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Dwie grupy robocze ds. kontroli infor-
matycznej – EUROSAI, kierowana przez 
Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego 
i INTOSAI (WGITA) – pod przewod-
nictwem Audytora Generalnego Indii 
(Comptroller and Auditor General 
of India) Shashi Kant Sharma spotkały się 
29 czerwca 2015 r. w siedzibie Najwyższej 
Izby Kontroli w Warszawie, żeby zapre-
zentować wyniki projektów już prowa-
dzonych i rozpocząć nowe, a także wy-
mienić się doświadczeniami i pomysłami 
w obszarze kontroli informatycznych oraz  
narzędzi IT.

Wiele uwagi poświęcono standardowi 
ISSAI 5300, dotyczącemu kontroli infor-
matycznej. Prace nad tym standardem 
są jednym z kluczowych przedsięwzięć 

WGITA, w którym uczestniczy także 
Polska. Audytor Generalny Indii Shashi 
Kant Sharma oznajmił, że po zakończeniu 
prac nad projektem standardu, planowa-
nym na przyszły rok, i po przyjęciu go przez 
Kongres INTOSAI, standard 5300 będą 
mogli wykorzystywać wszyscy kontrole-
rzy państwowi na całym świecie. Radca 
prezesa NIK Paweł Banaś potwierdził, że 
prace nad standardem są na półmetku. 
Postanowiono, że standard będzie zwięzły 
i będzie dotyczył kwestii podstawowych. 
W kolejnych latach będą powstawały wy-
tyczne w serii 5300 dotyczące zagadnień 
szczegółowych, jak: ryzyko informatycz-
ne, kontrola inwestycji IT, kontrola infor-
matyczna w ramach kontroli finansowej 
i innych typów kontroli. Taka organizacja 

Kontrole informatyczne oraz narzędzia IT

Posiedzenia 
INTOSAI i EUROSAI

Przedstawiciele najwyższych organów kontroli (NOK) z  kilkudziesięciu 
krajów w dniach 29 czerwca – 2 lipca 2015 r. wzięli udział w posiedzeniach 
dwóch grup roboczych INTOSAI i EUROSAI. Tematem obrad były wybrane  
projekty międzynarodowe: pierwszy w historii standard INTOSAI doty-
czący podstaw kontroli informatycznej, powszechny format elektronicz-
nych danych księgowych oraz oprogramowanie umożliwiające zarządzanie 
kontrolami. Uczestnicy konferencji zapoznali się także z systemem dozoru  
elektronicznego (SED) w  Polsce – modelowym przykładem wdrożenia 
kompletnego projektu technologii informacyjnej (IT).
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pozwoli na łatwiejsze zarządzanie tą grupą 
standardów i wytycznych. Rozwojem prac 
nad standardem ISSAI 5300 zaintereso-
wana jest też europejska grupa robocza 
ds. IT. Debata nad zaleceniami do tego 
dokumentu wzmocniła współpracę obu 
grup: europejskiej (EUROSAI) i świato-
wej (INTOSAI).

Szczególne zainteresowanie uczestni-
ków konferencji wzbudził zaprezentowa-
ny przez przedstawiciela najwyższego or-
ganu kontroli USA „Podręcznik kontro-
li informatycznej” (IT Audit Handbook). 
Podręcznik, opracowany z udziałem NIK, 
w ramach wspólnego projektu WGITA 
i Biura INTOSAI ds. Rozwoju (IDI), wpro-
wadza audytorów różnych specjalności 
z NOK na całym świecie w tajniki kon-
troli IT, pokazuje korzyści z łączenia róż-
nych doświadczeń. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się 
również prezentacja przedstawiciela NOK 
Iranu, dotycząca tzw. Elektronicznego 
Systemu Audytu (SANA). System ten 
ma na celu m.in. zwiększenie szybkości 
i precyzji procesu monitorowania i kon-
troli, a także zautomatyzowanie procesu 
kontrolnego. NOK Iranu obiecał udostęp-
nić potrzebną dokumentację projektowi 

WGITA poświęconemu oprogramowa-
niu do zarządzania kontrolą.

Zarządzanie informatyką (IT Gover-
nance), umiejętności korzystania z du-
żych baz danych w walce z oszustwami 
(Data mining as a tool in fraud investiga-
tion) oraz standaryzacja kontroli wielkich 
projektów informatycznych – to kolejne 
zagadnienia omawiane podczas spotkań 
w Izbie przez światowych przedstawicie-
li najwyższych organów kontroli. 

Kontrolerzy z grupy EUROSAI zapo-
znali się m.in. z pracami nad kierowa-
nym przez NIK projektem, poświęco-
nym prezentacji i analizie wyników kon-
troli informatycznych (Control Space 
of e-Government), zwanym również 
THE CUBE. Dyrektor Departamentu 
Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego 
NIK Piotr Prokopczyk zaznaczył, że bardzo 
interesujące okazały się projekty związane  
z warsztatami sprawdzającymi dojrza-
łość informatyczną (ITSA) poszczegól-
nych NOK, a także stopień zaawansowa-
nia we wdrażaniu kontroli informatycznej. 
Przy okazji omawiania wyników kontroli 
stosowania paszportów biometrycznych 
udało się np. rozwinąć inicjatywę wspól-
nych tematów dla kontroli równoległych.

Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli INTOSAI oraz  
Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli EUROSAI zrzeszają  
odpowiednio 50 i 36 członków – najwyższe organy kontroli (NOK) oraz Europejski 
Trybunał Obrachunkowy. W ramach obu organizacji działają grupy robocze w kilku  
obszarach tematycznych. W obszarze IT są to: grupa robocza INTOSAI ds. kontroli  
informatycznej oraz grupa robocza EUROSAI ds. systemów informatycznych, której 
przewodniczącym jest obecnie Najwyższa Izba Kontroli. Od wielu lat NIK również 
jest aktywnym uczestnikiem grupy roboczej INTOSAI ds. kontroli informatycznej.
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W trzecim dniu obrad, 1 lipca, w Biurze 
Dozoru Elektronicznego w Warszawie, 
przedstawiciele EUROSAI i INTOSAI 
zapoznali się z systemem informatycznym 
wdrożonym przez ministra sprawiedli-
wości. System dozoru elektronicznego  
(SDE) to najnowocześniejszy nieizolacyj-
ny system wykonywania kary pozbawie-
nia wolności. Kontroluje on wykonywanie 
przez skazanego obowiązków nałożonych 
przez sąd za pomocą urządzeń elektronicz-
nych i umożliwia odbywanie kary pozba-
wienia wolności poza zakładem karnym. 
Zgodnie z nowymi regulacjami od 1 lipca 
2015 r. dozór elektroniczny wszedł do sta-
łego katalogu kar ograniczenia wolności. 
Obejmuje wyroki od 1 miesiąca do 2 lat. 

Koszt SDE dla jednego skazanego to nie-
spełna 11 zł brutto za dobę, podczas gdy 
koszt utrzymania osadzonego w więzieniu 
wynosi 2700 zł miesięcznie. Skuteczność 
wykonania kary w dozorze elektronicznym 
w naszym kraju sięga 90% i dzięki jego za-
stosowaniu budżet państwa oszczędza ok. 
11 mln zł miesięcznie. 

Uczestnicy spotkania rozmawiali o za-
sadach działania i tajnikach tego nowo-
czesnego przedsięwzięcia z prezesem NIK 
Krzysztofem Kwiatkowskim, ministrem 
sprawiedliwości Borysem Budką i dyrek-
torem Biura Dozoru Elektronicznego ge-
nerałem Pawłem Nasiłowskim. 

Minister Borys Budka podkreślił, że no-
woczesną technologię można było wyko-
rzystać także w systemie dozoru elek-
tronicznego a kilkadziesiąt osób z całego  
świata może zobaczyć coś, co jest nie-
wątpliwym sukcesem polskiego wymia-
ru sprawiedliwości, w szczególności sys-
temu penitencjarnego, dodając, że system 
ten uzyskał pozytywną ocenę Najwyższej 
Izby Kontroli. 

Także w opinii prezesa NIK, Krzysztofa 
Kwiatkowskiego, system dozoru elek-
tronicznego zdał egzamin na wszystkich 
płaszczyznach: resocjalizacyjnej, finan-
sowej i informatycznej. 

Uczestników spotkania, prowadzo-
nego przez dyrektora, generała Pawła 
Nasiłowskiego, najbardziej zaintereso-
wało zastosowanie systemu w praktyce, 
a także jego wysoka efektywność.

(oprac. red.)

GŁÓWNE OBSZARY AKTYWNOŚCI  
GRUP ROBOCZYCH EUROSAI I INTOSAI:

•  rozwój wiedzy i umiejętności w za
kresie stosowania kontroli tech
nologii informatycznych (au dyt IT 
w jednostkach publicznych);

•  samoocena systemów informaty
cznych wykorzystywanych  
w kon troli;

•  bezpieczeństwo komunikacji 
w In ter necie;

•  eadministracja;
•  kontrole równoległe w obszarze 

IT realizowane przez przynaj
mniej dwa kraje członkowskie.


