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Standardy audytu wewnetrznego stanowia wykonanie zadania wynikajacego z art.

350 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z art. 35n ust.! ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach

publicznych.

Minister Finansów - jako organ administracji rzadowej wlasciwy w sprawie

koordynacji kontroli finansowej i audytu wewnetrznego w jednostkach sektora finansów

publicznych - zostal ustawowo umocowany do okreslenia standardów audytu

wewnetrznego zgodnych z powszechnie uznawanymi standardami.

Standardy zostaly przygotowane z uwzglednieniem przepisów polskiego prawa

dotyczacych audytu wewnetrznego i na podstawie powszechnie uznawanych

standardów. Przy opracowywaniu projektu wykorzystano Standardy Profesjonalnej

Praktyki Audytu Wewnetrznego opracowane przez Instytut Audytorów

Wewnetrznych - HA (Institute of Internal Auditors -Frameworkfor the Standards for the

Professional Practice of Internal Auditing), przy czym w miejsce uzywanych terminów i

definicji wprowadzono polskie rozwiazania prawne i polska terminologie.

Standardy audytu wewnetrznego to jednolite zasady, wytyczne dla organizacji i

dzialania audytu wewnetrznego, umozliwiajace dokonanie obiektywnej, niezaleznej oceny

danej jednostki.

Opracowanie i wdrozenie konkretnych procedur audytu wewnetrznego nalezy

do audytora wewnetrznego (kierownika komórki audytu wewnetrznego). Audyt

wewnetrzny w jednostce powinien byc zatem prowadzony z uwzglednieniem nie tylko

przepisów prawa, ale takze specyficznych warunków prawnych, finansowych,

organizacyjnych i kadrowych, w jakich funkcjonuje dana jednostka. Standardy zostaly

okreslone w sposób na tyle ogólny, aby pomimo duzej róznorodnosci warunków, w jakich

dzialaja jednostki sektora finansów publicznych, umozliwic audytorom wewnetrznym

stosowanie standardów w danej jednostce.

Oceny funkcjonowania standardów audytu wewnetrznego w jednostkach, o

których mowa wart. 35d ust. 1 pkt 2-14 i ust. 2 ustawy, z wylaczeniem jednostek

samorzadu terytorialnego, dokonuje Minister Finansów. Co najmniej raz w roku

Minister Finansów przedstawia Radzie Ministrów zbiorcze sprawozdanie z

funkcjonowania audytu wewnetrznego w ww. jednostkach wraz z ocena funkcjonowania
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powszechnie uznawanych standardów w tym zakresie oraz propozycjami dzialan

zmierzajacych do ich usprawnienia.

Niezalezny, profesjonalny i obiektywny audyt wewnetrzny jest dla kierownika

jednostki zródlem informacji o podleglej jednostce. Dzieki informacjom uzyskiwanym od

audytora wewnetrznego kierownik moze ocenic czy wdrozony przez niego system kontroli

wewnetrznej spelnia swoje zadania.

Audyt wewnetrzny jest zatem narzedziem zarzadzania sluzacym kierownikowi

jednostki sektora finansów publicznych do uzyskania racjonalnego zapewnienia, ze:

cele i zadania postawione przed jednostka sa realizowane,

procedury wynikajace z przepisów prawa lub przyjete przez kierownika jednostki

sa wdrazane i przestrzegane,

mechanizmy i procedury stanowiace system kontroli wewnetrznej sa adekwatne i

skuteczne dla prawidlowego dzialania jednostki.

Dzialalnosc audytu wewnetrznego obejmuje przeglad, ocene i weryfikacje

stopnia przestrzegania efektywnosci oraz adekwatnosci mechanizmów kontroli. Jest to

funkcja o charakterze doradczym, która nie ustanawia, ani nie wdraza zasad i procedur, a

zatem audytor wewnetrzny nie dysponuje uprawnieniami wladczymi wobec innych osób

wewnatrz danej jednostki. Audytor wewnetrzny dokonuje przegladu zasad, planów,

procedur oraz innych mechanizmów kontroli wewnetrznej w zakresie kompetencji danej

jednostki oraz sklada sprawozdania wraz z uwagami i wnioskami dotyczacymi mozliwych

ulepszen. Jednak audyt wewnetrzny w zaden sposób nie zwalnia innych osób wewnatrz

danej jednostki z obowiazków im przypisanych. Co wiecej, audytorzy wewnetrzni

powinni pomagac, o ile to potrzebne, pracownikom jednostki w zrozumieniu faktu, ze

sami pracownicy sa odpowiedzialni za mechanizmy kontroli i nie powinni polegac jedynie

na ustaleniach audytu w kwestii tworzenia mechanizmów kontrolnych.

Dzialania komórki audytu wewnetrznego powinny byc prowadzone w sposób,

który w zadowalajacym stopniu zapewni, iz prace audytu prowadzone sa zgodnie z:

przepisami prawnymi dotyczacymi audytu wewnetrznego,

standardami audytu wewnetrznego,

wewnetrznymi procedurami sluzacymi efektywnosci i skutecznosci,

zaprojektowanymi w danej jednostce do kontrolowania prac komórki audytu

wewnetrznego.
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Standardy audytu wewnetrznego podzielono na trzy, integralnie ze soba

polaczone, czesci:

Standardy ogólne - organizacja,

Standardy szczególowe - wykonywanie zawodu,

Standardy szczególowe - realizacja audytu wewnetrznego.

Standardy organizacji okreslaja zasady i zakres dzialania komórki (stanowiska)

audytu wewnetrznego, jej umiejscowienie w strukturze organizacyjnej jednostki oraz

obowiazki audytora wewnetrznego.

Audytor wewnetrzny (kierownik komórki audytu wewnetrznego) podlega bezposrednio

kierownikowi danej jednostki oraz wspomaga ja w realizacji celów i funkcji

wyznaczonych przez przepisy prawa, regulacje wewnetrzne, a takze inne dokumenty.

Audytor wewnetrzny (kierownik komórki audytu wewnetrznego) odpowiada wobec

kierownika jednostki za realizacje zadan zwiazanych z audytem wewnetrznym.

Jednoczesnie audytorzy wewnetrzni musza zachowywac swoja niezaleznosc i postepowac

zgodnie z ustalonymi standardami audytu wewnetrznego i normami etyki zawodowej.

Zasada obowiazujaca w audycie wewnetrznym jest przeprowadzanie zadan

audytowych w sposób kompleksowy i konstruktywny. Zawsze, kiedy jest to mozliwe,

trzeba wystepowac o pomoc ze strony personelu komórki audytowanej przy planowaniu i

wykonywaniu danego zadania, sluchac ich opinii i wskazówek. Niezaleznie od tego

audytorzy wewnetrzni musza miec zagwarantowany, z uwzglednieniem przepisów o

ochronie informacji niejawnych, nieograniczony dostep do wszelkich dokumentów,

wszystkich pracowników oraz innych zródel informacji potrzebnych do przeprowadzenia

audytu. W razie potrzeby nalezy podjac odpowiednie kroki dla umozliwienia zbadania

informacji poufnych lub tajnych. Przed rozpoczeciem kazdego zadania audytowego,

nalezy odpowiednio poinformowac kierownika wlasciwej komórki o planowanych

dzialaniach audytu.

Standardy dotyczace wykonywania zawodu okreslaja zasady ZWIazane z

niezaleznoscia i obiektywizmem, rzetelnoscia i profesjonalizmem, ocena jakosci i

efektywnosci pracy audytora wewnetrznego, a takze zgodnosci ze standardami.

Audytorowi wewnetrznemu nalezy stawiac wysokie wymagania dotyczace umiejetnosci

zawodowych, umiejetnosci postepowania z ludzmi na wszystkich szczeblach organizacji

oraz zdolnosci do twórczego myslenia i dzialania poniewaz audytowani oceniaja dzialanie

audytora wewnetrznego i instytucje audytu wewnetrznego na podstawie kontaktów z
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poszczególnymi audytorami. Postawa audytora wewnetrznego, który nie spelnia

zakladanych wysokich standardów wykonywania tego zawodu moze zaszkodzic funkcji i

wizerunkowi audytu wewnetrznego.

Audytor wewnetrzny powinien zachowywac sie taktownie i z szacunkiem wobec

audytowanych i kolegów - innych audytorów wewnetrznych. Audytorowi wewnetrznemu

potrzebna jest determinacja w radzeniu sobie z trudnymi problemami oraz we wkraczaniu

w nowe obszary poddawane badaniu. Audytor wewnetrzny nie powinien ulegac naciskom.

Powinien byc sklonny do wytezonej i dlugotrwalej pracy, jakiej wymaga ustalenie faktów,

zdolny do ich udokumentowania, w taki sposób, aby nie budzily zadnych watpliwosci i

nadawaly sie do przyjecia przez kierownictwo.

Uwagi sformulowane w trakcie wykonywania zadania audytowego powinny

opierac sie na faktach, zas fakty nie moga zostac pozbawione wlasciwego im kontekstu.

Audytor wewnetrzny musi dokonac obiektywnej, czyli pozbawionej dazenia do

osiagniecia jakichkolwiek wlasnych osobistych celów, oceny istotnosci ustalen, jakie

przynioslo zadanie audytowe.

Ustalenia i wnioski audytor wewnetrzny musi oprzec na faktach, a me na

wrazeniach, jakim ulegl w czasie dokonywania badan. Powinien pamietac, ze jego

dzialalnosc jest usluga swiadczona kierownictwu, które ma miec zaufanie do wyników

Jego pracy.

Standardy szczególowe realizacji audytu wewnetrznego okreslaja zarzadzanie

komórka audytu wewnetrznego w jednostce, zakres dzialan audytu wewnetrznego,

przeprowadzanie nadzór nad audytuprzeprowadzaniemaudytu wewnetrznego,

oraz przeprowadzanie czynnosciwewnetrznego, komunikowanie wyników

sprawdzajacych (tzw. audytu sprawdzajacego).

Czas pracy pracowników audytu wewnetrznego jest ograniczony. Z tego powodu

podstawowe znaczenie ma takie przeznaczenie i wykorzystanie czasu, które przynosi

najwieksze korzysci danej jednostce. Aby zaplanowac efektywne wykorzystanie

umiejetnosci i czasu pracy audytorów wewnetrznych oraz materialów potrzebnych do

wykonania zadania audytowego audytor wewnetrzny dokonuje oceny ryzyka. Kluczowe

znaczenie dla wlasciwego wykorzystania zasobów komórki audytu wewnetrznego ma

ustalenie priorytetów obszarów ryzyka, a wiec takze kolejnosci, w jakiej powyzsze

obszary zostana poddane audytowi.
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Ze wzgledu na fakt, ze audytorzy wewnetrzni zajmuja sie ocena efektywnosci i

gospodarnosci zarzadzania, ocena elementów systemu kontroli wewnetrznej, ich ustalenia

powinny przyczyniac sie do poprawy dzialalnosci jednostki audytowanej w przyszlosci.

Audytorzy wewnetrzni nie powinni wykorzystywac bledów wykrytych w trakcie swoich

badan do oceniania osób za nie odpowiedzialnych. Bledy jedynie ujawniaja stan rzeczy

lezacy u ich zródla. Audytorów wewnetrznych powinno interesowac bardziej

skorygowanie istniejacego stanu niz poszczególne bledy.

Planowanie prac w komórkach audytu wewnetrznego powinno opierac sie na

ocenie wystapienia potencjalnych zagrozen w obszarach poddawanych audytowi, wedlug

kryterium istotnosci i ryzyka. Zatem ocena ryzyka stanowi technike stosowana do wyboru

oraz uprzedniego typowania potencjalnych zadan audytu. Audytor wewnetrzny

przeprowadza równiez ocene ryzyka dotyczacego srodowiska audytu.

Audytor wewnetrzny moze wykorzystac wiele metod oceny ryzyka, np. ustalic jego

znaczenie wylacznie na podstawie opisu ryzyka, tworzyc matryce oceny operujace

wieloma kryteriami, do których przypisana jest odpowiednia waga (lub punktacja).

Standardy audytu wewnetrznego nie zalecaja zadnych metod przeprowadzania

audytu wewnetrznego. Kazdorazowo audytor wewnetrzny powinien tak dobrac metody

przeprowadzenia audytu wewnetrznego, aby jak najlepiej wykonac zadanie audytowe.

Standardy stanowia wskazówke i pomoc w ocenie i w pracy audytu

wewnetrznego, dlatego tez beda podlegac dalszym modyfikacjom wraz ze zmianami

warunków, w których dzialaja jednostki oraz rozwojem audytu wewnetrznego.
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