polska zrzesza obecnie już ponad 1000 audytorów wewnętrznych, 

którzy w swojej codziennej pracy wspierają i pomagają usprawniać i optymalizować 

zarządzanie organizacji prywatnych i publicznych, we wszystkich ich formach prawnych  

i przejawach działalności, których sumaryczny produkt składa się na wspólne dobro jakim  

jest nasza gospodarka narodowa.  

Wieloletnie badania niedoskonałości systemów kontroli zarządczej, przypadków kryzysów 

korporacyjnych, które miały miejsce na arenie międzynarodowej, opisane przez Instytut 

Audytorów Wewnętrznych zwiększyły znaczenie ładu korporacyjnego, wzrost znaczenia  

zarządzania i monitorowania procesów, wdrażania nowych narzędzi zarządzania dla 

osiągnięcia celów jednostek w tym celów biznesowych.  

Instytut Audytorów Wewnętrznych  postrzega systemy kontroli wewnętrznej, kontroli 

zarządczej jak instrument wsparcia na rzecz zarządzania operacjami każdej jednostki  

i organizacji. Dobre zarządzanie pozwala na zachowanie równowagi pomiędzy 

indywidualnymi,  korporacyjnymi i publicznymi celami gospodarczymi. 

Audytorzy wewnętrzni dają swój wkład w proces poprawy i wzmocnienia mechanizmów 

zarządzania ryzykiem firm obecnych na rynku, korporacji gospodarczych oraz sektora 

publicznego w Polsce. Audytor wewnętrzny ma za zadanie wspierać zarządzanie na 

wszystkich poziomach - w celu zapewnienia skutecznego i nie nominalnego lecz faktycznego 

osiągania optymalnego ładu korporacyjnego, aby zapewnić dokładne raportowanie 

finansowe, w celu wprowadzenia warunków do maksymalizacji stałej "skuteczności  
                                                           
16 zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym 9 maja 2002 na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach 



i wydajności organizacji”, a wreszcie do ustanowienia dobrego i skutecznego 

systemu zapobiegania i zwalczania nadużyć finansowych. 

Głębokie i znaczące zmiany zostały poczynione w charakterze tego  zawodu w ostatnich 

latach. Zakres jego działania - początkowo ograniczony do księgowości i audytów 

finansowych zgodności - obecnie został rozszerzony i jest wykorzystywany w  

obszarach wielkiej rangi w ramach systemowej kontroli zarządczej, doradztwa, zarządzania 

ryzykiem  

i ładu korporacyjny. Zbiega się to  z coraz większymi  kompetencjami i 

profesjonalizmem audytorów, aby coraz bardziej widoczny i wiarygodny był audyt 

wewnętrzny. Obecnie - prawie wszędzie i prawie we wszystkich sektorach działalności, także 

publicznym - jego obecność jest zaznaczona, jeśli nie wymagana, to co 

najmniej zalecana. Ustawodawca po 2009 r. zaprezentował definicję audytu wewnętrznego 

w sposób zbliżony do jego faktycznej funkcji określonej przez wypracowane standardy. 

Z definicji obecnej wynika, że audytor wewnętrzny w jednostce sektora finansów publicznych 

został podporządkowany kierownikowi jednostki, a jego działania powinny skupić się na 

ocenie skuteczności organizacji w osiąganiu jej celów oraz poprzez doradztwo wsparcie jej 

kierownictwa. 

Działania audytorów wewnętrznych ocenione przez NIK, po niespełna 2 latach 

funkcjonowania kontroli zarządczej i zmodyfikowanej definicji audytu wewnętrznego  

w jednostkach sektora finansów publicznych, okazały się być niewystarczające, ale także 

działania zarządzających wyższego i średniego szczebla (dyrektorów departamentów  

i Naczelników wydziałów) w sektorze publicznym we wdrażaniu kontroli zarządczej  

w prezentowanej ocenie NIK, jawią się jako niewystarczające. Audytorzy wewnętrzni w celu 

utrwalenia dobrych praktyk zarządzania na obecnym etapie powinni skoncentrować się na 

znacznie większym rozłożeniu akcentów w swojej działalności na zadania doradcze. Wsparcie 

kierownictwa w bieżącej budowie stabilnego, faktycznego systemu kontroli zarządczej powinno 

oscylować wokół wsparcia metodologicznego oraz  wskazywania różnych sposobów zarządzania 

ryzykiem, tak aby osiągać cele. Audyt wewnętrzny to  przewidywanie i usprawnianie przyszłości, 

wskazywanie luk w procesach kontrolnych i zarządczych w jednostkach na podstawie badanie i oceny 

przeszłości. Warto w tym  miejscu wspomnieć o najkrótszej definicji audytu wewnętrznego: 80% 

prewencji na podstawie 20% detekcji. 



5. Usprawnianie funkcjonowania kontroli zarządczej – co możemy zrobić wspólnie 

Audyt wewnętrzny pracuje dla organizacji – wobec kontroli zewnętrznej, jaką dla jednostek 

sektora finansów publicznych jest Najwyższa Izba Kontroli, staje się głównym „narzędziem 

obrony” kontrolowanego. 

Audyt wewnętrzny i audyt zewnętrzny (kontrola NIK) mają zbliżone cele, bardzo podobny 

warsztat pracy – audytorzy wewnętrzni i kontrolerzy NIK powinni ściśle ze sobą 

współpracować. Korzyści wynikające dla jednostek z takiej współpracy ocenić trzeba 

pozytywnie. Spójne podejście do kontroli w jednostce, w tym spójne kwestionowanie 

wyników/wniosków przedstawianych kierownictwu na wszystkich szczeblach zarządzania. 

Lepsza kontrola wdrażania zaleceń, a także wykorzystanie wiedzy eksperckiej audytu 

wewnętrznego w kontaktach z kontrolującymi. 

Taka współpraca wpływałaby na audyt wewnętrzny poprzez uznanie obszarów objętych 

kontrolą za „zaudytowane” –  efektywniejsze wykorzystanie zasobów audytu wewnętrznego 

w jednostce. 

Wykorzystanie pracy audytu wewnętrznego w trakcie kontroli miałoby też znaczenie dla  

jednostki. Powodowałoby mniejszą uciążliwość kontroli – obszary zbadane przez audyt 

wewnętrzny nie byłyby ponownie badane (dokumenty, testy, czas pracowników), a dla  

kontrolujących skutkowałoby uznaniem obszarów objętych audytem wewnętrznym za 

skontrolowane, co powodowałoby  efektywniejsze wykorzystanie zasobów. 

W tych aspektach istotny jest  status audytu wewnętrznego  w jednostce: 

• Do kogo raportuje audyt wewnętrzny, czy ma bezpośredni dostęp do 

odpowiednich osób? 

• Czy audyt wewnętrzny nie sprawuje żadnych funkcji mogących zagrażać 

obiektywizmowi? 

• Decyzje dotyczące, zatrudniania w audycie wewnętrznym są nadzorowane na 

odpowiednim szczeblu (Komitet Audytu)? 

• Czy zarządzający ograniczają w jakiś sposób działanie audytu wewnętrznego? 

(wspomniana kolizja z przepisami ustawy o służbie cywilnej) 

• W jakim stopniu wdrażane są rekomendacje audytu wewnętrznego, jak jest to 

udokumentowane? 

• Czy audytorzy wewnętrzni podnoszą swoje kompetencje, dbają o rozwój, czy 

są członkami uznawanych międzynarodowych organizacji audytorskich? 



• Czy istnieje odpowiedni podręcznik audytu, programy audytu, raporty, pozostała 

dokumentacja? 

Analiza informacji pokontrolnej skłania do postawienia tez :  

1. im bardziej kontrolerzy NIK nie będą koncentrować się na sprawach formalnych  

i skierują swoją uwagę na kontrolę wykonania zadań (częściej kryterium 

skuteczności, rzadziej legalność) tym łatwiejsza będzie współpraca z audytem 

wewnętrznym, który pracuje w jednostkach sektora finansów publicznych, 

2. większe, aktywniejsze wykorzystanie audytu wewnętrznego, pracującego  

w jednostce – audyt wewnętrzny partnerem przy kontroli oraz źródłem rzetelnej 

informacji; 

Zarówno standardy pracy kontrolera NIK jak i standardy pracy audytorów wewnętrznych  

w organizacjach pozwalają na wzajemne dzielenie się informacją, która będzie niezbędna do 

prawidłowej realizacji zadań.17 

 

6 . Podsumowanie – co możemy robić wspólnie. 

• Czy możliwe są okresowe spotkania, w trakcie trwania kontroli? 

• Czy Kontrola NIK ma dostęp do raportów audytu wewnętrznego i dokumentacji 

wspierającej, jest informowana o zidentyfikowanych przez audyt wewnętrzny 

problemach? 

• Czy Kontrola NIK informuje audyt wewnętrzny o wszelkich sprawach które mogą  być 

dla niego istotne?  

 „Kontroler powinien rozważyć zasadnicze ustalenia innego kontrolera i nawiązać z nim 

współpracę.” 18 

Zacytowany standard INTOSAI określa w 6 punktach sposoby współpracy i wykorzystania wyników 

„innych organów kontroli, rewizji lub inspekcji działających w administracji rządowej oraz 

samorządzie terytorialnym” 

Podobnie Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego19 –  

                                                           
17 „Podręcznik kontrolera, standard A.2.3. Przygotowanie kontroli. 3.3. Przed przystąpieniem do prac związanych z opracowaniem 
programu kontroli należy uzyskać wystarczającą wiedze na temat kontrolowanej działalności, która umożliwi precyzyjne określenie celu i 
zakresu kontroli oraz zrozumienie zdarzeń, operacji i działań, które w opinii kontrolera mogą mieć znaczący wpływ na działalność objętą 
kontrolą”.  17 
 
18 Podręcznik kontrolera A.2.13.Współdziałanie z innymi kontrolami 
 
19standard 2050 – Koordynowanie „W celu zapewnienia odpowiedniego zakresu audytu i minimalizacji powielania wyników, zarządzający 
audytem wewnętrznym powinien wymieniać informacje i koordynować działania zarówno z wewnętrznymi ( Departamenty Kontroli i inne 



Obydwa cytowane standardy są zbieżne i zachęcają do konstruktywnej współpracy zgodnej  

z manifestowaną misją Najwyższej Izby Kontroli „ ulepszamy państwo” 

Te uniwersalne standardy powodują, że zarówno kontrolerzy NIK jak i zarządzający audytem 

wewnętrznym korzystają przy ocenie ryzyka, planowaniu zadań z informacji pokontrolnych 

dostępnych na stronach NIK, aby nie powielać badanych obszarów. 

Zawężenie tak promowanej praktyki wydaje się  jednak niedostateczne, koniecznym jest 

wzmocnienie działań i wymiana doświadczeń w zakresie uzyskania synergii w ulepszaniu zarządzania 

publicznymi pieniędzmi, realizacją zadań publicznych oraz sterowania od administracji statycznej  

w kierunku administracji zarządzającej (myślącej). Wykorzystanie wniosków kierowanych do 

kontrolowanych jednostek przez Najwyższą Izbę Kontroli  oraz pracy audytorów wewnętrznych  

w jednostkach, pozwalają na kształtowanie dobrych praktyk, a  tam gdzie to jest niezbędne, 

postulowanie zmiany prawa. 

Na wiele postawionych przez nas pytań możemy w przyszłości spróbować odpowiedzieć 

wspólnie, kształtując pożądaną praktykę.  

 

 

                                                                                                                                                                                     
jednostki kontroli w organizacjach sektora finansów publicznych w zależności od zapotrzebowania zarządzających na informację i potrzeb 
zbudowanego systemu i organizacji ) jak i zewnętrznymi wykonawcami usług zapewniających i doradczych”    
  


