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Streszczenie

Celem rozważań jest przedstawienie audytu wewnętrznego jako narzędzia in-
nowacyjnego, wspomagającego zarządzanie jednostką, w aspekcie nowych uregu-
lowań prawnych wprowadzonych do sektora finansów publicznych. Na podstawie 
przyjętej praktyki w jednostkach samorządu terytorialnego, na przykładzie powiatu 
wałeckiego, w odpowiedzi na uregulowania prawne zawarte w ustawie o finan-
sach publicznych dotyczące zakresu kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego, 
zastosowaną metodą badawczą jest przegląd literatury oraz analiza wzajemnych 
powiązań i zależności. 

Audyt wewnętrzny miał posłużyć jako narzędzie innowacyjne w zarządzaniu 
jednostką samorządu terytorialnego, w związku z tym konieczna była zmiana jako-
ściowa w sposobie podejścia do systemu organizacji i funkcjonowania administra-
cji publicznej. Dotychczas w modelu administracji publicznej obowiązywało kla-
syczne ujęcie audytu wewnętrznego. Klasyfikowało to administrację państwową, 
w tym samorządową wyłącznie do władczego rozstrzygania o prawach i obowiąz-
kach obywateli. Model ten zdezaktualizował się, tworząc tym samym nową jakość 
w pożądanych zmianach w procesie zarządzania jednostką. 

W artykule wskazano narzędzia w postaci informacji pochodzących z różnych 
źródeł dających przybliżony obraz funkcjonowania jednostki jej kierownikowi. Opi-
sano sankcje prawne w przypadku nieprzestrzegania ustawy o finansach publicznych 
w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego. Zwrócono szczególną uwagę na roz-
wiązania zastosowane w powiecie wałeckim, mające na celu monitorowanie stopnia 
realizacji założonych celów, w związku z czym przedstawiono część prowadzonej 
dokumentacji w jednostce. Podniesiono rangę audytu wewnętrznego, który jako 
niezależne i obiektywne ciało doradcze kierownika jednostki, spełnia rolę narzędzia 
innowacyjnego w zarządzaniu jednostką. Artykuł ma charakter studium przypadku. 

Słowa kluczowe: audyt wewnętrzny, kontrola zarządcza, samorząd terytorialny, 
innowacyjność, zadania publiczne, budżet.

Kody JEL: H83, O31 

Wstęp

Podstawą kierowania jednostką samorządu terytorialnego jest sprawnie przeprowadzo-
ny audyt dający nową jakość w zarządzaniu. Audyt jako narzędzie innowacyjne umożliwia 
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stworzenie takiego modelu zarządzania, który zbiera, przetwarza informacje i je przewarto-
ściowuje. Jednostka samorządu terytorialnego wykonuje swoje zadania na podstawie ustaw 
przez gromadzenie i zaplanowane wydatkowanie środków publicznych. Dla usprawnienia 
efektywności wydatków budżetowych ustawa o finansach publicznych wprowadziła pojęcie 
kontroli zarządczej oraz zobowiązała audyt wewnętrzny do dokonywania jej oceny. Audyt 
wewnętrzny, mając do dyspozycji wiele źródeł informacji pochodzących z jednostki, jest 
w stanie dokonać oceny stopnia zaangażowania środków publicznych w wykonywaniu za-
dań publicznych, co stanowi informację niezbędną dla kierownictwa głównie na etapie pla-
nowania w procesie zarządzania ryzykiem, jak i w całym procesie zarządzania jednostką, na 
który składa się realizacja czterech działań operacyjnych1: 
1. planowanie – jako że osiągnięcie sukcesu wymaga świadomości tego co chcemy osią-

gnąć i zagwarantowania dzięki temu, że podejmowane działania będą konsekwentne, 
nie zaś całkowicie chaotyczne;

2. organizowanie – czyli stworzenie odpowiednich narzędzi niezbędnych do zrealizowania 
zaplanowanych działań;

3. realizacja – wykonanie zaplanowanych wcześniej działań na etapie planowania przy 
wykorzystaniu narzędzi utworzonych na etapie organizowania;

4. kontrola (monitoring) – ocena dokonań pozwalająca z jednej strony stwierdzić na ile 
udało się zrealizować zaplanowane działania, a z drugiej – uzyskanie danych wyjścio-
wych do kolejnego cyklu planowania.

Kierownictwo jednostki samorządu terytorialnego może i powinno wpływać na formo-
wanie modelu rozwoju, m.in. przez partnerskie wypracowywanie i wdrażanie strategii roz-
woju na poziomie lokalnym. Powinno również w jakiejś mierze go kierunkować, zainicjo-
wać myślenie o administracji publicznej w kategorii celów i rezultatów (Górniak, Mazur 
2012, s. 23).

Uregulowania prawne w zakresie audytu wewnętrznego

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła nowe poję-
cie audytu wewnętrznego ujmując jego istotę jako: „działalność niezależną i obiektywną, 
nakierowaną na analizę i ocenę ogółu czynności składających się na kontrolę zarządczą” 
(Lachowicz 2010, s. 513). Wprowadziła również w rozdziale VI Działu I ustawy katalog 
jednostek zobligowanych do prowadzenia audytu wewnętrznego, które spełniają określone 
kryteria, m.in. w2:
 - Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 - ministerstwach,
 - urzędach wojewódzkich,
 - izbach celnych,
 - izbach skarbowych,

1  http://www. innowacyjna.zpp.pl//aktualności.htm//news/105 [dostęp: 12.03.2014].
2  Art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz 1240). 
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 - Zakładach Ubezpieczeń Społecznych,
 - Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 - Narodowym Funduszu Społecznym.

Ustawa dopuszcza również możliwość prowadzenia audytu wewnętrznego w jednost-
kach, w których prowadzenie audytu uzależnione jest od zaistniałych ustawowo wytycz-
nych i przesłanek, ujętych w art. 274 ust. 2, 3, 4 i 5, których w uchwale budżetowej kwota 
dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów przekroczyła wielkość 40 mln zł, 
m.in. są to3:
 - państwowe jednostki budżetowe,
 - uczelnie publiczne,
 - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 - agencje wykonawcze,
 - państwowe fundusze celowe,
 - jednostki samorządu terytorialnego,
 - jednostki wskazane przez właściwego ministra,
 - jednostki sektora finansów publicznych, których kierownicy podejmą decyzję o prowa-

dzeniu audytu wewnętrznego.
Drugim w kolejności ważnym aktem prawnym dotyczącym audytu wewnętrznego jest 

rozporządzenie ministra finansów, które dotyczy między innymi4:
 - przepisów ogólnych,
 - dokumentowania wyników audytu wewnętrznego,
 - szczególnych warunków planowania audytu wewnętrznego,
 - niezależnego badania systemów zarządzania i kontroli w jednostce,
 - czynności doradczych,
 - przepisów końcowych.

Ustawa o finansach publicznych wprowadziła także pojęcie audytora wewnętrznego - 
usługodawcy. Takie rozwiązanie pozwoliło na prowadzenie audytu wewnętrznego w jed-
nostkach sektora finansów publicznych na określonych w ustawie warunkach. Bez wprowa-
dzenia takiej możliwości wykonywania audytu wewnętrznego w jednostkach, niemożliwe 
stałoby się w większości z nich pozyskanie audytora wewnętrznego w wyniku zatrudnienia 
w drodze konkursowej. Z takiego rozwiązania może skorzystać m.in. jednostka samorządu 
terytorialnego, w przypadku której przyjęta w uchwale budżetowej kwota dochodów i przy-
chodów oraz kwota wydatków i rozchodów jest niższa niż 100 mln zł5. Usytuowanie ko-
mórki audytu wewnętrznego w strukturze organizacyjnej jednostki potwierdza niezależność 
audytora wewnętrznego. Bezpośrednia podległość audytora wewnętrznego kierownikowi 
jednostki sprzyja zachowaniu zasady obiektywizmu i niezależności (Filipiak 2007, s. 227-230). 
W związku z powyższym ustawa o finansach publicznych przypisuje zadania związane z au-
dytem wewnętrznym odpowiednio: wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta oraz prze-

3  Art. 274 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240). 
4  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrz-
nego (Dz.U. z 2010 r. Nr 21, poz. 108).
5  Art. 278 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240). 
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wodniczącemu zarządu jednostki samorządu terytorialnego, którym jest starosta i marszałek 
województwa samorządowego. Wymienione osoby upoważniają audytora wewnętrznego do 
przeprowadzania audytu w jednostce samorządu terytorialnego. 

Audyt wewnętrzny przeprowadza się zgodnie z rocznym planem audytu oraz w uzasad-
nionych przypadkach poza planem. Do opracowania planu audytu na następny rok niezbędne 
jest przeprowadzenie ponownej analizy ryzyka oraz uwzględnienie bieżących priorytetów 
kierownictwa. Wyodrębnienie obszarów występowania ryzyka stanowi podstawę do opra-
cowania planu działalności jednostki na następny rok. Zarówno plan audytu, jak i sprawoz-
danie z wykonania planu audytu stanowią, udostępnianą na wniosek informację publiczną6. 

Audytor wewnętrzny wskazuje słabości kontroli zarządczej oraz przeprowadza anali-
zę ich przyczyn i skutków. Następnie wprowadza usprawnienia w formie zalecanych reko-
mendacji, zatwierdzonych przez kierownika jednostki do wykonania w określonym czasie. 
Audytor wewnętrzny kieruje się w swojej pracy profesjonalizmem, opierając się na wiedzy 
i doświadczeniu w zgodzie ze standardami audytu wewnętrznego. Ustawa o finansach pu-
blicznych zapewnia audytorom w trakcie realizacji zadań audytowych dostęp do osób od-
powiedzialnych za wykonanie poszczególnych zadań z zachowaniem przepisów o ochronie 
informacji niejawnych oraz wytworzonej w jednostce dokumentacji. W sytuacji wykrycia 
nieprawidłowości, przejawiających znamiona przestępstwa lub naruszenia dyscypliny fi-
nansów publicznych, audytor powiadamia kierownika jednostki, który podejmuje decyzję 
na temat dalszego postępowania. Sprawozdanie z wykonania planu audytu składane w każ-
dym roku przez jednostkę, w jednym z punktów zawiera informacje na temat istotnych 
ryzyk i słabości kontroli zarządczej (Knedler, Stasiak 2007, s. 18). Dane te stanowią ważne 
źródło informacji pozyskiwanych przez kierownika jednostki, w celu określenia adekwat-
nej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w każdym roku7. 

Miejsce audytu wewnętrznego jako narzędzia innowacyjnego 
w ramach systemu kontroli zarządczej

Audyt wewnętrzny stanowi instrument, który w sposób aktywny, niezależny i obiektyw-
ny ocenia efektywność systemu kontroli wewnętrznej i procesów zarządzania ryzykiem, za-
pewnia skuteczne prowadzenie wszelkich operacji i czynności organizacji, przynosi wartość 
dodaną przez ujawnianie braków i słabości oraz przez wskazanie sposobów podniesienia ja-
kości i wydajności pracy (Saunders 2002, s. 36). Powyższa definicja podkreśla, że audyt we-
wnętrzny jest narzędziem skutecznie wspomagającym zarządzanie i nie należy go traktować 
jedynie jako wypełnianie ustawowego obowiązku. Działania audytowe pozwalają ocenić 
skuteczność mechanizmów kontrolnych stosowanych w danym obszarze, które bezpośred-
nio wpływają na ograniczanie ryzyk towarzyszących realizacji celów i zadań8. Oceniając 

6  Art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240). 
7  Art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240). 
8  Komunikat Nr 2 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek 
sektora finansów publicznych, Standardy Działania 2130-Kontrola (Dz.Urz. MF 2013.15 z dnia 24 czerwca 2013 r.).
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procesy łącznie z zastosowaniem mechanizmów kontrolnych, audyt wewnętrzny skupia się 
na słabościach systemów, a nie na konkretnych przykładach popełnianych błędów. Dzięki 
temu audyt jest w stanie zebrać stosowną informację zarządczą dla kierownika jednostki 
w ujęciu całego systemu lub procesu. 

Audyt wewnętrzny, skupiając się na analizie ryzyka, dokonuje pomiaru ryzyka towarzy-
szącego zadaniom, w wyniku czego typuje je w określonej kolejności w układzie przedmio-
towym. Powyższe pozwala na ustalenie hierarchii obszarów audytu w zależności od wy-
ników, np. od najbardziej pilnych w realizacji. Wnikliwie przeprowadzona przez audytora 
wewnętrznego analiza ryzyka stanowi przegląd całego systemu zarządzania ryzykiem jed-
nostki, który determinuje pozostałe elementy kontroli zarządczej tj. mechanizmy kontroli, 
informację i komunikację oraz monitorowanie i ocenę. Powyższe przyczynia się do uspraw-
nienia procesów zarządzania ryzykiem w jednostce9. Zarządzanie ryzykiem w odniesieniu 
do celów i zadań stanowi niewątpliwie centralny element kontroli zarządczej, który jest 
możliwy w realizacji po rozpoznaniu wyjściowej składowej kontroli zarządczej tj. środowi-
ska wewnętrznego, czyli miejsca powstawania celów w jednostce. 

Audyt wewnętrzny z mocy ustawy ma szeroki dostęp do wszelkich informacji pochodzą-
cych z rozmów z pracownikami czy z dokumentacji kontrolnej, które dostarczają dodatko-
wych danych w badanym obszarze audytowym (Podręcznik audytu…2003, s. 22). W takiej 
sytuacji audytor wewnętrzny zbiera z ogółu informacje istotne z punktu widzenia działal-
ności danego systemu, które odgrywają ważną rolę w realizacji zadań audytowych i kreują 
ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej. 

Kontrola zarządcza została zdefiniowana w ustawie o finansach publicznych jako ogół 
działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z pra-
wem, efektywny, oszczędny i terminowy10. W wyniku zastosowania standardów kontroli za-
rządczej wprowadzonych Komunikatem Ministra Finansów11, kierownik jednostki sektora 
finansów publicznych odpowiedzialny za jej sprawowanie otrzymuje zarządczą informację, 
niezbędną do podejmowania trafnych decyzji w procesie zarządzania jednostką samorzą-
du terytorialnego. Składa się na nią ustalenie stanu faktycznego wraz z oceną efektywno-
ści ekonomicznej oraz porównanie ze stanem postulowanym tak, aby zapewnić zgodność 
z obowiązującym prawem, przyjętymi procedurami wewnętrznymi i realizowanym celem 
przez jednostkę samorządową (Kołaczkowski, Ratajczak 2010, s. 53). Z powyższego wyni-
ka, że ważnym elementem nowego zarządzania publicznego jest zapewnienie efektywności 
i skuteczności kontroli zarządczej, co przekłada się na sprawność działania jednostki (Kuc 
2002, s. 15). 

Jak już wcześniej zasygnalizowano, standardy kontroli zarządczej wprowadzają jednoli-
ty model sprawowania kontroli zarządczej, obejmującej swym zakresem: 
 - środowisko wewnętrzne,

9  Komunikat Nr 2 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora 
finansów publicznych, Standardy Działania 2120-Zarządzanie ryzykiem (Dz.Urz. MF 2013.15 z dnia 24 czerwca 2013 r.).
10  Art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240). 
11  Komunikat Ministra Finansów Nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora 
finansów publicznych (Dz.Urz. Ministra Finansów nr 15, poz. 84 z dnia 30.04.2009 r.).

handel_wew_5-2014.indd   311 2015-01-27   13:13:48



312 AUDYT WEWNĘTRZNY JAKO NARZĘDZIE INNOWACYJNE...

 - cele i zarządzanie ryzykiem, 
 - mechanizmy kontroli,
 - informację i komunikację,
 - monitorowanie i ocenę. 

Funkcjonowanie kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych odbywa się na 
dwóch poziomach. Osobą odpowiedzialną za pierwszy poziom jest kierownik jednostki, zaś 
za drugi poziom funkcjonowania kontroli zarządczej odpowiadają minister, wójt, burmistrz, 
prezydent miasta, starosta i marszałek województwa. 

Kontrola zarządcza podlega bieżącej ocenie audytu wewnętrznego, której celem jest ba-
danie skuteczności i efektywności jej elementów. Standardy kontroli zarządczej wymieniają 
narzędzia w postaci: samooceny, audytu wewnętrznego oraz uzyskania zapewnienia o stanie 
kontroli zarządczej, które pozwalają na dokonanie podsumowania w zakresie funkcjonowa-
nia kontroli zarządczej w ujęciu rocznym, w jednostce sektora finansów publicznych. 

Samoocena kontroli zarządczej polega na zebraniu od pracowników i kierownictwa jed-
nostki informacji, np. w formie ankiet zawierających pytania, na temat funkcjonowania po-
szczególnych elementów kontroli zarządczej. Pozwala ona w szybki sposób dostrzec słabo-
ści w poszczególnych obszarach funkcjonowania jednostki. Uzyskanie zapewnienia o stanie 
kontroli zarządczej jest wynikiem bardzo złożonego procesu, na który składa się pozyskanie 
informacji z niezależnych źródeł tworzących łącznie informację zarządczą, niezbędną do 
dalszego, bardziej sprawnego procesu planowania w zarządzaniu jednostką. Składają się na 
nią wyniki: monitoringu realizacji celów i zadań, kontroli wewnętrznej, kontroli zewnętrz-
nych, samooceny kontroli zarządczej, procesu zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego, 
informacji pozyskanych od obywateli, pracowników, z rejestrów skarg i wniosków, inter-
pelacji i wniosków radnych, komisji itp. Standardy kontroli zarządczej za najistotniejsze 
uznają system wyznaczania celów i zadań oraz system monitorowania stopnia ich realizacji 
(Mazurek 2010, s. 55). W osiąganiu przez jednostkę celów i zadań podstawą jest proces za-
rządzania ryzykiem, który pozwala na zidentyfikowanie ryzyk i podjęcie działań mających 
na celu minimalizację ryzyka do poziomu akceptowalnego (Bywanis-Jodlińska 2005, s. 10). 
Cele i zadania jednostki ujęte w perspektywie rocznej są określane przez odpowiednie mier-
niki, podlegające monitoringowi. 

Praktyka audytu wewnętrznego w powiecie wałeckim

Audytor wewnętrzny – usługodawca przeprowadza w Starostwie Powiatowym w Wałczu 
każdego roku identyfikację i analizę ryzyka w celu opracowania planu audytu na rok następ-
ny. Analiza ryzyka jest przeprowadzona na bazie podstawowych celów i obszarów działania 
zarówno komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Wałczu jak i podległych i nad-
zorowanych jednostek powiatowych (Plan audytu …2010). Pod uwagę bierze się nie tylko 
informacje uzyskane od kierownictwa urzędu jako priorytety do uwzględnienia, ale także 
dane uzyskane w drodze przeglądów: regulaminów, instrukcji, procedur, strategii rozwoju 
powiatu wałeckiego, założeń budżetowych, sprawozdań z wykonania budżetu, sprawozdań 
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z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych. Określono, że podstawowym celem i zadaniem 
powiatu wałeckiego jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej w zakresie: 
transportu zbiorowego i dróg publicznych, infrastruktury technicznej, geodezji, kartografii 
i gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno-budowlanej, ochrony śro-
dowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego, zapobiegania klęskom żywiołowym i ich skutkom. Dla opracowania 
planu audytu sporządza się listę rankingową zadań audytowych, uwzględniając priorytety 
kierownictwa i „upływ czasu” od poprzedniego audytu. 

Na podstawie planu audytu wewnętrznego na lata 2010-2013 przeprowadzono następu-
jące zadania, zapewniające:
1. Audyt gospodarowania środkami finansowymi w roku szkolnym 2009/2010 w zakre-

sie edukacji. System zarządzania i efektywność wydatkowania środków finansowych 
w wybranych jednostkach oświatowych: II Liceum Ogólnokształcącym w Wałczu, 
Zespole Szkół Nr 1 w Wałczu, Zespole Szkół Nr 2 w Wałczu.

2. Audyt wydatkowania środków z budżetu powiatu na realizację celów powiatu w la-
tach 2009-2010. Efektywność gospodarowania aktywami finansowymi w Powiatowym 
Zarządzie Dróg w Wałczu.

3. Ochrona ludności i bezpieczeństwo publiczne. Zarządzanie kryzysowe.
4. Realizacja budżetu Powiatu w 2011 r. Proces gromadzenia i wydatkowania środków 

publicznych.
5. Realność wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego w latach 2012-2015.
6. Realizacja zadań Powiatu Wałeckiego finansowanych w zakresie pieczy zastępczej 

w I półroczu 2012 r.
7. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Powiat Wałecki 

w 2012 r.
8. Efektywność gospodarowania zasobami kadrowymi w Starostwie Powiatowym 

w Wałczu.
9. Polityka bezpieczeństwa oraz ochrona informacji w Starostwie Powiatowym w Wałczu.
10. Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 

w złotych kwoty 14 tys. euro w Starostwie Powiatowym w Wałczu.
W zadaniu pierwszym audyt wewnętrzny wykazał głównie brak prowadzenia lub nie-

uzupełnianie na bieżąco rejestrów zawartych umów. W zadaniu drugim zwrócono uwagę, 
że nie zawsze stosowano zapisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych i zawierano umo-
wy w zakresie wykonywania określonych prac. W zadaniu trzecim zalecono wyodrębnienie 
z wydziału, komórki merytorycznej do realizacji zadań w zakresie: obronności, obrony cy-
wilnej, zarządzania kryzysowego oraz ochrony informacji niejawnych. W zadaniu czwartym 
zasugerowano powierzenie Skarbnikowi Powiatu przyjęcia obowiązków i odpowiedzialno-
ści12. W zadaniu szóstym wskazano brak powiatowego programu pieczy zastępczej, okre-
ślającego zamierzenia Powiatu Wałeckiego w zakresie organizowania pieczy zastępczej13. 

12  Sprawozdanie z wykonania planu audytu w Starostwie Powiatowym w Wałczu za 2011 r.
13  Sprawozdanie z wykonania planu audytu w Starostwie Powiatowym w Wałczu za 2012 r.
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W zadaniu ósmym zalecono aktualizację zakresów obowiązków pracowników, oraz zmiany 
w strukturze organizacyjnej urzędu14. Zadanie dziewiąte wiązało się z oceną ryzyka nielegal-
nego oprogramowania oraz ryzyka wykorzystania przez pracowników danych służbowych 
w celach prywatnych. Ostatnie zadanie dotyczyło wprowadzenia procedur zamówień pu-
blicznych, które wpłyną na obniżenie ryzyka nieefektywnego wydatkowania środków pu-
blicznych15. Wszystkie wyżej przedstawione rekomendacje zostały wdrożone w badanych 
obszarach audytowych powiatu wałeckiego. 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów16, opracowano Procedury audytu we-
wnętrznego, zawierające zasady jego przeprowadzania w Starostwie Powiatowym w Wałczu 
i w jednostkach organizacyjnych powiatu wałeckiego. Procedury regulują w szczególności: 
szczegółowe warunki planowania audytu wewnętrznego, tryb i metody przeprowadzania au-
dytu wewnętrznego oraz sposób współpracy z pracownikami, tryb sporządzania i elementy 
sprawozdania z przeprowadzenia audytu wewnętrznego, sposób dokumentowania wyników 
audytu wewnętrznego, system oceny pracy audytu wewnętrznego17. Zgodnie z założeniami 
audytu wewnętrznego, jego celem jest dostarczenie Staroście Wałeckiemu zapewnienia, że 
mechanizmy zarządzania i kontroli funkcjonują prawidłowo, a także usprawnianie działal-
ności jednostek audytowanych i wniesienie wartości dodanej. Jest to możliwe dzięki właści-
wej i adekwatnej ocenie merytorycznej audytowanych obszarów. Nieocenioną, innowacyjną 
formą wspomagającą zarządzanie jednostką jest świadczenie przez audyt wewnętrzny czyn-
ności doradczych, jednak tylko takich, które nie prowadzą do przyjęcia przez audytorów 
obowiązków, odpowiedzialności lub uprawnień, wchodzących w zakres zarządzania jed-
nostką. 

Wpływ audytu wewnętrznego na decyzje zarządcze  
w powiecie wałeckim

Obszar objęty audytem wewnętrznym to przede wszystkim procesy związane z gro-
madzeniem i wydatkowaniem środków finansowych, a także działania w zakresie realiza-
cji zadań bieżących powiatu z zakresu administracji rządowej. Audytowi wewnętrznemu 
poddawane są wszelkie procesy, zjawiska i problemy wiążące się z wykonywaniem zadań 
powiatu, na co składają się wypełnianie celów statutowych i prowadzenie gospodarki fi-
nansowej, gwarantującej legalność, gospodarność, celowość, rzetelność, przejrzystość oraz 
jawność (Kiziukiewicz 2007, s. 18-19). Audytor wewnętrzny jest nastawiony w swojej dzia-
łalności na obszary największego ryzyka. Ważne jest, aby nie był zaangażowany w działal-
ność operacyjną związaną z planowaniem, organizacją i koordynacją kontroli zarządczej 
w jednostce, bo w przeciwnym razie ucierpiałby jego obiektywizm. 

14  Sprawozdanie z wykonania planu audytu w Starostwie Powiatowym w Wałczu za 2013 r. 
15  Sprawozdanie z wykonania planu audytu w Starostwie Powiatowym w Wałczu za 2013 r. 
16  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu 
wewnętrznego (Dz.U. z 2010 r. Nr 21, poz. 108).
17  Załącznik do Zarządzenia nr 17/2011 Starosty Wałeckiego z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie zasad przeprowadzania audytu 
wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Wałczu i w jednostkach organizacyjnych powiatu wałeckiego. 
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W Starostwie Powiatowym w Wałczu proces zarządzania ryzykiem odbywa się na 
wszystkich szczeblach organizacyjnych jednostki. Wyznaczeni właściciele ryzyka przedsta-
wiają możliwości jego ograniczenia, które podlegają ocenie i zatwierdzeniu przez Starostę 
Wałeckiego. Bieżący monitoring zidentyfikowanego ryzyka pozwala, zapobiec możliwości 
zmaterializowania się ryzyka. Jednym z rodzajów ryzyka w ujęciu strategicznym jednostki 
jest ryzyko dotyczące prognozowania budżetowego, które wiąże się z planowaniem odpo-
wiednich przedsięwzięć społeczno-gospodarczych oraz szacowaniem kosztów niezbędnych 
do poniesienia w trakcie ich realizacji (Owsiak 2008, s. 33-35). Szczególnego znaczenia 
w tym zakresie nabierają metody i techniki analizy finansowej, wykorzystywane w plano-
waniu budżetowym, na które składają się analizy sprawozdań (Dylewski i in. 2004). Te 
elementy prognozowania budżetowego pozostają w ścisłym związku ze strategią rozwoju 
jednostki, która stanowi narzędzie zarządzania umożliwiające łączenie efektywności bieżą-
cego działania z sukcesem w przyszłości (Wankiewicz 2009, s. 98). 

W strategii rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu wałeckiego na lata 2011-2020 wy-
typowano w ramach ośmiu obszarów cele strategiczne i cele operacyjne (Strategia rozwo-
ju… 2011). Zastosowano zintegrowany zestaw wskaźników, przedstawiający stopień reali-
zacji zadań przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Wałczu oraz podległe 
powiatowi jednostki organizacyjne, w ujęciu zarówno wartości względnych i bezwzględnych. 
Powyżej opisane parametry stanowią podstawowe narzędzie ewaluacji osiąganych wyników. 
Określono misję powiatu wałeckiego – „Stały rozwój jakości życia Mieszkańców Powiatu 
Wałeckiego”, która jest realizowana przez: zrównoważony rozwój, doskonalenie realizacji za-
dań publicznych, umacnianie wspólnoty terytorialnej i wspieranie współpracy z podmiotami 
wewnętrznymi i zewnętrznymi. Podniesienie jakości życia mieszkańców wiąże się z jakością 
zarządzania państwem: „wszyscy odnosimy korzyści z lepiej zorganizowanego, sprawniejsze-
go, bardziej troszczącego się o sprawy obywateli państwa. Jeżeli państwo jest w stanie zwięk-
szyć efektywność swego działania i obniżyć podatki bez ograniczania zakresu dostarczanych 
usług publicznych, to korzystają na tym wszyscy” (Stiglitz 2004, s. 176-177). 

Wyżej opisana dokumentacja powstająca w Starostwie Powiatowym w Wałczu stanowi 
ważne narzędzie w pracy audytora wewnętrznego, który sporządzając plan audytu, pozyskuje 
niezależne dane w określonych obszarach badań. Dokonując analizy zarówno tych, jak i in-
nych informacji audytor jest w stanie wyłonić najbardziej zagrożone cele i zadania jednostki. 
Tym samym ma on niewątpliwie duży wpływ na podejmowanie czynności zaradczych przez 
Starostę Wałeckiego oraz, gdy zajdzie taka potrzeba, decyzji naprawczych. Ustawa o finan-
sach publicznych w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego w zobligowanych jednost-
kach sektora finansów publicznych, związana jest sankcją określoną w ustawie18 w postaci 
zapisu: „Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zaniechanie prowadzenia audy-
tu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych do tego zobowiązanej, wskutek 
niezatrudniania audytora wewnętrznego albo niezawierania umowy z usługodawcą”19. Audyt 

18  Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r.  
Nr 14, poz. 114).
19  Art. 18a Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 
z 2005 r. Nr 14, poz. 114).
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wewnętrzny prowadzony obligatoryjnie jest procesem ciągłym, polegającym na wspieraniu 
kierownika jednostki w osiąganiu celów. Powyższe oznacza, że przerwanie prowadzenia audy-
tu wewnętrznego stanowi znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych bez względu 
na szacowanie wpływu tego zdarzenia na powstałą szkodę w jednostce. Przesłanką przema-
wiającą za wprowadzeniem ww. zapisu do ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dys-
cypliny finansów publicznych, służy wyjaśnienie, że nieprowadzenie audytu wewnętrznego 
w jednostkach wskazanych w ustawie, niesie za sobą zagrożenie dla gospodarki środkami 
publicznymi. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
podnosi wyraźnie znaczenie audytu wewnętrznego, który przybiera wartość dodaną w jed-
nostce i podnosi efektywność dostępnych zasobów. Poszerzony katalog osób odpowiedzial-
nych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, oprócz kierownika jednostki, ma na celu 
wzmocnienie charakteru samokontroli i odpowiedzialności głównie osób zaangażowanych 
w procesy gromadzenia i wydatkowania środków publicznych. Powyższe ma ścisły związek 
z kontrolą zarządczą sprawowaną w jednostce, na którą składają się różne mechanizmy kon-
trolne. Podwyższenie stopnia odpowiedzialności u pracowników, pozwala na większe utożsa-
mianie się z celami jednostki. Jest to niewątpliwie ważne narzędzie służące sprawnemu zarzą-
dzaniu jednostką, w tym gospodarką finansową. 

Podsumowanie 

Należy stwierdzić, że audyt wewnętrzny stanowi innowacyjne narzędzie w jednostce 
nadzorujące poziom ryzyka, którym zarządza kierownik jednostki. Wprowadzenie kontroli 
zarządczej do sektora finansów publicznych miało za zadanie zmianę sposobu zarządzania 
jednostkami sfery finansów publicznych z zarządzania krótkookresowego na zarządzanie 
strategiczne. 

W 2010 r. została wprowadzona reforma sektora publicznego wraz z nową obowiązującą 
od 1 stycznia 2010 ustawą o finansach publicznych, która ukierunkowała jeden z instru-
mentów podnoszących efektywność działalności jednostek sektora finansów publicznych 
– audyt wewnętrzny. Rola audytu wewnętrznego sprowadza się do doradców dla zarządza-
jących jednostkami organizacyjnymi. Audyt wewnętrzny w ramach oceny systemu kontro-
li zarządczej, obejmuje swoim zakresem wszystkie elementy działalności jednostki, będąc 
ukierunkowany na cele jednostki. W jednostkach samorządu terytorialnego powinien łą-
czyć jednocześnie zapewnienie obywatelom usług na jak najwyższym poziomie i efektywne 
funkcjonowanie samorządu. 
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Internal Audit as an Innovative Tool in Local Self-Government Unit 
Management on the Example of Wałcz District (Poviat)

Summary

An aim of considerations is to present the internal audit as an innovative tool 
supporting unit management in the aspect of new legal regulations introduced to 
the sector of public finance. Based on the adopted practice in local self-government 
units, on the example of Wałch District (Poviat), in response to the legal regulations 
contained in the Act on public finance related to the scope of managerial control and 
internal audit, the applied research method is a literature review and an analysis of 
mutual ties and dependences. 

The internal audit was to serve as an innovative tool in management of the local 
self-governmental unit; therefore, there was the need for a qualitative change in the 
way of approaching the system of public administration organisation and function-
ing. Previously, in the public administration model, there was in force the classical 
approach to the internal audit. That classified the public administration, including 
the self-governmental one, exclusively to commending deciding on the citizens’ 
rights and obligations. The model has lost its up-to-datedness, thus creating a new 
quality in the desired changes in the process of unit management. 

In their article, the authors indicated the tools in the form of information origi-
nating from various sources providing its head with an approximate picture of func-
tioning of the unit. They described the legal sanctions in the case of non-observance 
of the Act on public finance as regards carrying out the internal audit. They paid 
a particular attention to the solutions applied in Wałcz District (Poviat) aimed at 
monitoring the degree of implementation of the set objectives; hence, they pre-
sented a part of the documentation kept in the unit. They pointed out to the rank of 
internal audit which, as an independent and objective consulting body to the unit’s 
head, plays the role of innovative tool in unit management. The article is of the case 
study nature. 

Key words: internal audit, managerial control, local self-government, innovative-
ness, public tasks, budget.

JEL codes: H83, O31

Внутренний аудит как инновационный инструмент в управлении 
единицей местного самоуправления на примере Валецкого повята

Резюме

Цель рассуждений – представить внутренний аудит в качестве иннова-
ционного инструмента, поддерживающего управление единицей, в аспекте 
новых правовых регуляций, введенных в сектор публичных финансов. На 
основе принятой практики в единицах местного самоуправления, на приме-
ре Валецкого повята, в ответ на правовые регуляции, содержащиеся в Законе  
о публичных финансах, касающихся сферы управленческого контроля и вну-
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треннего аудита, применным исследовательским методом является обзор ли-
тературы и анализ взаимных связей и зависимостей. 

Внутренний аудит должен был послужить в качестве инновационного ин-
струмента в управлении единицей местного самоуправления, в связи с чем 
необходимо было качественное изменение в способе подхода к системе орга-
низации и функционирования государственной администрации. До сих пор  
в модели госадминистрации обязывал классический подход к внутреннему 
аудиту. Он относил госудаственную администрацию, в том числе самоуправ-
ление, исключительно к решению вопросов о правах и обязанностях граждан  
с позиции власти. Эта модель потеряла свою актуальность, создавая тем самым 
новое качество в желательных изменениях в процессе управления единицей. 

В статье авторы указали инструменты в виде информации, поступающей 
из разных источников, дающей приблизительную картину функционирования 
единицы ее управляющему. Описали юридические санкции в случае несоблю-
дения Закона о публичных финансах в отношении проведения внутреннего 
аудита. Обратили особое внимание на решения, применяемые в Валецком по-
вяте, направленные на мониторинг степени осуществления поставленных це-
лей, в связи с чем представили часть оформляемой документации в единице. 
Повысили ранг внутреннего аудита, который как независимый и объективный 
совещательный орган начальника единицы играет роль инновационного ин-
струмента в управлении единицей. Статья имеет характер анализа конкрет-
ного случая.

Ключевые слова: внутренний аудит, управленческий контроль, местное са-
моуправление, инновационность, публичные задания, бюджет.
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