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Audyt religijny w perspektywie islamu 

– wybrane zagadnienia

JACEK ADAMEK  , JOANNA KOGUT   

Streszczenie 

Celem artykułu jest rozpoznanie specyficznych cech audytu religijnego, sprawowanego w muzułmańskich 

instytucjach finansowych. Tezą opracowania staje się twierdzenie, wskazujące, że tożsamość kulturowa 

(religijna) opisująca przestrzeń realizacji funkcji przypisanych procesom audytu decyduje o ich treści 

i zakresie. Osiągnięciu wyznaczonego celu oraz weryfikacji postawionej tezy podporządkowano układ 

artykułu oraz wykorzystane metody badawcze obejmujące studia literatury tematu oraz analizę opisową 

i porównawczą. W treści artykułu, poza wstępem i zakończeniem, wyodrębniono trzy jego elementy, 

poświęcone zagadnieniom: a) istoty audytu religijnego muzułmańskich instytucji finansowych, b) sylwet-

ki audytora realizującego zadania omawianego audytu oraz c) wyzwań jakie przed audytem religijnym stawia-

ją współczesne uwarunkowania i dynamika rozwoju finansów muzułmańskich. W wyniku przeprowa-

dzonych badań potwierdzono postawioną tezę, stwierdzając, że islam, rozpatrywany jako czynnik kształ-

tujący instytucjonalną, kulturową i społeczno-ekonomiczną przestrzeń działania muzułmańskich instytu-

cji finansowych, decyduje o istocie, funkcjach i zakresie sprawowanego w nich audytu. Walorem publi-

kacji jest skupienie jej treści na rzadko podejmowanej w krajowej literaturze przedmiotu problematyce 

audytu religijnego sprawowanego w środowisku islamu. 

Słowa kluczowe: islam, audyt, audyt religijny.  

Abstract 

Religious audit in the Islamic perspective – selected issues 

The purpose of the article is to identify the specific characteristics of religious audit performed in Muslim 

financial institutions. The thesis put forward in the study is that cultural (religious) identity, determining 

the space in which the functions assigned to audit processes are realized, determines their content and 

scope. The layout of the article and the applied research methods, including the subject literature studies 

and also the descriptive and comparative analysis were focused on obtaining the defined research purpose 

and verifying the specified thesis. The article, apart from the introduction and conclusion, is divided into 

three parts devoted to the following problems: a/the nature of  religious audit performed by Muslim 

financial institutions, b/the profile of the auditor carrying out the audit and c/the challenges faced by 

religious audit due to  current determinants and dynamics of Muslim finance development. As a result of 

the conducted research the above presented thesis was positively verified by observing that Islam, regard-

ed as a factor influencing the institutional, cultural and socio-economic space in which Muslim financial 



10                                                                                                                Jacek Adamek, Joanna Kogut 
 

 
institutions are functioning, determines the nature, functions and scope of the audit they perform. The value 

of the publication is its focus on the question rarely discussed in the national literature of the subject, i.e. 

religious audit performed in Islamic space. 
 

Keywords: Islam, audit, Shariah audit. 

 

 

Wstęp 
 

Współczesna historia finansów muzułmańskich, a zarazem muzułmańskich instytucji 

finansowych (MIF), rozpoczyna się na początku lat 60. ubiegłego wieku. To właśnie 

w 1962 roku, w Egipcie, powołano do życia bank oszczędnościowy Mit Ghamr1, ofe-

rujący produkty i usługi finansowe zgodne z zasadami muzułmańskiego prawa – sza-

riatu2. Podmiot ten został w 1972 roku inkorporowany przez pierwszego w Afryce, 

działającego do dnia dzisiejszego, przedstawiciela idei social banking – Nasr Social 

Bank. Z kolei na kontynencie azjatyckim, w 1963 roku w Malezji, utworzono Lembaga 

Urusan dan Tabung Haji (fundusz oszczędnościowy dla pielgrzymów), który oferując 

usługi związane z gromadzeniem środków przeznaczanych na finasowanie pielgrzymek do 

Mekki, traktowany jest jako pionier finansów muzułmańskich w tamtym regionie 

świata. Od tego okresu jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju idei finansów muzuł-

mańskich wraz z ilościowym i jakościowym wzrostem ich reprezentantów, lokowanych 

w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym czy wealth management, prowadzących 

swą działalność w każdym regionie świata. 

Według danych State of the Global Islamic Economy Raport 2017/2018 (2017, s. 62) 

na świecie działa 1291 MIF, funkcjonujących w różnych państwach i na różnych kon-

tynentach. Wartość aktywów finansowego segmentu gospodarki halal sięgnęła w 2016 

roku kwoty 2,202 bln. USD, a jego części bankowej 1,599 bln. USD. Zakłada się, że 

aktywa tzw. finansów muzułmańskich w 2022 roku osiągną poziom 3,782 bln. USD. 

64% tej kwoty – tj. 2,439 bln. USD będą stanowiły aktywa bankowe. 

Dynamiczny rozwój finansów muzułmańskich, rozpatrywany zarówno przez pryzmat 

liczby MIF, jak i wartości ich aktywów, realizowany jest w środowisku, które w sposób 

naturalny kształtowane jest przez zespół norm wypływających z religijnej doktryny islamu. 

                                                      
1 W piśmiennictwie dotyczącym najnowszej historii finansów muzułmańskich podmiot ten traktuje się 

jako pioniera, inicjującego współczesny rozwój instytucji oferujących tzw. bezodsetkowe produkty finan-

sowe. Zob. np. Werde (2000), Iqbal, Mirakhor (2011), Iqbal, Molyneux (2016). 
2 Zgodnie z opiniami większości muzułmańskich uczonych źródłem szariatu są: Koran – Słowo Boże, 

sunna –praktyka Proroka, idżma –konsensus i kijas – analogia. Ortodoksyjne odłamy muzułmanów odrzu-

cają idżmę i kijas, uznając tylko Koran i sunnę, z kolei najbardziej liberalne z nich dodają jeszcze piąte 

źródło – raj – (dosłownie ‛sąd własny, opinia własnaʼ) oznaczające rozumowanie, za pomocą którego 

dawni uczeni uzupełniali przepisy Koranu i sunny dla „dopracowania systemu prawnego”. Wśród cech 

szariatu wskazuje się jego religijne pochodzenie (‛Boski charakterʼ) i ścisłą (według niektórych nierozerwalną) 

więź przepisów prawa z muzułmańską teologią, normami moralnymi, przepisami kultu i normami islamu 

w ogóle. Szerzej m.in. Sadowski (2003). 
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Doktryna ta, definiując społeczno-ekonomiczne i instytucjonalne otoczenie działania 

tych pośredników, stawia przed nimi specyficzną wiązkę zadań, przypisując im odpo-

wiedzialność za ich realizację. Jak stwierdzają D. Abdullah i R. Pillai (za Yaacob, 2012, 

s. 2670), „na muzułmańskie instytucje finansowe nakłada się większe obowiązki, a jako 

powiernicy ponoszą one większą odpowiedzialność wobec swych interesariuszy niż 

podmioty konwencjonalneˮ. Konsekwencją takiego założenia staje się wymóg, a zara-

zem oczekiwanie, iż funkcjonujący w MIF model ładu korporacyjnego3, przyjmowana 

i realizowana polityka tych instytucji oraz stosowane w nich procedury pozostaną 

w pełnej zgodzie4 z „formą, duchem i treścią islamuˮ (Yaacob, 2012, s. 2670). Na 

straży tych wartości, jak również na straży interesów szerokiego otoczenia MIF stoi 

nadzór religijny wraz z jego elementem, tworzonym przez audyt religijny.  

Problematyka audytu religijnego będąca przedmiotem rozważań zarówno praktyków, 

jak i naukowców zajmujących się tym zagadnieniem obejmuje zróżnicowaną tematykę, 

łączoną np. z jego istotą, organizacją, znaczeniem dla koncepcji finansów muzułmań-

skich, procesem standaryzacji, czy rolą audytora sprawującego swe funkcje w środowi-

sku kształtowanym przez normy islamu. Wraz z ekspansją geograficzną oraz rozwojem 

tzw. gospodarki halal i jej elementu, tworzonego przez sektor finansów muzułmań-

skich, coraz szersze zainteresowanie tą częścią światowej struktury gospodarczej wy-

kazuje „świat Zachodu”, pragnący m.in. zrozumieć i poprawnie zinterpretować zasady 

oraz uwarunkowania jej działania. W nurt ten wpisuje się poniższe opracowanie, którego 

celem jest rozpoznanie specyficznych cech audytu religijnego, sprawowanego w mu-

zułmańskich instytucjach finansowych.  

W swoim założeniu artykuł ma z jednej strony wypełnić lukę poznawczą obserwo-

waną w krajowych opracowaniach poświęconych tej tematyce, z drugiej zaś ukazać wie-

lowymiarowość oblicz audytu.   

                                                      
3 W perspektywie islamu ład korporacyjny i jego element w postaci nadzoru religijnego traktuje się 

jako sformalizowany system oparty na idei odpowiedzialności, umożliwiający (Kasri, 2009, s. 2):  

a)  stworzenie zbioru ustaleń organizacyjnych, w ramach których zarządzanie muzułmańską instytucją 

finansową jest zgodne z oczekiwaniami jej interesariuszy,  

b)  zapewnienie odpowiednich bodźców, kierowanych do organów nadzorczo-zarządczych muzułmań-

skiej instytucji finansowej, sprzyjających realizacji wyznaczonych celów (właściwych dla wszystkich 

interesariuszy) oraz ułatwiających skuteczny monitoring dokonań, co w ostateczności ma sprzyjać 

zwiększeniu efektywności wykorzystania zasobów tego podmiotu,  

c)  zapewnienie zgodności działalności muzułmańskiej instytucji finansowej z obowiązującym ją prawem 

szariatu. 
4 Zgodność działań MIF z nakazami szariatu wskazuje, że realizowane przez nie transakcje:  

a)  nie będą oparte na tzw. produktach odsetkowych,  

b)  nie będą oderwane od realnej aktywności gospodarczej,  

c)  nie będą oparte na wyzysku jednej z ich stron oraz  

d)  nie będą dotyczyć i wiązać się z finansowaniem zakazanych w islamie działań (np. produkcją napojów 

alkoholowych).  

Szerzej Grias, Pellegrini (2016, s. 1–2), Ayub (2007, s. 43–96), Iqbal, Mirakhor (2011), Iqbal, Moly-

neux (2016, s. 6–15). 
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Tezą opracowania staje się twierdzenie, wskazujące, że tożsamość kulturowa (reli-

gijna) opisująca przestrzeń realizacji funkcji przypisanych procesom audytu decyduje 

o ich treści i zakresie. Osiągnięciu wyznaczonego celu oraz weryfikacji postawionej 

tezy podporządkowano układ artykułu oraz wykorzystane metody badawcze obejmu-

jące studia literatury przedmiotu oraz analizę opisową i porównawczą. W treści artykułu, 

poza wstępem i podsumowaniem, wyodrębniono trzy elementy, poświęcone zagadnie-

niom: istoty audytu religijnego muzułmańskich instytucji finansowych, sylwetki audytora 

realizującego zadania omawianego audytu oraz wyzwań, jakie przed audytem religijnym 

definiują współczesne uwarunkowania i dynamika rozwoju finansów muzułmańskich.  

 

 

1. Istota audytu religijnego w muzułmańskich  

instytucjach finansowych 
 

Nadzór religijny nad prowadzoną działalnością postrzega się jako jedną z najbardziej 

istotnych różnic między muzułmańską a konwencjonalną formą pośrednictwa finanso-

wego. W optyce muzułmańskich instytucji finansowych (jak również ich otoczenia), 

traktuje się go, jako instrument kształtujący pożądane zachowania i dokonania tych 

podmiotów, a także narzędzie oceny i weryfikacji zgodności ich działań z normami 

i celami szariatu5. S.N. Garas i Ch. Pierce (2010, s. 388–389) wskazują, iż waga nadzoru 

religijnego dla gospodarki halal i funkcjonujących w niej pośredników finansowych, 

wynika z jego znaczenia religijnego, społecznego, ekonomicznego, prawnego i kierow-

niczo-nadzorczo-kontrolnego. I tak, siła religijna i społeczna wypływa z zaufania inte-

resariuszy do znawców tzw. prawa koranicznego, którzy poprzez proces pojmowania, 

interpretowania i komunikowania zasad i regulacji szariatu kształtują odpowiednie po-

stawy i zachowania członków ummy6 oraz muzułmańskich pośredników finansowych. 

Ekonomiczne znaczenie nadzoru religijnego jest z kolei pochodną założenia, zgodnie 

z którym MIF mogą wykazywać zdolność kreowania dochodów tylko wtedy, gdy ich 

aktywność znajduje akceptację tego nadzoru, zaś znaczenie prawne oraz kierowniczo-

nadzorczo-kontrolne wynika ze zróżnicowania jego umiejscowienia i roli przypisywanej 

mu przez regulatorów.  

Analiza i ocena środowiska funkcjonowania MIF, a także założeń oraz celów ich 

działania, w naturalny sposób podporządkowujących się normom religijnym kształtu-

jącym operacyjny obraz aktywności i dokonań (przybierających postać nie tylko mate-

rialną/finansową, ale i duchową/transcendentalną), prowadzi nas do wniosku, że audyt 

religijny, obok zadań i funkcji przypisywanych procesowi konwencjonalnego audytu, 

skupiać się musi na obszarach i zagadnieniach niedostrzeganych przez tradycyjny (tzw. 

                                                      
5 Np. R. Grassa (2013, s. 335) wskazuje, że jest on unikalnym elementem i cechą ładu korporacyjnego 

w muzułmańskiej architekturze finansowej, skupionym na aspektach religijnych i „muzułmańskości” po-

średników finansowych.  
6 Umma – pojęcie oznaczające grupę osób, społeczność, naród. W ujęciu religijnym, odnoszonym do 

islamu, oznacza wspólnotę wszystkich muzułmanów. 
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zachodni) audyt finansowy. Dowodem potwierdzającym powyższą tezę będzie przegląd 

definicji oraz wyróżników muzułmańskiej koncepcji audytu, będącego krytycznym 

elementem nadzoru religijnego.  

Dokonując przeglądu literatury tematu odnajdujemy wiele prób określenia istoty 

audytu religijnego7 . Na przykład R. Haniffa (2010, s. 109 i n.) stwierdza, że audyt 

religijny to badanie zgodności działań MIF z szariatem we wszystkich wymiarach. Audyt 

ten skupia się w szczególności na sprawozdawczości finansowej i elementach opera-

cyjnych, takich jak: produkty, wspierające je technologie, procesy, ludzie, realizowane 

polityki, dokumentacje, procedury i inne działania, niosących ryzyko ich niedostoso-

wania do nakazów i zakazów wypływających z zasad szariatu. W opinii tej autorki 

audyt ów jest ciągłym w czasie procesem pozyskiwania i obiektywnej weryfikacji do-

wodów, opisujących religijną i społeczno-ekonomiczną aktywność MIF, realizowa-

nym celem ustalenia stopnia i poprawności odzwierciedlenia tych działań i ich efektów 

w obowiązujących muzułmańskich pośredników finansowych ramach sprawozdaw-

czości finansowej oraz spełnieniu przez MIF kryteriów wypływających z zasad szariatu 

i rekomendacji Rad szariatu. 

 H. Uddin i in. (2013, s. 9) uważają, że w optyce islamu audyt jest procesem obser-

wacji, badania i przeglądu operacji, kontroli i raportowania transakcji oraz działań je 

korygujących, pozostających w zgodzie z muzułmańską jurysprudencją, realizowanym 

w celu dostarczenia użytecznych, rzetelnych i terminowych informacji sprawozdaw-

czych wykorzystywanych w procesach decyzyjnych.  

Z kolei AAOIFI8 (2010), w swym standardzie nr 3, kształtującym pożądane praktyki 

ładu korporacyjnego w MIF, wskazuje, że podstawowym zadaniem oceny zgodności 

religijnej jest pozyskanie przekonania, że zarządzający MIF, wypełniając swe obo-

wiązki, pozostają w zgodzie z nakazami szariatu oraz dyspozycjami wydawanymi 

przez wewnętrzne organy ładu religijnego muzułmańskiego pośrednika finansowego.  

Poszerzeniem możliwości interpretacji muzułmańskiej koncepcji audytu może być 

wskazanie atrybutów, tworzących z jednej strony bazę jego założeń, z drugiej zaś, de-

finiujących przestrzeń, w której realizuje on przypisane mu zadania. I tak, fundamen-

tem audytu religijnego staje się (Uddin i in., 2013, s. 10):  

• dogmat, według którego Allah jest jedynym stwórcą i właścicielem wszechrzeczy, 

a człowiek jako powiernik ponosi przed Nim odpowiedzialność za ich wykorzystanie;  

• jego oparcie na normach moralnych, promujących: bojaźń przed Bogiem, uczciwość, 

zaufanie, dotrzymywanie obietnic, współpracę i wybaczenie;  

• wskazanie, że zasady tego audytu wypływają ze źródeł muzułmańskiej juryspru-

dencji i są one w swej treści doskonałe, trwałe i kompleksowe;  

• twierdzenie, iż odnosi się on do praktyk zgodnych z muzułmańskimi normami 

prawa, którym można nadać miano halal, unikając zarazem praktyk niedozwolo-

nych, złych, opisywanych atrybutem haram;  

                                                      
7 Zob. np. Shafii i in. (2015), Lahsasna i in. (2013), Yaacob (2012). 
8 Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. 
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• traktowanie go jako instrumentu akcentującego behawioralne aspekty aktywności 

gospodarczej człowieka, stojący na straży zgodności jego zachowań i działań z za-

sadami i normami islamu oraz  

• objęcie jego ramami zarówno aspektów materialnych, jak i duchowych, wykracza-

jących poza życie doczesne człowieka i fizyczne konsekwencje jego dokonań.  
 

Prezentację sedna audytu religijnego sprawowanego w MIF uzupełnia zestawienie 

ukazujące podstawowe różnice między konwencjonalnym, zachodnim rozumieniem jego 

istoty, łączonej z tzw. audytem finansowym, a wyróżnikami właściwymi dla spojrzenia 

przyjmującego religijno-społeczno-ekonomiczny punkt widzenia islamu (zob. tab. 1). 

 

Tabela 1. Audyt – spojrzenie tradycyjne vs muzułmańskie 
 

Kategoria 
Audyt – spojrzenie tradycyjne 

(zachodnie) 

Audyt – spojrzenie  

muzułmańskie 

Definicja 

Kompleksowe badanie i ocena spra-

wozdań finansowych przygotowa-

nych przez osoby trzecie. 

Szacowanie, sprawdzanie i monito-

rowanie aktywności jednostki w ob-

szarze kompletności oraz poprawno-

ści prowadzonych rachunków, od-

zwierciedlających jej czyny/dokona-

nia, oceniane z punktu widzenia ich 

zgodności z nauką i prawem islamu. 

Kwalifikacje 

audytoraa 

Wykształcenie akademickie, posiada-

nie kwalifikacji zawodowych i mo-

ralnych. 

Muhtasib (audytor) musi posiadać 

wykształcenie akademickie oraz 

wiedzę z zakresu prawa szariatu, 

kwalifikacje zawodowe muszą być 

wsparte atrybutami moralnymi/etycz-

nymi zgodnymi z kodem islamu. 

Odpowiedzial-

ność audytora 

(w sensie  

responsibilityb) 

Po pierwsze, audytor przyjmuje od-

powiedzialność wobec swoich klien-

tów, którzy są właścicielami pod-

miotu. Nie przyjmuje on odpowie-

dzialności wobec kredytodawców/po-

życzkodawców, nie jest także odpo-

wiedzialny za bezpieczeństwo po-

życzonych jednostce pieniędzy. 

W świetle nauki islamu jak i prak-

tyki działania audytora religijnego 

we wczesnym społeczeństwie mu-

zułmańskim, muhtasib ponosił od-

powiedzialność wobec kredytodaw-

ców/pożyczkodawców, oceniał spo-

sób zarzadzania zasobami podmiotu 

oraz raportował jego zgodność z sza-

riatem. 

Obowiązki  

audytora 

Badanie sprawozdań finansowych 

wypływające z warunków nawiąza-

nej umowy. 

Ponoszenie odpowiedzialności za 

wszystkie niekorzystne zdarzenia 

i ich konsekwencje powstające w toku 

prowadzenia audytu, chyba, że są 

one skutkiem umyślnego działania 

jego zleceniodawcy (muhtasib mu-

siał wyrównać na jego rzecz szkody 

wynikające z zaniedbania obowiąz-

ków na nim ciążących). 
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Kategoria 
Audyt – spojrzenie tradycyjne 

(zachodnie) 

Audyt – spojrzenie  

muzułmańskie 

Zarządzanie  

(governance) 

Kształtowane przez zasady i reguły 

audytu i rachunkowości, wyrażane 

m.in. standardami o charakterze po-

nadnarodowym (MSR/MSSF/IFAC). 

Kształtowane przez Koran, sunnę lub 

szariat. Wykorzystujące standardy 

AAOIFI i IFSBcoraz wybrane ele-

menty MSSF oraz standardów IFAC.  

Orientacja 
Zorientowany na jednostkę ludzką 

lub podmiot gospodarczy. 
Zorientowany na społeczeństwo.  

Baza/podstawa Racjonalizm ekonomiczny. Dogmat jedności Boga. 

Ujawnienia 

Ograniczony zakres ujawnień infor-

macyjnych jako sposób realizacji in-

teresu publicznego. 

Pełne ujawnienie informacji zaspo-

kajające potrzeby informacyjne 

zgodne z szariatem. 

Okres  

obrachunkowy 
Periodyczny pomiar dokonań. 

Rok księżycowy jako okres wy-

miaru zobligowań z tytułu Zakat. 

Odpowiedzialność 

(w sensie 

accountability) 

Personalna odpowiedzialność. Sku-

piona na jednostce posiadającej za-

soby. 

Publiczna odpowiedzialność. Sku-

piona na społeczności czerpiącej ko-

rzyści z wykorzystywanych np. 

przez przedsiębiorstwo zasobów. 

Raportowanie 

Dotyczy tylko transakcji i stanów  

o charakterze ekonomicznym. Wy-

standaryzowane, przygotowane przez 

audytora. Odnosi się do oceny stop-

nia wypełnienia zasady true and fair 

view. 

Odnosi się do działań i stanów o cha-

rakterze społeczno-ekonomicznym 

i religijnym. Bardziej szczegóło-

we/wielowymiarowe, przygotowane 

przez audytora religijnego. Odnosi 

się do badania i oceny sprawozdań 

finansowych jak i sprawozdań poza-

finansowych skupionych na proce-

sach, kontraktach, osiągnięciach, 

pracownikach. 
 

a    Sylwetka muzułmańskiego audytora jest przedmiotem rozważań prowadzonych w punkcie III. niniejszego 

opracowania. 
b    Semantyczne rozróżnienie pojęć responsibility i accountability budzi wiele wątpliwości i dyskusji. Dla 

przykładu J. Adamek (2016, s. 176) stwierdza „Dokonując rozróżnienia między wskazanymi wyżej 

kategoriami przyjmuje się, że istota „odpowiedzialności” łączonej z angielskim pojęciem accountabi-

lity odnosi się do stanu konieczności, zdolności i/lub umiejętności podejmowania i ponoszenia konse-

kwencji za efekty działań dokonywanych przez jednostkę ludzką (ich grupę czy tworzone przez nie 

podmioty), których rezultaty, dla zainteresowanych stron, przyjmują wymiar mierzalny. Odpowie-

dzialność tę można tu łączyć z tzw. „obliczalnością”/„policzalnością”, opartą na rachunku rezultatów 

(wiążąc ją zarazem z angielskim pojęciem account – rachunek, konto). Z drugiej strony, „odpowie-

dzialność” rozpatrywaną przez pryzmat angielskiego pojęcia responsibility traktować należy jako ko-

nieczność, zdolność lub umiejętność podejmowania i ponoszenia konsekwencji za samo działanie. To 

ujęcie postrzega „odpowiedzialność” jako stan i/lub proces definiujący określone, ogólne zobligowania 

o charakterze moralnymˮ. 
c    Islamic Financial Service Board. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie:  

Yussof (2013, s. 87), Uddin i in. (2013, s. 11). 
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Podsumowując dotychczasowe rozważania, skupione na artykulacji i analizie istoty 

audytu religijnego sprawowanego w muzułmańskich instytucjach finansowych, warto 

podkreślić, że audyt ów postrzegać należy jako element koncepcji ładu korporacyjnego, 

stojącej na straży wartości islamu podzielanych przez interesariuszy zaangażowanych 

w działanie muzułmańskiego pośrednika finansowego. Jest on jednym z podstawowych 

wyróżników tzw. finansów muzułmańskich, definiując m.in. ramy i uwarunkowania 

działania ich podmiotów. Dzieląc swe funkcje z tzw. zachodnią koncepcją audytu fi-

nansowego audyt religijny wykracza jednak poza jego tradycyjne ramy, odnosząc się 

do wymiaru łączonego ze sferą sacrum życia człowieka i jego działań, przedsiębranych 

na niwie aktywności gospodarczej, przybierającej postać pośrednictwa finansowego.  

 

 

2. Sylwetka i zadania audytora religijnego 
 

Sylwetkę i zadania audytora stojącego na straży tzw. „islamskości dokonań” pośrednika 

finansowego łączyć należy z instytucją hisby i działaniami muhtasiba – czyli urzędnika, 

skupionego na monitorowaniu i kontroli działań oraz zapobieganiu niewłaściwym 

praktykom rynkowym, przeczącym zasadom islamu.  

Pojęcie hisby, w swym literalnym znaczeniu kojarzone jest z kategorią „liczenia, 

pomiaru, odpowiedzialności, nagrody”, a historycznych, przedmuzułmańskich korzeni 

tej instytucji doszukuje się w greckim urzędzie agronomosa czy funkcjonującym w Ce-

sarstwie Rzymskim urzędzie edyla (Bałdyga, 2015, s. 140). Hisba, jako religijna orga-

nizacja kontrolno-rewizyjna, skupia się na promowaniu i egzekwowaniu działań i za-

chowań podporządkowanych normom szariatu. Osobą realizującą te zadania staje się 

muhtasib (porównywany ze współczesnym audytorem), którego działanie ogniskuje 

się na (Lahsasana i in., 2013, s. 5) „wdrażaniu tego, co dozwolone/właściwe, a zabra-

nianiu tego, co niepraweˮ9. Charakteryzując rolę i znaczenie hisby oraz muhtasiba dla 

aktywności gospodarczej realizowanej w przestrzeni islamu wskazać należy, że istotą 

działań muhtasiba oraz jego głównym obowiązkiem było czuwanie nad tym aby: 

• transakcje (i związane z nimi czynności) podejmowane przez ich strony pozosta-

wały w zgodzie z prawem szariatu; 

• wszystkie działania stron nawiązywanych kontraktów miały na uwadze zachowanie 

obowiązujących norm moralnych i etycznych wypływających z religii islamu; 

• prowadzona działalność gospodarcza i jej podmioty były wyrazicielami idei pro-

mocji tego co dobre i pożądane (halal) i unikania tego złe/niepożądane (haram). 

                                                      
9 Zinstytucjonalizowanie hisby nastąpiło już w początkowym okresie istnienia islamu, a jej źródeł do-

szukiwać się można w treści Koranu, który m.in. stanowi „I niech powstanie spośród was naród, który 

wzywa do dobra, nakazuje to, co jest uznane, i zakazuje tego, co jest naganne. Tacy będą szczęśliwi!ˮ 

(Koran, 2009, sura 3;104). 
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W swym historycznym wymiarze praktyczne działanie muhtasiba10 skupiało się 

m.in. na (Bałdyga, 2015, s. 142): regulowaniu poziomu produkcji i zapasów dóbr 

(zwłaszcza zapasów żywności), nakazywaniu ich upłynniania, czuwaniu nad publicznym 

charakterem transakcji rynkowych (warunkującym przejrzystość cen), definiowaniu 

i znoszeniu ograniczeń w rozpoczynaniu działalności gospodarczej, ochronie stron 

transakcji kupna/sprzedaży przed stosowaniem niedozwolonych praktyk (np. oszuki-

waniu na wadze, zawyżaniu cen, stosowaniu cen dumpingowych, ukrywaniu wad 

przedmiotu transakcji kupna sprzedaży), ograniczaniu tempa wdrażania innowacji 

wpływających na zmniejszenie zatrudnienia oraz rozstrzyganiu sporów dotyczących 

płac11.  

Uogólniając można stwierdzić, że zadaniem muhtasiba (w obszarze gospodarczym) 

była ochrona wolności ekonomicznej stron transakcji rynkowych oraz czuwanie nad 

tym, aby żadna z nich jej nie nadużywała, a przez to nie osłabiła pozycji drugiej, przy 

czym zarówno działania nadzorcy jak i nadzorowanych musiały pozostawać w zgodzie 

z obowiązującymi normami szariatu, stojącymi na straży ich praw i obowiązków12.  

Historyczne korzenie audytu religijnego dowodzą, że islam, już u swego zarania 

stworzył instytucję stojącą na straży najważniejszych zasad i wartości religijnych, mo-

ralnych oraz etycznych wraz z ich transformacją w każdy wymiar aktywności wy-

znawcy tej religii, w tym i jego aktywności gospodarczej. Działanie to stało się m.in. 

funkcją i wyrazem muzułmańskiej koncepcji odpowiedzialności, definiującej relacje 

i odpowiedzialność wyznawcy islamu wobec jego Boga (tzw. pierwotna odpowiedzial-

ność) i członków ummy (tzw. wtórna odpowiedzialność)13. Idea odpowiedzialności, 

w sposób naturalny kształtuje i definiuje również zadania audytora religijnego (zob. 

tab. 2.), który w porównaniu ze swoim „zachodnim” odpowiednikiem, skupionym 

w głównej mierze na zapewnieniu i potwierdzeniu zgodności finansowego obrazu dzia-

łalności podmiotu gospodarczego z obowiązującymi normami prawa, koncentruje się 

na szerszym zbiorze zagadnień, obrazujących fizyczną i mentalną odpowiedzialność 

przed społeczeństwem i Bogiem, zarówno jego samego, jak i poddanego audytowi pod-

miotu. Jak stwierdza M. Khan (Yazhiruni, Nurmazilah, 2012, s. 1641) „[…] w porów-

naniu do audytu konwencjonalnego zakres audytu w ramach islamu jest znaczenie szerszy 

[…] ukazując różne, społeczno-ekonomiczne aspekty prowadzonej aktywności gospo-

darczej. Jest to spowodowane faktem, iż audyt ten wypływa z podstawowych wartości 

muzułmańskiego społeczeństwa i zasad szariatuˮ. 

 

 

                                                      
10 Warto w tym miejscu dodać, iż za pierwszego muhtasiba uznaje się proroka Mahometa.   
11 Szerzej na temat odpowiedzialności i roli hisby oraz muhtasiba np. w: (El Ashker, Wilson, 2006, 

s. 260–284). 
12 Wg M. Khafa (2007, s. 9) taka rola muhtasiba wskazuje, że „[…] jego władza lokowała się pomiędzy 

nadzorem i doradztwem moralnym z jednej strony a prawnie wiążącym działaniem systemu sądowego 

z drugiejˮ.   
13 Szerzej m.in. Adamek (2014, s. 16 i n.). 
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Tabela 2. Zadania audytora religijnego 
 

Zadanie/odpowiedzialność Charakterystyka 

Ocena poprawności deklara-

cji co do generowania zysku 

lub straty z finansowanego 

przedsięwzięcia 

Oparcie transakcji dłużnych na zasadzie podziału zysków i strat 

wynikające z zakazu riba (zakaz pobierania odsetek), wymusza 

na audytorach ocenę i wydanie opinii na temat poprawności 

i prawdziwości oszacowania zysków (strat) z finansowanego 

przedsięwzięcia dzielonych między strony kontraktu muda-

raba/muszaraka. Ważna jest tu ocena nie tylko kategorii stricte 

ekonomicznych/finansowych, ale także tych, wypływających 

z norm religijnych i etycznych islamu, kształtujących np. po-

prawność transakcji uznanych za te, które definiują przychody 

i koszty 

Ocena stosowanych praktyk 

zarządzania 

Wydanie opinii kierowanej do dawców kapitału, na temat stoso-

wanych metod, narzędzi i praktyk zarządzania powierzonymi 

zasobami z punktu widzenia ich efektywności, oszczędności 

i skuteczności wykorzystania. Obszar ten nabiera szczególnego 

znaczenia w sytuacji, gdy zewnętrzni dawcy kapitału nie są 

z góry zabezpieczeni poprzez naliczenie odsetek od wartości 

udostępnionego kapitału oraz fakt, że środki te mogą być anga-

żowane przedsięwzięcia nieakceptowane przez islam  

Ocena działań podmiotu au-

dytu z punktu widzenia sto-

sowania praktyk bakh i tatfif 

Wydanie opinii na temat stosowania niedozwolonych przez is-

lam działań skupionych na świadomym obniżaniu wartości/ja-

kości przedmiotu transakcji, niosącym straty dla nabywcy (np. 

fałszowanie/obniżanie jakości sprzedawanej żywności, modyfi-

kacja formuł produkcyjnych, czy np. zmiany w specyfikacji 

składników i surowców powodujące obniżenie jakości produk-

cji) oraz działań odnoszących się do poprawności ukazywa-

nia/stosowania miar i wag sprzedawanych produktów/towarów 

Ocena działań podmiotu au-

dytu z punktu widzenia do-

trzymywania warunków na-

wiązywanych kontraktów 

Wydanie opinii na temat faktu dotrzymywania warunków 

umów/kontraktów nawiązywanych przez podmiot audytu oraz 

wskazanie obszarów i przyczyn ich niedotrzymania 

Ocena działań podmiotu au-

dytu z punktu widzenia 

praktyk ihtikar 

Wydanie opinii na temat stosowania niedozwolonych przez islam 

działań skupionych na świadomym gromadzeniu określonych 

dóbr, którego celem jest wywołanie stanu ich rynkowego niedo-

boru i zawyżaniu ceny 

Ocena działań podmiotu au-

dytu z punktu widzenia prak-

tyk o charakterze khiyanah 

Pojęcie khiyanah odwołuje się do oszustwa, nieujawniania 

prawdy, ukrytego naruszania warunków umowy. W przypadku 

audytu kategoria ta odnosi się do opinii na temat; defraudacji 

funduszy, fałszowania zapisów księgowych, uchylania się od 

opodatkowania, działań o charakterze windows dressing (pod-

wyższania wartości aktywów) 
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Zadanie/odpowiedzialność Charakterystyka 

Ocena działań podmiotu au-

dytu z punktu widzenia 

praktyk o charakterze israf 

Wydanie opinii na temat prawidłowości wydatków audytowa-

nego w kontekście działań o charakterze marnotrawstwa i/lub 

rozrzutności posiadanych środków, piętnowanych przez islam  

Ocena działań podmiotu au-

dytu z punktu widzenia prak-

tyk o charakterze spekulacyj-

nym 

Wydanie opinii i ewentualne ujawnienie działań spekulacyj-

nych, w tym i tych wiązanych z wymianą bai’al-sarf „pieniądza 

na pieniądz” czy objętych zakazem riba 

Ocena działań podmiotu au-

dytu z punktu widzenia jego 

zobowiązania do opłaty zakat 

Zakat, jako jeden z pięciu filarów islamu jest świadczeniem przeka-

zywanym przez posiadających zasoby majątkowe przekracza-

jące wyznaczony próg swej wartości/ilości (nisab) na rzecz osób 

potrzebujących, literalnie wymienionych w Koranie. Działając 

w interesie społecznym audytor wydaje opinię na temat poprawno-

ści ustalenia poziomu tego zobowiązania i jego regulacji 

Ocena działań podmiotu au-

dytu z punktu widzenia za-

stosowania i propagowania 

filantropii i aktywności spo-

łeczno-ekonomicznej podpo-

rządkowanej koncepcji ihsan 

Ihsan-jest zbiorem różnych wartości, takich jak: uczciwość, 

ofiarność, współpraca, cierpliwość, wdzięczność, zaufanie, po-

czucie odpowiedzialności społecznej wynikające z przekonań 

religijnych. W raporcie audytora winna znaleźć się opinia na te-

mat zakresu propagowania i przestrzegania zasad koncepcji 

ihsan w prowadzonej przez podmiot audytu działalności 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie:  

Uddin i in. (2013, s. 13–15), Yaacob (2012, s. 2673–2676). 

 

Realizacji przypisanych funkcji musi sprzyjać zespół cech i norm, którymi w swym 

postępowaniu winien kierować się muzułmański audytor. W opisie tego elementu, de-

finiującego istotę audytu religijnego, możemy odnieść się do regulacji Code of Ethics for 

Accountants and Auditors of Islamic Financial Institutions (AAOIFI 1998). Dokument 

ten stanowi, że wśród podstawowych powinności/wymagań stawianych przed prakty-

kiem tego audytu znajduje się: prawość, szczerość, pobożność, sprawiedliwość, boża 

bojaźń, odpowiedzialność wobec Boga, powiernictwo. Cechy te wyznaczają podsta-

wowe zasady etyczne, którym, w swym postepowaniu, podporządkować się ma audytor 

religijny14. Należy do nich zasada: wiarygodności, legitymizacji, obiektywizmu, kom-

petencji zawodowych i rzetelności, postepowania opartego na wierze oraz profesjona-

lizmu zachowania15.  

                                                      
14 Szerzej na ten temat np. Adamek (2016, s. 191–199; 2017, s. 43–45). 
15 Chik (2011, s. 17), powołując się między innymi na żyjącego w XIII w. w Egipcie Ibrahima al-Dasuqi, 

sufickiego świętego, wskazuje, że muhtasib powinien:  

a) być pełnoletnim, zdrowym na umyśle i prawym muzułmaninem,  

b)  posiadać opinię osoby religijnej, wyposażonej w wiedzę na temat prawa i jego celów,  

c)  dobrze znać sunne,  

d)  być szczery w swoich zamiarach mając wzgląd na Allha i nie być obłudnym,  

e)  czynami potwierdzać swoje słowa, d/nie pożądać pieniędzy od innych i odmawiać przyjmowania darów od 

audytowanych. 
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3. Wyzwania wobec audytu religijnego 
 

Analiza literatury przedmiotu16 oraz praktyki działania muzułmańskich instytucji finan-

sowych, pozwalają wyodrębnić podstawowe wyzwania, jakie wobec audytu religijnego 

formułują współczesne uwarunkowania i środowisko, w którym przychodzi osiągać 

przypisane mu cele. W zbiorze tych wyzwań wyróżnić można m.in. kwestię: niezależ-

ności audytorów religijnych i ich kompetencji, zakresu ich odpowiedzialności i wpływu na 

działania MIF oraz organizacji i standaryzacji audytu religijnego (zob. tab. 3).  

 

Tabela 3. Audyt religijny – wyzwania 
 

Wyzwanie Charakterystyka 

Niezależność audytorów re-

ligijnych 

Audyt religijny postrzegany jest, jako funkcja społeczna, wyko-

nywana na rzecz społeczności muzułmanów. Aby mogła być 

ona wypełniana w sposób należyty należy zapewnić całkowitą 

niezależność audytorów od ciał zarządczo-kontrolnych funkcjo-

nujących w MIF. Kwestia ta dotyczy głównie relacji zachodzą-

cych między Radą ds. szariatu, będącą elementem wewnętrznej 

struktury nadzoru religijnego, a działaniem audytorów religij-

nych (bez względu na ich umiejscowienie w operacyjnej struk-

turze tego audytu – audytor wewnętrzy vs. audytor zewnętrzny). 

W praktyce działania MIF pojawia się trudność oddzielenia i po-

działu ról i zadania Rad ds. szariatu i audytorów religijnych 

Kompetencje audytorów re-

ligijnych 

Poprawność procesu audytu religijnego wymaga znajomości 

prawa szariatu wraz z gospodarczym zastosowaniem jego regu-

lacji oraz wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości muzuł-

mańskiej. Zgodnie z opiniami płynącymi z praktyki gospodar-

czej pojawia się trudność przypisania audytorom rzeczywistej, 

praktycznej wiedzy z tych dziedzin. Zarówno członkowie Rad 

ds. szariatu jak i audytorzy religijni wykazują często niedobory 

wiedzy ekonomiczno-finansowej17, a przez to ograniczają moż-

liwość wypełnienia przypisanych im zadań. Sytuacja ta impli-

kuje konieczność zwrócenia uwagi i rozwoju systemu edukacji 

sprzyjającego nabywaniu przez potencjalnych audytorów wy-

maganej wiedzy i umiejętności 

Zakres odpowiedzialności 

audytorów religijnych i ich 

wpływu na decyzje MIF 

Praktyka funkcjonowania MIF dowodzi faktu, że raport z audytu 

religijnego, (przekazywany ich organowi wewnętrznemu stojącemu 

na straży zgodności działania MIF z normami islamu) stanowi 

tylko element opinii Rady ds. szariatu przedstawianej zarządowi 

MIF, w ograniczonym stopniu wpływając na decyzje zarządza-

                                                      
16 Zob. m.in. Kasim i.in. (2009), Kasim, Sanusi (2013), Haniffa (2010), Uddin i in. (2013). 
17 Szerzej np. Adamek (2017). 
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Wyzwanie Charakterystyka 

jących dotyczące produktów i usług świadczonych przez muzuł-

mańskich pośredników finansowych. Fakt ten potwierdza ogra-

niczoną odpowiedzialność audytorów za działania MIF i ich 

skutki, stojąc w opozycji do muzułmańskiej koncepcji tej odpo-

wiedzialności, ponoszonej przez audytorów wobec interesariu-

szy, członków ummy i Allaha 

Organizacja i standaryzacja 

audytu religijnego 

Różnorodność formuł sprawowania nadzoru religijnego, umiej-

scowienia jego organów ich ról i kompetencji, w tym i organiza-

cja, obszar oraz sposób realizacji audytu religijnego jest w świe-

cie finansów muzułmańskich zróżnicowany, wyrażając nie tylko 

politykę samych MIF w tym zakresie ale także będąc funkcją 

środowiska politycznego, gospodarczego i regulacyjnego, w któ-

rym one działają. W tym wymiarze pojawia się ciągła potrzeba 

doskonalenia zasad tego audytu, jego operacyjnego przebiegu 

zarówno na poziomie krajowym jak i w wymiarze całego sektora 

finansowego gospodarki halal. Mowa tu m.in. o: wypracowaniu, 

promocji i wdrażaniu ponadnarodowych standardów nadzoru re-

ligijnego, działaniach skupionych na stworzeniu modelu integru-

jącego audyt zewnętrznego i wewnętrznego czy też transferze 

dobrych praktyk między krajowymi systemami nadzoru religij-

nego) 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Uddin i in. (2013, s. 11–12), Yaacob (2012, s. 2673–2676), 

Lahsasna i in. (2013, s.10–12, 20–21), Haniffa, (2010a, s. 4). 

 

Warto pamiętać, że wykaz ukazanych wyżej problemów jest funkcją wielu zmien-

nych. Wśród nich, zdaniem autorów tego artykułu, krytyczne z punktu widzenia swego 

znaczenia i siły oddziaływania stają się:  

a) względna niedojrzałości współczesnego modelu finansów muzułmańskich i jego in-

stytucji, której przejawem jest ciągłe poszukiwanie i doskonalenie formuł jego 

funkcjonowania;  

b) dynamika rozwoju pośredników finansowych, oferujących swoje usługi pozosta-

jące w zgodzie z normami szariatu18, opisywana m.in. szybkim przyrostem wartości 

ich aktywów, ich ekspansją ilościową i terytorialną, poszukiwaniem nowych pro-

duktów i formuł ich dystrybucji; 

c) specyfika obszaru tego audytu, obejmującego nie tylko wymiar doczesny działań 

i rezultatów osiąganych przez jego podmioty ale także wyrażanego przez efekty 

i oceny odnoszone do kategorii niemierzalnych, łączonych z realizacją celów religij-

nych. 

 

                                                      
18 Mowa tu nie tylko o MIF, ale i o tzw. islamic windows „otwieranych” u konwencjonalnych pośred-

ników finansowych. 
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Zakończenie 
 

Podsumowując zagadnienie istoty i wyróżników audytu religijnego w muzułmańskich 

instytucjach finansowych, analizowane w treści tego artykułu, formułuje się następu-

jące wnioski:  

• jesteśmy świadkami intensywnych zmian zachodzących w strukturze globalnej go-

spodarki, implikowanych dynamicznym (ilościowym, wartościowym i terytorial-

nym) rozwojem jej elementu, tworzonego przez tzw. gospodarkę halal wraz z jej 

sektorem finansowym, podporządkowanym religijno-społeczno-ekonomicznym 

normom islamu; 

• naturalne włączenie celów religijnych do operacyjnej i strategicznej wiązki zadań 

MIF, tworzy przestrzeń i uwarunkowania kształtujące istotę muzułmańskiej kon-

cepcji ładu korporacyjnego, z jej elementem w postaci nadzoru religijnego, którego 

narzędziem i instytucją staje się audyt religijny – stojący na straży „islamskości” 

działań i dokonań jego podmiotu; 

• potrzeba potwierdzenia zgodności działania MIF z normami religii i prawa szariatu 

traktowana jest jako wyróżnik muzułmańskiej formy pośrednictwa finansowego. 

Fakt ten wskazuje m.in., że dokonania MIF muszą być poddawane audytowi, który 

obejmuje nie tylko ich aspekt finansowy, lecz odnosi się do kwestii pozamaterial-

nych, wiązanych z etyką, moralnością i sferą sacrum interesariuszy, wchodzących 

w szeroki zbiór interakcji z takim pośrednikiem. Warto w tym miejscu dodać, że 

związki te odzwierciedlają i podporządkowują się muzułmańskiej koncepcji odpo-

wiedzialności (pierwotnej i wtórnej), kształtującej wzajemne relacje między wy-

znawcą islamu, Allahem i ummą; 

• historyczne korzenie audytu religijnego wiązane z instytucją hisby oraz zadaniami 

i pracą muhtasiba dowodzą, że islam już u swego zarania był wyposażony w narzę-

dzie, dzięki któremu istniała możliwość sprawowania funkcji nadzorczo-kontrol-

nych i korygujących, umożliwiających kształtowanie pożądanych zachowań jego 

wyznawców zaś rynkowe/ekonomiczne znaczenie hisby i muhtasiba wpisuje się we 

współczesne cele i zadania audytu religijnego; 

• współczesne wyzwania formułowane wobec audytu religijnego, odnoszone do jego 

sfery operacyjnej, regulacyjnej czy osobowej, stają się funkcją dynamiki zmian ob-

serwowanych w sektorze finansów muzułmańskich i środowisku, w którym przy-

chodzi realizować przypisane mu cele, wypływające z oraz podporządkowane reli-

gijnej i społeczno-ekonomicznej doktrynie islamu.  
 

Kończąc rozważania na temat atrybutów audytu religijnego można posłużyć się sło-

wami H. Yaacob H. i N.K. Donglah. Badacze ci stwierdzają, że (2013, s. 1) „kluczowym 

warunkiem funkcjonowania muzułmańskiego sektora finansowego jest posiadanie wła-

ściwego mechanizmu kontroli i równowagi, przybierającego formę audytu religijnego, do-

stosowanego do jego zadań i misji, którą jest […] realizacja celów muzułmańskiego 

prawaˮ. W opinii autorów tego artykułu, powyższe słowa potwierdzają przyjętą w jego 

wstępie tezę, iż tożsamość kulturowa (religijna) opisująca przestrzeń realizacji funkcji 

przypisanych procesom audytu decyduje o ich treści i zakresie.  
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