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Audyt wewn�trzny funkcjonuje w administracji publicznej w Polsce od 1 stycznia 

2002 r. Został wprowadzony nowelizacj� ustawy o finansach publicznych z lipca 2001 r1, 

w której znalazł si� nowy rozdział „Kontrola finansowa i audyt wewn�trzny w jednostkach 

sektora finansów publicznych”. Rozporz�dzenie wykonawcze do ustawy podpisano 

dopiero 5 lipca 2002 r2. 

Konieczno�� wprowadzenia rozwi�za� prawnych dotycz�cych audytu była uzasad-

niona potrzeb� wypełnienia zobowi�za� negocjacyjnych z Uni� Europejsk� – było to 

przedmiotem negocjacji akcesyjnych w ramach rozdziału 28 „Kontrola finansowa”. 

Komisja Europejska uwa�ała za niezb�dne prawne uregulowanie kwestii wewn�trznej 

kontroli finansowej i audytu wewn�trznego, stoj�c na stanowisku, �e od wła�ciwej 

realizacji wdro�enia tego systemu zale�y poprawa wydajno�� i jako�ci zarz�dzania �rod-

kami publicznymi, co ma szczególne znaczenie w momencie przekazywania �rodków 

unijnych dla pa�stw stowarzyszonych i członkowskich. Wynika to z generalnej zasady, �e 

ten co dysponuje pieni�dzmi, chce mie� pewno��, �e zostan� one prawidłowo wydane.  

W uzasadnieniu do ustawy podkre�lano jednocze�nie, �e powodem powołania 

audytu jest równie� fakt niskiej oceny podmiotów kontroluj�cych. 

Zdaniem przedstawicieli Unii Europejskiej, wprowadzenie audytu �rodków 

publicznych w pa�stwach członkowskich przyniosło wymierne korzy�ci, polegaj�ce 

mi�dzy innymi na zmniejszeniu mo�liwo�ci dokonywania finansowych manipulacji �rod-

kami publicznymi. Wart podkre�lenia jest fakt, �e nie ma szczególnych regulacji, którym 

podlegałby system audytu wewn�trznego w Unii Europejskiej. W krajach członkowskich 

wyst�puj� w zwi�zku z tym ró�ne modele audytu wewn�trznego3. 

Zgodnie z art. 35c ustawy o finansach publicznych audytem jest ogół działa�, przez 

które kierownik jednostki uzyskuje obiektywn� i niezale�n� ocen� funkcjonowania 

jednostki w zakresie gospodarki finansowej pod wzgl�dem legalno�ci, gospodarno�ci, 

                                                           
1 Dz.U. z 2001 r. nr 102, poz. 1116 
2 Rozporz�dzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewn�trznego - Dz. U. z 2002 r. 
nr 111, poz. 973 
3 czytaj L. Smolak „Audyt w Unii Europejskiej” Gazeta Prawna z 3 czerwca 2003 r. 
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celowo�ci, rzetelno�ci, a tak�e przejrzysto�ci i jawno�ci. Audyt wewn�trzny obejmuje w 

szczególno�ci: 

1) badanie dowodów ksi�gowych oraz zapisów w ksi�gach rachunkowych, 

2) ocen� systemu gromadzenia �rodków publicznych i dysponowania nimi oraz 

gospodarowania mieniem, 

3) ocen� efektywno�ci i gospodarno�ci zarz�dzania finansowego. 

Tak sformułowana ustawowa definicja audytu wewn�trznego była i jest przedmiotem 

dyskusji. E. Chojna-Duch uwa�a, �e definicje kontroli finansowej i audytu wewn�trznego 

zawarte w art. 35a i 35c nie spełniaj� wymogów logicznych. Definicja audytu 

wewn�trznego, ponadto nie brzmi dobrze po polsku, miesza ró�ne elementy: cel audytu  

oraz jego kryteria4. 

Dla wielu, definicja ta ukierunkowuje zainteresowania audytora wewn�trznego w stron� 

badania operacji finansowych jednostki, a wi�c w sfer�, która jest przedmiotem zainte-

resowania biegłych rewidentów (zwanych audytorami zewn�trznymi). Tak� te� rol�, 

niejednokrotnie przypisuje si� audytorowi wewn�trznemu, którego zadania sprowadza si� 

do badania i weryfikowania sprawozda� finansowych.  

Przyjmuj�c definicj� wewn�trznej kontroli finansowo-ksi�gowej za E.Terebucha: 

 

„wewn�trzna kontrola finansowo-ksi�gowa dokonywana przez dział rachunkowo�ci 

obejmuje ogół czynno�ci podejmowanych w celu sprawdzenia pod wzgl�dem legalno�ci, 

rzetelno�ci i prawidłowo�ci – operacji gospodarczych przed ich powstaniem oraz po ich 

dokonaniu, na podstawie dokumentów ksi�gowych, jak równie� w celu sprawdzenia 

prawidłowo�ci funkcjonowania rachunkowo�ci i badania wyniku działalno�ci gospodarczej 

przedsi�biorstwa” 

 

i konfrontuj�c j� z definicj� audytu wewn�trznego z ustawy o finansach publicznych, 

mo�na odnie�� wra�enie, �e ustawodawcy chodziło wła�nie o to aby audytor wewn�trzny 

dokonywał po prostu kontroli finansowo-ksi�gowej, a nie podejmował działa� o 

charakterze audytu5.  Usytuowanie zreszt� zapisów ustawowych dotycz�cych audytu obok 

                                                           
4 E. Chojna-Duch „Kontrola czy audyt Najwy�szej Izby Kontroli” Kontrola Pa�stwowa, nr specjalny 1 z 2002 r. 
5 E.Terebucha „Zasady wewn�trznej kontroli finansowo-ksi�gowej w przedsi�biorstwach transportowych” WKiŁ, 
Warszawa 1965, s. 21, za: K.Winiarska „Definicja i klasyfikacja kontroli”, w: I Konferencja, Kontrola i audyt w 
administracji publicznej – stan i perspektywy, Warszawa 03-04 czerwca 2003 r. 
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kontroli finansowej nie było przypadkowe. Podczas negocjacji przedakcesyjnych Komisja 

Europejska kładła wyra�ny nacisk na audyt finansowy (kontrol� finansow�)6. Uwa�am, �e 

takie podej�cie do definicji audytu wewn�trznego stoi w pewnej sprzeczno�ci z działaniem 

i zadaniami NIK. To wła�nie tej instytucji powinno przypisywa� si� rol� biegłego 

rewidenta finansów publicznych, a nie audytorowi wewn�trznemu. Je�li to było celem 

ustawodawcy, to dochodziłoby do zb�dnego dublowania działa�. 

W definicji ustawowej pomija si� sfer�, która stanowi główn� domen� audytu 

wewn�trznego, tj. zinstytucjonalizowanego narz�dzia zarz�dzania ryzykiem w procesach 

zachodz�cych w jednostce sektora finansów publicznych7, a tak�e badania i oceny systemu 

kontroli wewn�trznej wraz z ocen� istniej�cych procedur, prowadz�cych do usprawniania 

organizacji, tj. zwi�kszenia prawdopodobie�stwa osi�gni�cia zakładanych celów – doda-

wania warto�ci. Te ostatnie aspekty s� istotne w definicji audytu formułowanej przez 

Instytut Audytorów Wewn�trznych IIA (The Institute of Internal Auditors)8. IIA rol� 

audytu wewn�trznego w jednostce postrzega w sposób nast�puj�cy: „audyt wewn�trzny 

testuje i ocenia procesy planowania, organizowania i kierowania w celu ustalenia, czy 

istnieje rozs�dna pewno��, �e cele b�d� osi�gni�te”9. 

Interpretacja u�ywanego w ustawie poj�cia gospodarki finansowej niesłusznie jest 

zaw��ana. Gospodarka finansowa obejmuje wszystkie formy działania w dziedzinie 

zjawisk pieni��nych. Gospodarka finansowa to miedzy innymi czynno�ci polegaj�ce na 

racjonalnym uruchamianiu strumieni pieni��nych. St�d jej cz��ci� składow� s� równie� 

procesy wyst�puj�ce w danej organizacji - a nie ma chyba procesu, który nie byłby 

zwi�zany wcze�niej czy pó�niej ze zjawiskami pieni��nymi (finansowymi). Tak wi�c 

audyt nie koncentruje si� li tylko, ani przede wszystkim na tzw. audycie finansowym lecz 

dotyka ka�dej sfery funkcjonowania organizacji, tzw. audyt systemowy, audyt procesu itp. 

Wydaje si�, �e nale�y odej�� od poszukiwania zrozumienia idei audytu wewn�trznego 

przez słowotwórcze poszukiwanie sensu tego poj�cia, gdy� to niestety nie pozwala 

                                                           
6 por. M.Antczakowski „Audyt wewn�trzny”, Wspólnota nr 15 z 13 kwietnia 2002 r. 
7 por. P.W. Kisiel „Dualizm definicji i standardów audytu wewn�trznego, w: I Konferencja, Kontrola i audyt w 
administracji publicznej – stan i perspektywy, Warszawa 03-04 czerwca 2003 r. 
8 Internal audit is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an 
organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringging a systematic, disciplineed 
approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance processes – nie ma 
niestety jeszcze oficjalnego polskiego tłumaczenia 
9 za „Kontrola wewn�trzna” Cooper&Lybrand, FRR, Warszawa 1999 r., s. 177 
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zrozumie� jego istoty. Audyt wewn�trzny nie powinien mie� za zadanie wykonywania 

procedury „skwitowania rachunków” jednostki sektora finansów publicznych. 

 Dostrzegalny jest rozłam pomi�dzy oczekiwaniami Komisji Europejskiej a ide� 

audytu w ogóle. Komisji Europejskiej potrzebna była dodatkowa instytucja kontrolna, 

która zapewni, �e przekazywane fundusze strukturalne b�d� wykorzystywane prawidłowo, 

zgodnie ze skomplikowanym trybem decyzji i kontroli wraz z zapewnieniem organiza-

cyjnych aspektów procedur kontrolnych10. Zreszt� to podej�cie urz�dników UE spowodo-

wało sporo zamieszania w zakresie u�ywanej terminologii. Do tej pory cz��� osób zaj-

muj�cych si� wdra�aniem audytu wewn�trznego w Polsce uto�samia poj�cie kontroli i 

audytu wewn�trznego lub stawia znak równo�ci pomi�dzy poj�ciem audytu wewn�trznego 

a poj�ciami biegły rewident i kontroler wewn�trzny. Na przykład, E. Chojna-Duch 

twierdzi, �e do obowi�zków audytora nale�y „po przeprowadzeniu kontroli, obiektywna 

analiza przyczyn i skutków rozbie�no�ci, powiadomienie kierownika jednostki o rezul-

tatach kontroli oraz działalno�� doradcza, konsultacyjna, wspomagaj�ca procesy zarz�-

dzania w formie raportów i zalece�.”11 B. Kumorek uwa�a, �e audyt wewn�trzny jest 

cz��ci� kontroli wewn�trznej, a tak�e �e „audyt wewn�trzny, stanowi�cy now� instytucj� 

„kontroli”, nale�y do trzeciego z wymienionych rodzajów kontroli”12 (tj. kontroli pro-

fesjonalnej – przypis autora). W cytowanych wypowiedziach zauwa�y� mo�na ewidentne 

pomieszanie poj��. 

 Zgodnie z powszechn� definicj�, kontrola jest jedn� z funkcji zarz�dzania, de-

finiowan� jako porównanie wykonania ze stanem wymaganym, ustalenie rozbie�no�ci i 

wyja�nienie przyczyn ich powstania13. Kontrola jest elementem funkcjonowania organi-

zacji, za któr� odpowiedzialni s� kierownicy. Audyt wewn�trzny, w zakresie dotycz�cym 

kontroli, sprawdza jedynie jej istnienie i skuteczno��. W ten sposób audyt wewn�trzny, 

                                                           
10 szerzej M. Mo�ka „Rola audytu w finansach publicznych, w: III Doroczna Konferencja Auditingu KIBR, Rewizja 
finansowa a zmiany w prawie gospodarczym, KIBR, Warszawa 2003 r. 
11 E. Chojna-Duch „Kontrola finansowa i audyt – ustawowe implikacje” w: I Konferencja, Kontrola i audyt w 
administracji publicznej – stan i perspektywy, Warszawa 03-04 czerwca 2003 r. 
12 B. Kumorek „Audyt wewn�trzny a relacja: organ stanowi�cy – organ wykonawczy w jednostce samorz�du 
terytorialnego” w: I Konferencja, Kontrola i audyt w administracji publicznej – stan i perspektywy, Warszawa 03-04 
czerwca 2003 r. 
13 za K.Winiarska „Definicja i klasyfikacja kontroli”, w: I Konferencja, Kontrola i audyt w administracji publicznej – 
stan i perspektywy, Warszawa 03-04 czerwca 2003 r. 
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przyczynia si� do rozwoju kontroli, szacuje i ocenia jej sprawno��, ale on sam kontrol� nie 

jest14. 

 Doszło do sytuacji, �e niektórzy kierownicy jednostek sektora finansów publicznych 

nie rozumiej�c ró�nic pomi�dzy audytem wewn�trznym i kontrol�, przemianowali swoje 

departamenty, czy te� inne komórki zajmuj�ce si� dotychczas kontrol� na komórki do 

spraw audytu15. 

 Niezgrabno�ci ustawy o finansach publicznych w zakresie audytu wewn�trznego 

wygładziło nieco rozporz�dzenie wykonawcze Ministra Finansów. Tym niemniej �rodowi-

sko audytorów wewn�trznych w administracji publicznej wci�� czeka na lepsze prawo w 

tym obszarze. 

Do tej pory nie w pełni jasna jest pozycja i kompetencje Głównego Inspektora Audytu 

Wewn�trznego oraz nie okre�lono jasnych relacji audytu wewn�trznego w stosunku do 

funkcjonuj�cych komórek kontroli wewn�trznej i do NIK.  

 Podczas tegorocznej (2002) kontroli wykonania bud�etu pa�stwa dostrzec mo�na 

było pierwsze symptomy wykorzystywania audytu wewn�trznego przez NIK, jako 

narz�dzia kontroli, ze wzgl�du na fakt zgłaszanych ch�ci zapoznawania si� z ich 

dokumentacj�. Taka praktyka, je�li b�dzie dalej miała miejsce, doprowadzi w bardzo 

krótkim czasie do uto�samienia audytu wewn�trznego i zewn�trznego. Wówczas NIK 

b�dzie miał armi� swoich wewn�trznych inspektorów (wcze�niej audytorów wewn�trz-

nych). Ju� teraz coraz cz��ciej audytora traktuje si� jako osob� niegodn� zaufania, gdy� 

przykazuje on potem informacje na zewn�trz. 

 Zdrowy rozs�dek podpowiada, �e nie powinno si� wykorzystywa�, moim zdaniem, 

troch� instrumentalnie audytu wewn�trznego w ramach kontroli wykonania bud�etu. 

Tak�e, w tym kontek�cie dyskusyjne jest prawo NIK do kontroli działalno�ci niektórych 

jednostek sektora finansów publicznych. 

Art. 203 Konstytucji, nie wymienia jako podmiotów kontroli wykonywanej przez NIK 

jednostek organizacyjnych organów władzy publicznej, organów kontroli pa�stwowej i 

ochrony prawa, s�dów i trybunałów, gdy� podlegaj� one kontroli NIK tylko w ramach 

analizy wykonania bud�etu pa�stwa, o której mowa w art. 204 ust. I pkt. I Konstytucji. 

Tylko w przypadku zlecenia Sejmu, NIK mo�e kontrolowa� działalno�� Kancelarii 

                                                           
14 szerzej J. Filipiuk, G. Goł�biowski „Audyt to nie kontrola” Gazeta Prawna z 3 grudnia 2002 r.; por. J.St�pniewski 
„Audyt i diagnostyka firmy” AE Wrocław, 2001 r., s. 70  
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Prezydenta, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu oraz Krajow� Rad� Radiofonii i Telewizji 

tak�e w innych aspektach (art. 4 ust. 2 ustawy o NIK). St�d, prace audytora wewn�trznego, 

które zwi�zane s� przecie� z działalno�ci� jednostki, poza pobieran� pensj� i innymi 

wydatkami z bud�etu zwi�zanymi z jego funkcjonowaniem, których prawidłowo�� NIK 

ma prawo kontrolowa�, nie powinny by� w kr�gu zainteresowania Najwy�szej Izby 

Kontroli. 

Najwy�sza Izba Kontroli planowała (planuje) sta� si� Najwy�sz� Izb� Audytu.  Niech tak 

si� stanie, ale w zakresie audytu zewn�trznego – czyli działania dotycz�cego „kwitowania 

rachunków pa�stwa”. Je�li jednak działania w stosunku do audytu wewn�trznego b�d� 

kontynuowane, nie wzmocni to z pewno�ci� statusu audytora wewn�trznego i nie ukształ-

tuje prawidłowo jego pozycji. Audytor wewn�trzny stanie si� kontrolerem, by� mo�e 

narz�dziem zewn�trznej kontroli, a idea audytu wewn�trznego zostanie zaprzepaszczona. 

Strac� na tym równie� urz�dy, których kierownicy nie b�d� korzystali z prac audytorów 

wewn�trznych zatrudnionych w tych jednostkach, wr�cz przeciwnie b�d� ograniczali ich 

rol� i rang� obawiaj�c si� działa� represyjnych – charakterystycznych dla kontroli – w 

miejsce działa� doradczych i usprawniaj�cych funkcjonowanie organizacji, a b�d�cych 

funkcj� audytu wewn�trznego.   

 Nale�y usankcjonowa� prawo audytorów wewn�trznych do odmowy okazywania 

dokumentów prowadzonych spraw. Jest to o tyle zasadne, �e audyt z natury rzeczy nie 

wskazuje winnych w kategoriach represyjnych, tj. nie stawia wniosków o ukaranie. Jego 

rol� jest usprawnienie systemu pozwalaj�cego na nieprawidłowo�ci. NIK, jak ka�da 

instytucja kontrolna, ma zwraca� uwag� na wszelkiego rodzaju bł�d, wskazywa� na to co 

ma charakter wykroczenia, przekroczenia prawa, przest�pstwa. „Kontrola – jako taka – nie 

mo�e wprost orzeka� o odpowiedzialno�ci, o winie takich czy innych osób. Powinna by� 

jednak podstaw� do takiego, ewentualnego orzekania przez s�d”16. Cho�by z opisanych 

wła�nie powodów nie nale�y umo�liwia� wykorzystywania szczegółowych efektów prac 

audytu przez inspektorów NIK – nie spowoduje to wzrostu efektywno�ci zarz�dzania 

publicznymi pieni�dzmi, wr�cz przeciwnie wprowadzi chaos. Ka�da z tych instytucji (NIK 

i AW) powinna realizowa� swoje zadania we własnym zakresie, podejmuj�c ewentualnie 

współprac� na poziomie ogólnym, pami�taj�c �e ka�da ma do spełnienia inn� rol�, cho� w 

                                                                                                                                                                                              
15 por. W. Moczydłowska „Jest jeszcze wiele do poprawienia” Gazeta Prawna z 13-15 czerwca 2003 r. 
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podobnej sprawie. Tylko takie ukształtowanie wzajemnych relacji spowoduje wzrost 

efektywno�ci ich działa�. Podzielam pogl�d E. Chojny-Duch, �e podział zada� mi�dzy 

poszczególne struktury organizacyjne w pa�stwie powinien by� precyzyjny i szczegółowy, 

skoordynowany tak, by unikn�� dublowania funkcji, z jednoznacznym oddzieleniem 

kompetencji stanowi�cych, wykonawczych, nadzorczych i kontrolnych17. 

 Przygotowywane s� pewne zmiany w regulacjach dotycz�cych audytu wewn�trzne-

go. W czerwcu br. rz�d przyj�ł projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych. 

Projekt nowej wersji ustawy m.in. rozszerza katalog działa� b�d�cych zadaniami audytu 

wewn�trznego o ocen� procedur kontroli finansowej (art. 43 ust. 2 pkt. 4), okre�la podle-

gło�� (nadzór merytoryczny) departamentu koordynacji kontroli finansowej i audytu w 

Ministerstwie Finansów Głównemu Inspektorowi Audytu Wewn�trznego, wprowadza 

obowi�zek dokonywania przez Ministerstwo Finansów oceny stosowania przepisów 

ustawy w zakresie audytu wewn�trznego oraz funkcjonowania standardów itd. Nie 

wyeliminowane s� w nim niestety słabo�ci poprzedniej wersji ustawy, cho�by w zakresie 

zrozumiałego wyja�nienia poj�cia audytu wewn�trznego i okre�lenia jasnej jego roli. Nie 

s� to zmiany, na jakie oczekuj� audytorzy wewn�trzni i które w zasadniczy sposób 

zniwelowałyby dotychczasowe nie�cisło�ci i nieporozumienia. Brak jest unormowa� 

dotycz�cych rozró�nienia zakresu prac, a co za tym idzie roli do spełnienia przez audyt 

wewn�trzny, kontrol� wewn�trzn� i NIK.  

 Pozostaje mie� nadziej�, �e podczas uzgodnie� mi�dzyresortowych, a tak�e 

ostatecznych prac w Parlamencie nad kształtem ustawy nabierze ona przysłowiowych 

rumie�ców.  

 Troch� odr�bn�, ale w kontek�cie roli audytu w systemie kontroli, niezwykle 

istotn�, jest kwestia przygotowywanej ustawy o przeprowadzeniu kontroli w administracji 

publicznej. Je�eli prawidłowo ukształtuje si� rol� i okre�li zadania audytu wewn�trznego 

nie powinno by� sprzeczno�ci i powielania kompetencji pomi�dzy audytem a kontrol� 

wewn�trzn�, czego obawiaj� si� niektórzy. 

Zdaniem NIK, uchwalenie ustawy o przeprowadzeniu kontroli wewn�trznej bez okre�lenia 

jej relacji z kontrol� finansow� i audytem wewn�trznym mo�e spowodowa� powa�ne 

komplikacje w funkcjonowaniu administracji publicznej. Wydaje mi si�, �e ten dylemat 

                                                                                                                                                                                              
16 J. Nagórny „Interpretacja poj��: kryterium legalno�ci, gospodarno�ci, celowo�ci i rzetelno�ci, zawartych w art. 203 
Konstytucji RP i w art. 5 ustawy o Najwy�szej Izbie Kontroli” Kontrola Pa�stwowa – numer specjalny 4 z 2002 r. 
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zrodził si�, przede wszystkim na bazie przypisania audytorowi zada� kontrolnych. Je�li 

takie jest jego miejsce w organizacji, je�li audytor jest kontrolerem, to rzeczywi�cie 

powstałyby dwie struktury kontrolne w jednej instytucji. Czy rol� audytu jest i ma by� 

funkcja kontrolna realizowana w drodze czynno�ci kontrolnych? Czy jednak działanie 

audytora jest i powinno by� odmienne? 

 

                                                                                                                                                                                              
17 E. Chojna-Duch „Kontrola czy audyt Najwy�szej Izby Kontroli” ... 


