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KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNETRZNEGO

WSTEP

Celem Kodeksu etyki audytora wewnetrznego, zwanego dalej "Kodeksem", jest

przyczynienie sie do rzetelnego, godnego i uczciwego postepowania audytora wewnetrznego

przy wykonywaniu audytu wewnetrznego. Kodeks stanowi zestawienie zasad i regul

postepowania jakimi powinien sie kierowac audytor wewnetrzny w codziennej pracy. Kodeks

uwzglednia zarówno ogólne wymagania dotyczace pracownika zatrudnionego w administracji

publicznej, jak i konkretne wymogi zwiazane z praca na stanowisku audytora wewnetrznego.

Przy opracowywaniu Kodeksu wykorzystano: Kodeks etyki sluzby cywilnej, wzór Kodeksu

etycznego wewnetrznego rewidenta ksiegowego opracowany przez Dyrekcje Generalna ds.

Budzetu D.6 Komisji Europejskiej oraz Kodeks etyki Instytutu Audytorów Wewnetrznych -

HA (Institute ofInternal Auditors).

Kodeks stanowi uzupelnienie Standardów audytu wewnetrznego w jednostkach sektora

finansów publicznych. Kodeks uwzglednia specyfike pracy na stanowisku audytora

wewnetrznego, która opiera sie na zaufaniu do przeprowadzanej przez audytora obiektywnej

oceny procesów zarzadzania ryzykiem, systemu kontroli wewnetrznej i zarzadzania jednostka

sektora finansów publicznych. Kodeks okresla dwa istotne zagadnienia zwiazane z praca na

stanowisku audytora wewnetrznego, tj. zasady dotyczace praktyki wykonywania audytu

wewnetrznego oraz reguly postepowania, które stanowia normy zachowania oczekiwanego

od audytora wewnetrznego. Reguly te sa pomocne w praktycznym stosowaniu zasad
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dotyczacych wykonywania audytu wewnetrznego, a ich celem jest wskazanie wzorców

etycznego postepowania audytora wewnetrznego.

Kodeks razem ze Standardami audytu wewnetrznego w jednostkach sektora finansów

publicznych, Karta audytu wewnetrznego stanowi wytyczne postepowania dla audytora

wewnetrznego.

Kodeks stanowi wskazówke i pomoc w ocenie oraz w pracy audytora wewnetrznego,

dlatego tez bedzie podlegac dalszym modyfikacjom wraz ze zmianami warunków,

w których dzialaja jednostki sektora finansów publicznych oraz rozwojem audytu

wewnetrznego.

ZAKRES OBOWIAZYWANIA

Niniejszy Kodeks obowiazuje audytorów wewnetrznych zatrudnionych w jednostkach sektora

finansów publicznych, zwanych dalej ,jednostkami".

ZASADY

Audytor wewnetrzny powinien przestrzegac nastepujacych zasad:

1. Uczciwosc

Audytor wewnetrzny przy wykonywaniu swoich obowiazków powinien postepowac

uczciwie, tj. w zgodzie ze swoimi przekonaniami, wedlug najlepszej woli i wiedzy oraz

z nalezyta starannoscia tak, by nie dawac powodu do podwazania prezentowanych przez
. .

mego ocen 1opmn.

Audytor wewnetrzny powinien:

1) wykonywac swoja prace uczciwie, odpowiedzialnie i z zaangazowaniem;

2) przestrzegac prawa oraz przepisów wewnetrznych obowiazujacych w jednostce;

3) stosowac Standardy audytu wewnetrznego w jednostkach sektora finansów

publicznych;

4) uznawac i wspierac cele jednostki, które sa zgodne z prawem i zasadami etyki;

5) przedkladac dobro publiczne nad interesy wlasne i swojego srodowiska.
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Audytor wewnetrzny nie powinien angazowac sie w dzialania sprzeczne z prawem, które

moglybypodwazyc zaufanie do pracy audytorawewnetrznego lub funkcjonowania jednostki.

2. Obiektywizm

Audytor wewnetrzny powinien zachowac obiektywizm podczas przeprowadzania zadania

audytowego, formulowac swoje oceny w oparciu o fakty, w sposób bezstronny i wolny od

uprzedzen oraz unikac konfliktu interesów.

Audytor wewnetrzny powinien unikac sytuacji, w których móglby czuc sie niezdolny do

wydawania obiektywnych opinii, zgodnych z jego umiejetnosciami i wiedza.

Audytor wewnetrzny powinien:

l) zachowywac obiektywizm przy zbieraniu, ocenianiu i przekazywaniu informacji na

temat badanej dzialalnosci lub procesu;

2) dokonywac wywazonej oceny, biorac pod uwage wszystkie okolicznosci zwiazane

z przeprowadzanym zadaniem audytowym;

3) chronic swoja niezaleznosc przed próbami wplywania na WYCIaganeprzez mego

wnioski;

4) przedstawiac jasne i przejrzyste sprawozdania z przeprowadzonych przez siebie zadan

audytowych, oparte na dowodach zebranych i ocenionych zgodnie z przepisami prawa

i Standardami audytu wewnetrznego wjednostkach sektorafinansów publicznych;

5) ujawniac wszystkie istotne fakty, o których posiada wiedze, a których nie ujawnienie

mogloby znieksztalcic sprawozdanie z przeprowadzenia zadania audytowego

w obrebie okreslonego obszaru dzialalnosci jednostki.

Audytor wewnetrzny nie powinien kierowac sie wlasnym interesem ani tez ulegac wplywom

innych osób przy formulowaniu swoich ocen.

3. Poufnosc

Audytor wewnetrzny powinien szanowac wartosc i wlasnosc informacji, która otrzymuje i nie

ujawniac jej bez odpowiedniego upowaznienia, chyba ze istnieje prawny lub zawodowy

obowiazekjej ujawnienia.
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Audytor wewnetrzny:

1) powinien rozwaznie wykorzystywac i chronic informacje uzyskane w trakcie

wykonywania swoich obowiazków;

2) nie powinien wykorzystywac informacji dla uzyskania osobistych korzysci lub

w jakikolwiek inny sposób, który bylby sprzeczny z prawem lub przynosilby szkode

realizacji celów jednostki.

4. Profesjonalizm

Audytor wewnetrzny powinien wykorzystywac posiadane kwalifikacje, umiejetnosci

i doswiadczenie do mozliwie najbardziej profesjonalnego przeprowadzania audytu

wewnetrznego.

Audytor wewnetrzny powinien:

1) podejmowac sie przeprowadzenia tylko takich zadan audytowych, do wykonania

których posiada wystarczajace kwalifikacje, umiejetnosci i doswiadczenie;

2) przeprowadzac

odpowiednimi

wewnetrznego

audyt wewnetrzny zgodnie z przepisami o finansach publicznych,

aktami wykonawczymi do tej ustawy, Standardami audytu

w jednostkach sektora finansów publicznych oraz Karta audytu

wewnetrznego;

3) stale podwyzszac swoje kwalifikacje zawodowe oraz efektywnosc i jakosc

wykonywanych zadan audytowych;

4) dazyc do pelnej znajomosci aktów prawnych dotyczacych audytowanych obszarów,

metodologii audytu wewnetrznego, jak równiez wszystkich faktycznych i prawnych

okolicznosci pojawiajacych sie w trakcie przeprowadzanych zadan audytowych;

5) byc zawsze przygotowany do jasnego - merytorycznego i prawnego - uzasadnienia

wlasnych decyzji i sposobu postepowania.

Jesli audytor wewnetrzny nie posiada wystarczajacej wiedzy, umiejetnosci lub

kwalifikacji niezbednych do wykonania danych czynnosci audytowych, powinien

wystapic o wsparcie merytoryczne lub pomoc do innych pracowników jednostki albo

wystapic z wnioskiem o powolanie rzeczoznawcy.
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5. Postepowanie audytora wewnetrznego oraz relacje pomiedzy audytorami

wewnetrznymi

Audytor wewnetrzny powinien postepowac w sposób sprzyjajacy umacnianiu zawodowej

wspólpracy i dobrych stosunków z innymi audytorami.

Audytor wewnetrzny powinien:

l) swoim postepowaniem i wzajemna wspólpraca umacniac range i znaczenie audytu

wewnetrznego dla wlasciwego funkcjonowaniajednostki;

2) w stosunkach z innymi audytoramipostepowac w sposób godny i uczciwy.

6. Konflikt interesów

Audytor wewnetrzny nie powinien brac udzialu w zadaniu audytowym, które moze prowadzic

do powstania konfliktu interesów, a takze nie powinien wykorzystywac swojej funkcji do

celów prywatnych.

Audytor wewnetrzny powinien:

l) upewniac SIe, ze wprowadzone uwagI wnioski poczynione w trakcie

przeprowadzania zadania audytowego nie przenosza na niego zadnych kompetencji

ani odpowiedzialnosci w zakresie zarzadzania jednostka oraz gwarantuja, ze funkcje

tego rodzaju pozostaja w calkowitej i wylacznej kompetencji kierownika jednostki;

2) dbac o ochrone swojej niezaleznosci i unikac konfliktu interesów, odmawiajac

przyjmowania jakichkolwiek korzysci, które moglyby naruszac jego niezaleznosc,

uczciwosc i obiektywizm w wykonywanej pracy lub moglyby byc postrzegane w ten

sposób;

3) unikac wszelkich zwiazków z czlonkami kadry kierowniczej i z pracownikami

jednostki oraz innymi osobami, które moga wywierac na niego naciski albo w

jakikolwiek sposób umniejszac lub ograniczac zdolnosc do dzialania;

4) unikac powiazan, które moga powodowac ryzyko korupcji lub moga byc zródlem

watpliwosci co do jego obiektywizmu i niezaleznosci.
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