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Standardy audytu wewnetrznego
w jednostkach sektora finansów publicznych

1. WSTEP

1.1. Cel standardów audytu wewnetrznego

Standardy audytu wewnetrznego, zwane dalej "standardami", okreslaja podstawowe

wymagania dotyczace systemu audytu wewnetrznego w jednostkach sektora finansów

publicznych, zwanych dalej ,Jednostkami". Standardy stanowia wytyczne oraz pomoc w

organizacji, pracach i ocenie audytu wewnetrznego. Celem standardów jest zapewnienie

odpowiedniej jakosci audytu wewnetrznego oraz jego spójnego i jednolitego wykonywania w

jednostkach, poprzez okreslenie:

l) podstawowych zasad organizacji audytu wewnetrznego,

2) podstawowych wymagan dotyczacych wykonywania zawodu audytora

wewnetrznego,

3) podstawowych zasad przeprowadzania audytu wewnetrznego,

4) kryteriów i sposobów oceny audytu wewnetrznego,

a w konsekwencji usprawnienie organizacji, procesów i dzialan komórki audytu

wewnetrznego oraz calej jednostki.

1.2. Zastosowanie standardów audytu wewnetrznego

Audytor wewnetrzny (kierownik komórki audytu wewnetrznego) powinien opracowac

i wdrozyc strukture organizacyjna oraz procedury audytu wewnetrznego w jednostce.

Ustalajac procedury audytor wewnetrzny (kierownik komórki audytu wewnetrznego)

powinien kierowac sie przepisami prawa oraz standardami audytu wewnetrznego okreslonymi

przez Ministra Finansów. Jednak system audytu wew,netrznego powinien byc zbudowany

takze z uwzglednieniem specyficznych warunków prawnych, organizacyjnych, kadrowych i

finansowych w jakich funkcjonuje dana jednostka. Standardy zostaly zatem okreslone w

sposób ogólny, aby pomimo duzej róznorodnosci warunków, w jakich dzialaja jednostki,

umozliwic audytorom wewnetrznym (kierownikom komórki audytu wewnetrznego) ich

stosowanie w danej jednostce.
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Standardy audytu wewnetrznego dziela sie na:

l) Standardyogólne- organizacja,

2) Standardy szczególowe - wykonywanie zawodu,

3) Standardy szczególowe -realizacja audytu wewnetrznego.

2. DEFINI ClE

Audytem wewnetrznym jest ogól dzialan, przez które kierownik jednostki uzyskuje

obiektywna i niezalezna ocene funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki finansowej

pod wzgledem legalnosci, gospodarnosci, celowosci, rzetelnosci, a takze przejrzystosci i

jawnosci.

Legalnosc obejmuje, w szczególnosci, badanie:

. zgodnosci funkcjonowania jednostki lub audytowanej dzialalnosci z obowiazujacymi

.
przepIsamI prawa,

prawidlowosci stanowienia przepisów wewnetrznych obowiazujacych w jednostce w

ramach wykonywania jej zadan,

. zgodnosci audytowanej dzialalnosci z aktami administracyjnymi, orzeczemaml

sadowymi, umowami cywilnoprawnymi oraz innymi obowiazujacymi aktami i

normamI,

. zaniechania dzialania mimo prawnie okreslonego obowiazku.

Gospodarnosc obejmuje, w szczególnosci, badanie:

.
zapewnienia oszczednego i efektywnego wykorzystania srodków,

uzyskania wlasciwej relacji nakladów do efektów (czy taki sam wynik dzialalnosci

jednostki mozna bylo osiagnac mniejszym nakladem srodków lub czy przy

zastosowaniu takich samych srodków mozna bylo osiagnac lepszy wynik),

.

. wykorzystania mozliwosci zapobiegania lub ograniczania wysokosci szkód

powstalych w dzialalnosci jednostki.

Celowosc obejmuje, w szczególnosci, badanie:
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. zapewnienia zgodnosci dzialan jednostki z jej celami statutowymi,

zapewnienia optymalizacji zastosowanych metod i srodków, ich adekwatnosci dla.

.
osiagniecia zalozonych celów,

zakresu przyjetych przez kierownictwo kryteriów oceny realizacji celów i zadan.

Rzetelnosc obejmuje, w szczególnosci, badanie:

. wypelniania obowiazków przez pracowników z na1ezyta starannoscia, sumiennie i

terminowo,

. na1ezytego wypelniania zadan jednostki, w szczególnosci

poszczególnych komórek organizacyjnych i osób,

okreslonych dla

. dokumentowania okreslonych dzialan lub stanów faktycznych zgodnie z

rzeczywistoscia, we wlasciwej formie i w wymaganych terminach, z uwzglednieniem

wszystkich faktów i okolicznosci.

Przejrzystosc obejmuje, w szczególnosci, badanie:

. klasyfikowania dochodów i wydatków publicznych,

. stosowania obowiazujacych zasad rachunkowosci,

. prowadzenia sprawozdawczosci.

Jawnosc obejmuje, w szczególnosci, badanie:

. udostepniania sprawozdan dotyczacych finansów i dzialalnosci jednostki,

. udostepniania innych informacji

podejmowanych decyzji.

dotyczacych funkcjonowania jednostki

Andy t wewnetrzny obejmuje, w szczególnosci:

1) badanie dowodów ksiegowych oraz zapisów w ksiegach rachunkowych (audyt finansowy),

2) ocene systemu gromadzenia srodków publicznych i dysponowania nimi oraz

gospodarowania mieniem (audyt sytemu),

3) ocene efektywnosci i gospodarnosci zarzadzania finansowego (audyt dzialalnosci).

Obszar andytn wewnetrznego jest to kaz:dy obszar dzialania jednostki, w obrebie którego

audytor wewnetrzny wyodrebnil obszary ryzyka do przeprowadzenia zadania audytowego.
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Obszar ryzyka sa to procesy, zjawiska lub problemy wymagajace przeprowadzenia audytu

wewnetrznego.

Ryzyko jest to prawdopodobienstwo wystapienia dowolnego zdarzenia, dzialania lub

zaniechania, którego skutkiem moze byc szkoda w majatku lub wizerunku danej jednostki lub

które moze przeszkodzic w osiagnieciu wyznaczonych celów i zadan.

Czynnik ryzyka jest to zdarzenie, dzialanie, zaniechanie, które moze spowodowac

wystapienie ryzyka.

Racjonalne zapewnienie jest to satysfakcjonujacy poziom zaufania przy danych kosztach,

korzysciach i stopniu ryzyka.

3. STANDARDY OGÓLNE - ORGANIZACJA

Celamiaudytuwewnetrznegosa:

1) identyfikacjai analizaryzykazwiazanegoz dzialalnosciajednostki,a w szczególnosci

ocena efektywnosci zarzadzania ryzykiem oraz ocena systemu kontroli wewnetrznej,

2) wyrazanie opinii na temat skutecznosci mechanizmów kontrolnych w badanym

systemie,

3) dostarczanie kierownikowi jednostki, w oparciu o ocene systemu kontroli

wewnetrznej, racjonalnego zapewnienia, ze jednostka dziala prawidlowo,

4) skladanie sprawozdan z poczynionych ustalen, oraz tam gdzie jest to wlasciwe,

przedstawianie uwag i wniosków dotyczacych poprawy skutecznosci dzialania

jednostki w danym obszarze.

3.1. Komórka audytu wewnetrznego

Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za utworzenie komórki audytu

wewnetrznego lub stanowiska do sprawaudytu wewnetrznego i za zapewnienie

organizacyjnej odrebnosci wykonywanych przez nie zadan.
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Audyt wewnetrzny przeprowadza audytor wewnetrzny zatrudniony w jednostce, a w

przypadkach okreslonych w ustawie, audytor wewnetrzny zatrudniony w jednostce

nadrzednej lub nadzorujacej. Nalezy dazyc do tego, aby w kazdej jednostce

zatrudnionych bylo co najmniej dwóch audytorów wewnetrznych.

Audytor wewnetrzny (kierownik komórki audytu wewnetrznego) opracowuJe

procedury, zawierajace zwiezly opis stosowanej metodyki audytu wewnetrznego.

Zasady organizacji, szczególowe cele, zakres i proceduryaudytu wewnetrznego

powinny byc okreslone w formie pisemnej, zgodne ze Standardami oraz uzgodnione z

kierownikiem jednostki.

3.2. Obowiazki i zadania audytora wewnetrznego

3.2.1 Obowiazki audytora wewnetrznego

Obowiazkiem audytora wewnetrznego jest rzetelne, obiektywne i niezalezne:

l) ustalenie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania gospodarki finansowej,

2) okreslenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybien,

3) przedstawienie uwag i wniosków w sprawie usuniecia uchybien oraz

usprawnienia audytowanej dzialalnosci.

3.2.2. Zadania audytora wewnetrznego

Audytor wewnetrzny, przeprowadzajac audyt wewnetrzny:

1) bada wiarygodnosc sprawozdania finansowego

wykonania budzetu (planu finansowego),

2) dokonuje oceny adekwatnosci, efektywnosci i skutecznosci systemów kontroli,

w tym przestrzegania procedur kontroli zarzadzania ryzykiem i kierowania

oraz sprawozdania z

jednostka,

3) dokonuje oceny przestrzegania zasady celowosci oszczednosci w

dokonywaniu wydatków, uzyskiwania mozliwie najlepszych efektów w

ramach posiadanych srodków oraz przestrzegania terminów realizacji zadan i

zaciagnietych zobowiazan:
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3.3. Planowanie i sprawozdawczosc

Audyt wewnetrzny przeprowadza sie na podstawie rocznego planu audytu opartego

na analizie ryzyka.

Zalecane jest opracowanie planu, który powinien obejmowac obszary pracy komórki

audytu wewnetrznego w perspektywie srednio i dlugookresowej.

Wyniki z wykonania planu audytu wewnetrznego w danym roku przedstawia sie w

sprawozdaniu rocznym.

3.4. Czynnosci sprawdzajace

Audytor wewnetrzny powinien, o ile zachodzi taka potrzeba, przeprowadzac

czynnosci sprawdzajace.

4. STANDARDY SZCZEGÓLOWE - WYKONYWANIE ZAWaDU

4.1. Niezaleznosc i obiektywizm

4.1.1. Niezaleznosc

Audytor wewnetrzny (kierownik komórki audytu wewnetrznego) powinien byc

niezalezny, zarówno w sferze organizacyjnej jak i operacyjnej.

Niezaleznosc organizacyjna

Audytor wewnetrzny (kierownik komórki audytu wewnetrznego) podlega

bezposrednio kierownikowi jednostki, który zapewnia organizacyjna odrebnosc

wykonywanych przez niego zadan.

Niezaleznosc operacyjna

Audytor wewnetrzny (kierownik komórki audytu wewnetrznego) nie powinien byc

narazony na próby narzucenia obszarówaudytu, wplywania na sposób wykonywania

pracy i przekazywania wyników.
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Audytor wewnetrzny musi miec zagwarantowany nieograniczony dostep do

wszelkich dokumentów, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji

niejawnych, do wszystkich pracowników oraz wszelkich innych zródel informacji

potrzebnych do przeprowadzenia audytu.

Audytor wewnetrzny nie moze brac udzialu w dzialalnosci operacyjnej jednostki.

4.1.2. Obiektywizm

Obowiazkiem audytora wewnetrznego jest ustalenie stanu faktycznego. 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.

W przypadku, gdy audytor wewnetrzny bierze udzial w innych dzialaniach niz

czynnosci audytowe, dzialania te nie moga prowadzic do konfliktu interesów. W

szczególnosci nalezy wykluczyc z zakresu obowiazków audytora wewnetrznego

takie zadania lub uprawnienia, które wchodza w zakres zarzadzania jednostka.

Audytor wewnetrzny nie moze dostosowywac swoich ocen dotyczacych audytu

wewnetrznego do oczekiwan innych osób. Zadania audytowe musza byc

wykonywane w taki sposób, aby audytor wewnetrzny nie byl stawiany w sytuacjach,

w których móglby czuc sie niezdolny do wydawania obiektywnych opinii, zgodnych

z jego umiejetnosciami i wiedza.

Kierownik komórki audytu wewnetrznego powinien w taki sposób wyznaczac

zadania audytowe pozostalym audytorom wewnetrznym, aby uniknac potencjalnych

konfliktów interesów lub stronniczosci.

Bezstronnosc

Audytor wewnetrzny nie powinien, co najmniej przez dwa lata, oceniac dzialalnosci

jednostki za która byl uprzednio odpowiedzialny.
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Udzial audytora wewnetrznego w badaniu dzialan, za które odpowiada kierownik

komórki audytu wewnetrznego, powinien podlegac nadzorowi osoby niezatrudnionej

w tej komórce.

Naruszenie niezaleznosci lub obiektywizmu

O kazdym rzeczywistym lub domniemanym naruszeniu niezaleznosci lub

obiektywizmu audytor wewnetrzny (kierownik komórki audytu wewnetrznego)

informuje kierownika jednostki.

4.2. Rzetelnosc i profesjonalizm

4.2.1. Rzetelnosc

Audytor wewnetrzny powinien wykonywac swoje zadania w sposób rzetelny.

Dzialania audytowe powinny byc wykonywane w sposób rozwazny, ale

zdecydowany i skuteczny.

Audytor wewnetrzny powinien sumiennie wykonywac swoje obowiazki, dazac do

osiagniecia najlepszych rezultatów swojej pracy, majac na wzgledzie wnikliwe oraz

rozwazne wykonywanie zadan. W swoim postepowaniu audytor wewnetrzny

powinien byc kreatywny, a wyznaczone zadania wykonywac z zaangazowaniem i z

najlepsza wola i wiedza.

Audytor wewnetrzny nie powinien uchylac sie od przedstawiania kierownikowi

jednostki wniosków mogacych skutkowac koniecznoscia podjecia trudnych decyzji.

Nalezyta starannosc

Wszelkie dzialania audytora wewnetrznego powinny cechowac sie nalezyta

starannoscia. Zachowanie nalezytej starannosci przez audytora wewnetrznego

oznacza takie poslugiwanie sie posiadana wiedza, umiejetnosciami

doswiadczeniem, aby uzyskac kompetentna ocene procesu lub stanu. Do wniosków

audytor wewnetrzny winien dochodzic po przeprowadzeniu wszechstronnych analiz,

ocen i dyskusji z kompetentnymi pracownikami jednostki.
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Audytor wewnetrzny powinien dzialac z nalezyta starannoscia, uwzgledniajac:

. zakres pracy niezbedny do osiagniecia celów wyznaczonych dla danego zadania,

zlozonosc, istotnosc oraz znaczenie badanych spraw,.
. adekwatnosc i efektywnosc procesów zarzadzania ryzykiem, systemów kontroli

wewnetrznej oraz procesów zarzadzania jednostka,

. prawdopodobienstwo wystapienia istotnych bledów, nieprawidlowosci lub braku

zgodnosci z przepisami,

. koszt zadania audytowego w stosunku do potencjalnych korzysci, które moglyby

zostac osiagniete w zwiazku z przedstawieniem wyników audytu.

Audytor wewnetrzny powinien zwracac uwage na wystepowanie ryzyka, które moze

negatywnie wplynac na realizacje zadan stojacych przed jednostka. Jednakze

dzialania audytora wewnetrznego, nawet wykonywane z nalezyta starannoscia, nie

gwarantuja zidentyfikowania kazdego ryzyka.

Zmiany w obowiazujacym prawie czy nowe zadania, jakie pojawia sie przed

jednostka, moga obszarom dzialania jednostki uwazanym dotychczas za bezpieczne

nadac charakter wysokiego ryzyka. Jezeli zaistnieje taka sytuacja audytor

wewnetrzny powinien wystapic z wnioskiem o przeprowadzenie audytu

wewnetrznego poza planem.

4.2.2. Profesjonalizm

Jednym z glównych celów audytora wewnetrznego jest dazenie do osiagniecia

najwyzszego stopnia profesjonalizmu.

Audytor wewnetrzny powinien posiadac wiedze, umiejetnosci oraz kwalifikacje

potrzebne do wykonywania swoich obowiazków. Audytor wewnetrzny powinien

spelniac wysokie wymagania dotyczace umiejetnosci zawodowych, umiejetnosci

postepowania z ludzmi oraz rozwaznego i twórczego myslenia. Audytor wewnetrzny

powinien dazyc do pelnej znajomosci aktów prawnych dotyczacych danego zadania

audytowego oraz do poznania wszystkich okolicznosci badanej sprawy.
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Audytor wewnetrzny powinien byc zawsze przygotowany do 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 innych pracowników jednostki albo

wystapic z wnioskiem o powolanie rzeczoznawcy.

Audytor wewnetrzny powinien posiadac odpowiednia wiedze pozwalajaca mu

zidentyfikowac znamiona naruszenia przepisów prawa, zwlaszcza naruszenia

dyscypliny finansów publicznych.

Jesli w trakcie przeprowadzania audytu audytor wewnetrzny dostrzeze znamIOna

czynów, które wedlug jego oceny kwalifikuja sie do wszczecia postepowania w

zakresie dyscypliny finansów publicznych, postepowania karnego lub postepowania w

sprawie o przestepstwo skarbowe i wykroczenie skarbowe, wówczas ma obowiazek o

tym fakcie powiadomic odpowiednie organy.

Audytor wewnetrzny ma obowiazek poszerzac swoja wiedze, umiejetnosci oraz

kwalifikacje poprzez stale doskonalenie zawodowe. Kierownik jednostki powinien

zapewnic odpowiednie srodki na ten cel.

4.3. Jakosc i efektywnosc

4.3.1. Jakosc i efektywnosc wykonywanej pracy

Audytor wewnetrzny powinien dazyc do przedstawiania kierownikowi jednostki uwag

i wniosków, które umozliwia osiagniecie lepszych efektów dzialalnosci jednostki, a

przez to uzyskanie wartosci dodanej.

Wysoka jakosc wykonywanej przez audytora wewnetrznego pracy i jej efektywnosc

powinny miec dla niego podstawowe znaczenie. Audytor wewnetrzny (kierownik

komórki audytu wewnetrznego) powinien wprowadzic wewnetrzne procedury kontroli
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jakosci majace na celu monitorowanie jakosci wykonywanych prac oraz efektów,

jakie przynosza jednostce. Nalezy zawsze dazyc do zapewnienia zgodnosci dzialania

audytu wewnetrznego ze Standardami oraz wewnetrznymi procedurami.

Audytor wewnetrzny powinien tak opracowywac planyaudytu wewnetrznego i

przeprowadzac czynnosci audytowe, by mozliwie najlepiej wykorzystywac

powierzone mu srodki i czas pracy.

4.3.2. System oceny pracy audytora wewnetrznego

W ramach systemu oceny efektywnosci pracy audytora wewnetrznego nalezy

uwzgledniac oceny wewnetrzne i zewnetrzne.

Oceny wewnetrzne

Ocena wewnetrzna powinna obejmowac:

. biezace przeglady funkcjonowania audytu wewnetrznego,

okresowe przeglady wykonywane w drodze samooceny oraz przez inna osobe z.

komórki audytu wewnetrznego.

Oceny zewnetrzne

Oceny zewnetrzne dokonywane sa przez wyspecjalizowana w tym celu komórke

organizacyjna Ministerstwa Finansów lub przez innajednostke do tego upowazniona.

4.3.3. Prezentacja wyników

Audytor wewnetrzny (kierownik komórki audytu wewnetrznego) pOWIDlen

kazdorazowo informowac kierownika jednostki o wynikach przeprowadzonych ocen

wewnetrznych i zewnetrznych.

4.4. Zgodnosc ze standardami

4.4.1. Uzycie formuly "przeprowadzony zgodnie ze standardami"

W przypadku, gdy dzialalnosc audytorów wewnetrznych jest zgodna ze standardami

zacheca sie audytorów wewnetrznych do uzywania formuly "przeprowadzone

zgodnie ze Standardami Audytu Wewnetrznego".

4.4.2. Dzialania niezgodne ze standardami
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