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Nowe wymogi dotycz ce powo ywania i funkcjonowania komitetów audytu dotycz  od drugiej po owy 

2017 r. równie  jednostki samorz du terytorialnego (JST). Autor opracowania analizuje ustawowe przes anki 

powo ania komitetu audytu w JST i bada, których JST dotyczy ten wymóg. W artykule sformu owano 

model planu pracy komitetu audytu w JST na kanwie ustawowych zada  i dobrych praktyk z sektora 

komercyjnego. Na podstawie badania celu dzia ania, zakresu zada  i sk adu osobowego zidentyfikowano 

ró nice mi dzy komitetami audytu dzia aj cymi dotychczas w ministerstwach a nowymi komitetami audytu 

powo anymi w JST. Analiza wprowadzonych uregulowa  dotycz cych komitetów audytu pos u y a do 

sformu owano zestawu rekomendowanych zmian.
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Since the second half of the year 2017, new requirements for the appointment and functioning of the 

audit committees have applied also to the local government unit (JST). The author looks into the statutory 

prerequisites for the establishment of an audit committee in JST and examines which of them have been 

affected by this requirement. In the article, a model work plan of an Audit Committee in the JST has 

been formulated on the canvas of statutory tasks and best practices from the commercial sector. On 

the basis of the examination of actions, terms of reference and personal composition, differences have 

been identified between the audit committees working in the ministries and the new audit committees 

appointed in the JST. The analysis of the newly introduced rules on audit committees served as a basis 

for a set of recommended changes.
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1. Wprowadzenie 

Bankructwo oraz upad o ci du ych spó ek gie dowych w Stanach Zjed-
noczonych uruchomi y dzia ania maj ce na celu zabezpieczenie wierzycieli 
i inwestorów przed powstaniem tego typu problemów w przysz o ci. 30 lipca 
2002 r. ameryka ski Kongres uchwali  ustaw  Sarbanesa-Oxleya (SOX), 
zaostrzaj c wymogi dotycz ce np. niezale no ci audytora, kontroli jako ci 
us ug audytorskich, skuteczno ci kontroli wewn trznej, a tak e powo ania 
rady nadzoru nad rachunkowo ci  spó ek publicznych. Natomiast Komi-
sja Europejska wyda a zalecenia oparte na rozwi zaniach przyj tych w tej 
ustawie, a nast pnie 17 maja 2006 r. Parlament Europejski i Rada wyda y 
now  dyrektyw  2006/43/WE. Celem regulacji zawartych w dyrektywie by o 
mi dzy innymi poprawienie jako ci badania i przegl dów sprawozda  finan-
sowych oraz wzrost zaufania interesariuszy do tych sprawozda , a tak e 
ujednolicenie zasad i norm wykonywania zawodu przez bieg ych rewidentów 
w pa stwach Unii Europejskiej (Sawicki, 2009).

Z kolei w Polsce przepisy te sta y si  mi dzy innymi inspiracj  do ure-
gulowa  zawartych w ustawie z 7 maja 2009 roku o bieg ych rewidentach 
i ich samorz dzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozda  finan-
sowych oraz o nadzorze publicznym. Ustawa wprowadzi a obowi zek utwo-
rzenia komitetu audytu w jednostkach zainteresowania publicznego (JZP) 
dla: maj cych siedzib  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej emitentów 
papierów warto ciowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym 
pa stwa Unii Europejskiej, z wy czeniem dla jednostek samorz du teryto-
rialnego (JST); dla banków krajowych z wy czeniem banków spó dzielczych; 
zak adów ubezpiecze  oraz reasekuracji; instytucji pieni dza elektronicznego 
oraz podmiotów prowadz cych dzia alno  maklersk . Zgodnie z art. 117 
ustawy z o bieg ych rewidentach i ich samorz dzie, podmiotach upraw-
nionych do badania sprawozda  finansowych oraz o nadzorze publicznym 
jednostki te mia y obowi zek powo ania komitetów audytu w terminie do 
6 grudnia 2009 r. 

Celem artyku u jest dokonanie analizy ustawowych przes anek obowi zku 
powo ania komitetu audytu w JST wraz z prób  odpowiedzi na pytanie, które 
z grona blisko trzech tysi cy samorz dów szczebla gminnego, powiatowego 
i wojewódzkiego b d  zobowi zane do powo ania komitet audytu, oraz 
sformu owanie dla komitetów audytu w JST modelu planu pracy na kanwie 
regulacji prawnych i dobrych praktyk z sektora prywatnego. W opracowaniu 
zastosowano metod  analizy wybranego ustawodawstwa dotycz cego JZP 
i JST oraz analizy rekomendacji organu nadzoru nad rynkiem finansowym, 
poszerzon  o analiz  dobrych praktyk w tym zakresie. Problematyka funk-
cjonowania komitetów audytu w JST w Polsce stanowi nowe zagadnienie 
w problematyce finansów i zarz dzania JST, które nie doczeka o si  jeszcze 
opracowa  naukowych. 
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2. Komitet audytu w jednostkach samorz du terytorialnego

W Polsce, po blisko 8 latach obowi zku posiadania komitetu audytu 
w JZP, ustaw  z dnia 11 maja 2017 r. o bieg ych rewidentach, firmach 
audytorskich oraz nadzorze publicznym wprowadzono nowe wymagania 
dotycz ce zasad powo ania i funkcjonowania komitetów audytu. Dla cz -
ci podmiotów takich jak fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne, 

powszechne towarzystwa emerytalne, banki spó dzielcze, spó dzielcze kasy 
oszcz dno ciowo-kredytowe spe niaj ce definicj  JZP, krajowe instytucje 
p atnicze oraz w przypadkach przewidzianych w ustawie równie  towarzy-
stwa funduszy inwestycyjnych powo anie komitetu audytu sta o si  nowym 
obowi zkiem. Tak samo nowym obowi zkiem sta o si  powo anie komitetu 
audytu w JST z uwagi na likwidacj  wy czenia dotycz cego JST w zwi zku 
z zapisami art. 2 pkt. 9 lit. a ustawy o bieg ych rewidentach, firmach audy-
torskich oraz nadzorze publicznym. Nale y jednak zastrzec, e obowi zek 
powo ania komitetu audytu w JST wyst pi dopiero w sytuacji spe nienia 
przez JST dwóch przes anek:
– posiadania statusu emitenta papierów warto ciowych na rynku regulo-

wanym,
– podlegania obowi zkowemu badaniu sprawozdania finansowego.

Emitentami komunalnymi notowanymi na rynku publicznym w Polsce, 
to jest na GPW I BondSpot (w systemie obrotu CATALYST), by y wed ug 
notowa  na 7.11.2017 r. nast puj ce JST: gmina Barcin, Brodnica, gmina 
Brzesko, Elbl g, gmina Go dap, Kraków, miasto Marki, gmina Olkusz, 
powiat goleniowski, gmina Pi a, gmina miasto P ock, Przemy l, Siedlce, 
Wa brzych, Warszawa, W oc awek, Województwo Opolskie. cznie noto-
wania na ten dzie  obejmuj  siedemna cie JST.

Obowi zek badania rocznych sprawozda  finansowych JST przez bie-
g ego rewidenta wynika z art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan-
sach publicznych, jednak e dotyczy on ograniczonej grupy JST, to jest tych 
JST, dla których liczba mieszka ców ustalona przez G ówny Urz d Staty-
styczny na ostatni dzie  roku poprzedzaj cy rok sprawozdawczy przekracza 
150 tysi cy. W wyniku analizy listy emitentów obligacji komunalnych noto-
wanych na rynku publicznym w Polsce mo na wskaza  trzy JST o liczbie 
ludno ci powy ej 150 tysi cy, to jest: Warszaw , Kraków i Województwo 
Opolskie, co zaprezentowano w tabeli 1.

Jak wykazano, wymienione JST posiadaj  status emitenta papierów war-
to ciowych na rynku regulowanym oraz s  zobowi zane do poddania ich 
sprawozdania finansowego badaniu przez bieg ego rewidenta. Maj c na uwa-
dze, e jednostkami zainteresowania publicznego s  mi dzy innymi emitenci 
papierów warto ciowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym 
pa stwa Unii Europejskiej, maj cy siedzib  na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, których sprawozdania finansowe obj te s  obowi zkiem badania usta-
wowego, to w rezultacie mo na wykaza , i  m.st. Warszawa, m. Kraków oraz 
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samorz d Województwa Opolskiego s  zobowi zani do powo ania komitetów 
audytu. 

Termin powo ania komitetów audytu w jednostkach dotychczas niezobo-
wi zanych do ich posiadania ustawodawca okre li  w art. 297 ustawy z dnia 
11 maja 2017 r. o bieg ych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 
publicznym, wskazuj c na okres czterech miesi cy od dnia wej cia w ycie 
ustawy, to jest liczony od 21 czerwca 2017 r. W praktyce oznacza to, e 
w dniu 21 pa dziernika 2017 r. wszystkie JST maj ce status JZP powinny 
posiada  komitety audytu. 

Lp. Nazwa Seria

1. Warszawa

WAW0318 N
WAW0321 N
WAW0922 N
WAW1019 N

2. Kraków

KRA0423 N
KRA0424 N
KRA0528 N
KRA1027 N
KRA1226 N

3. Województwo opolskie WOP 1225N

Tab. 1. Emitenci komunalni b d cy JST o liczbie ludno ci powy ej 150 tysi cy i ich emisje 
obligacji notowane na rynku wtórnym (GPW i BondSpot) wed ug stanu na 7.11.2017 r. 

ród o: opracowanie w asne. 

Dokonano analizy uchwa  organów odpowiedzialnych za powo anie komi-
tetów audytu, to jest uchwa  organów stanowi cych wytypowanych wed ug 
wy ej wymienionych kryteriów. Analiza uchwa  organu stanowi cego dla 
m.st. Warszawy wskazuje, e 21 wrze nia 2017 r. Rada Miasta Warszawy 
powo a a komitet audytu, wype niaj c obowi zek ustawowy w terminie. 
Z analizy uchwa  Rady Miasta Krakowa wynika, i  powo a a ona komitet 
audytu w dniu 11 pa dziernika 2017 r. Analiza uchwa  organu stanowi cego 
Województwa Opolskiego pozwala na stwierdzenie o terminowej realizacji 
obowi zku powo ania komitetu audytu, bowiem w dniu 12 pa dziernika 
Sejmik Województwa Opolskiego powo a  komitet audytu. Ponadto Sej-
mik Województwa Mazowieckiego w dniu 24 pa dziernika 2017 r. powo a  
komitet audytu dla Województwa Mazowieckiego, wype niwszy obowi zek 
ustawowy trzy dni po terminie. W uzasadnieniu uchwa y wskazano, e Woje-
wództwo Mazowieckie w 2009 r. wyemitowa o obligacje, które zasta y zareje-
strowane na rynku regulowanym, to jest na Gie dzie Papierów Warto ciowych 
w Londynie. Oznacza to, e wed ug stanu na pocz tek listopada 2017 r. 
w polskich samorz dach funkcjonuj  cztery komitety audytu. 
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3. Zadania komitetu audytu w JST 

Do kluczowych zada  komitetu audytu nale y monitorowanie procesu 
sprawozdawczo ci finansowej, skuteczno ci systemów kontroli wewn trznej 
i systemów zarz dzania ryzykiem oraz audytu wewn trznego, monitorowanie 
wykonywania czynno ci rewizji finansowej oraz kontrolowanie i monitoro-
wanie niezale no ci bieg ego rewidenta i firmy audytorskiej, informowanie 
organu nadzorczego lub kontrolnego o wynikach badania, dokonywanie 
oceny niezale no ci bieg ego rewidenta oraz opracowanie polityki wyboru 
audytora. Ustawodawca w aden sposób nie wyró ni  specyfiki JST, kon-
struuj c ustawowy zakres zada  komitetów audytu. Zadania i rola komi-
tetu audytu w JST b d cych JZP s  identyczne jak zadania w pozosta-
ych JZP. 

Ustawodawca za o y , i  zadania komitetu audytu wykonywane b d  
przez co najmniej trzech cz onków, z których co najmniej jeden b dzie 
posiada  wiedz  i umiej tno ci w zakresie rachunkowo ci lub badania 
 sprawozda  finansowych. Dla cz onków komitetu audytu w JST b d cych 
JZP moc  zapisu art. 129. ust. o bieg ych rewidentach, firmach audytorskich 
oraz nadzorze publicznym zrezygnowano z warunku posiadania przez co 
najmniej jednego cz onka komitetu audytu wiedzy i umiej tno ci z zakresu 
rachunkowo ci lub badania sprawozda  finansowych. Dobre praktyki doty-
cz ce sk adu komitetu audytu w krajach europejskich wskazuj  jednak, 
e co najmniej jeden cz onek komitetu audytu powinien by  ekspertem 

z zakresu  rachunkowo ci i finansów (Cie lak, Dobija, Klimczak i Ko ad-
kiewicz, 2011).

4. Dwa rodzaje komitetów audytu w sektorze 
finansów publicznych

W sektorze finansów publicznych pod nazw  „komitet audytu” funkcjo-
nuj  dwa rodzaje komitetów. 

Pierwsze z nich powo uje w drodze zarz dzenia minister kieruj cy dzia em 
administracji rz dowej. Celem tego rodzaju komitetu audytu jest doradztwo 
wiadczone na rzecz ministra kieruj cego dzia em w zakresie zapewnienia 

funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarz dczej oraz 
skutecznego audytu wewn trznego. Komitetom audytu dzia aj cym na mocy 
ustawy o finansach publicznych w sektorze rz dowym wyznaczono siedem 
szczegó owych zada . Zak ada si , e dzia anie komitetu audytu b dzie si  
mie ci  w ramach ustawowych zada  z uwzgl dnieniem ich roli doradczej, 
i nie zak ada si  ingerowania komitetów audytu w zarz dzanie jednostk  
(Ministerstwo Finansów, 2013).

Drugi rodzaj komitetu audytu w sektorze publicznym to komitety audytu 
powo ywane przez organy stanowi ce JST b d cych JZP. Funkcjonuj  one 
w sektorze samorz dowym od drugiej po owy 2017 r.
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Dokonano analizy porównawczej komitetów audytu dzia aj cych w sek-
torze publicznym, przyjmuj c za punkt odniesienia zakres ich dzia ania, 
podstaw  prawn  powo ania, zadania, sk adu oraz zasad wynagrodzenia 
cz onków komitetu. Wyniki analizy zaprezentowano w tabeli 2. 

Zakres 
dzia ania

Dzia aj  w ministerstwach Dzia aj  w JST b d cych JZP

Podstawa 
prawna

Art. 288 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych 

Art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 
11 maja 2017 r. o bieg ych rewi-
dentach, firmach audytorskich 
oraz nadzorze publicznym 

Zadania – sygnalizowanie istotnych ryzyk
– sygnalizowanie istotnych s a bo ci 

kontroli zarz dczej oraz propo-
nowanie jej usprawnie  

– wyznaczanie priorytetów do 
rocznych i strategicznych planów 
audytu wewn trznego 

– przegl d istotnych wyników au -
dytu wewn trznego oraz moni-
torowanie ich wdro enia 

– przegl d sprawozda  z wy  ko-
nania planu audytu wewn trzne-
go oraz z oceny kontroli zarz d-
czej 

– monitorowanie efektywno ci pra-
cy audytu wewn trznego, w tym 
przegl danie wyników wewn trz-
nych i zewn trznych ocen pracy 
audytu wewn trznego 

– wyra enie zgody na rozwi za-
nie stosunku pracy oraz zmia-
n  warunków p acy i pracy 
kierowników komórek audytu 
wewn trznego 

– sk adanie sprawozda  z realiza-
cji zada  ministrowi kieruj cemu 
dzia em oraz Ministrowi Finan-
sów 

– monitorowanie procesu spra-
wozdawczo ci finansowej 

– monitorowanie skuteczno ci 
systemów kontroli wewn trznej 
i systemów zarz dzania ryzykiem 
oraz audytu wewn trznego 

– monitorowanie wykonywania 
czynno ci rewizji finansowej, 
w szczególno ci przeprowadza-
nia przez firm  audytorsk  bada-
nia sprawozdania finansowego 

– kontrolowanie i monitorowanie 
niezale no ci bieg ego rewidenta 
i firmy audytorskiej 

– informowanie organu nadzor-
czego lub kontrolnego jednost-
ki zainteresowania publicznego 
o wynikach badania oraz wyja-
nianie, w jaki sposób badanie 

to przyczyni o si  do rzetelno ci 
sprawozdawczo ci finansowej, 
a tak e jaka by a rola komitetu 
audytu w procesie badania 

– dokonywanie oceny niezale -
no ci bieg ego rewidenta oraz 
wyra anie zgody na wiadczenie 
przez niego dozwolonych us ug 
nieb d cych badaniem 

– opracowywanie polityki wyboru 
firmy audytorskiej do przepro-
wadzania badania 

– opracowywanie polityki wiad-
czenia przez firm  dozwolonych 
us ug nieb d cych badaniem 

– okre lanie procedury wyboru 
firmy audytorskiej 

– przedstawianie organowi nadzor-
czemu lub kontrolnemu reko-
mendacji 
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Zakres 
dzia ania

Dzia aj  w ministerstwach Dzia aj  w JST b d cych JZP

Zadania – przedk adanie zalece  maj cych 
na celu zapewnienie rzetelno ci 
procesu sprawozdawczo ci finan-
sowej 

Sk ad Nie mniej ni  trzech cz onków, 
w tym:
– wskazana przez ministra osoba 

w randze sekretarza lub podse-
kretarza stanu jako przewodni-
cz cy komitetu 

– co najmniej dwie osoby nieb d -
ce pracownikami ministerstwa, 
zwane cz onkami niezale nymi

Przynajmniej trzech cz onków 
wybranych wy cznie ze sk adu 
organu stanowi cego JST

Wynagrodzenie Cz onkowie niezale ni wykonuj  
swoje zadania za wynagrodzeniem

Bez dodatkowego wynagrodzenia 
za prac  w komitecie audytu

Tab. 2. Analiza porównawcza rodzajów komitetów audytu dzia aj cych w sektorze publicznym. 
ród o: opracowanie w asne.

5. Odpowiedzialno  JST b d cych JZP w wietle przepisów 
dotycz cych Komisji Nadzoru Finansowego

W wietle art. 89 ust. 1 ustawy o bieg ych rewidentach Komisja Nad-
zoru Finansowego (KNF) monitoruje przestrzeganie przepisów dotycz -
cych powo ania, sk adu i funkcjonowania komitetu audytu równie  w JST 
b d cych JZP. Dla JST oznacza to rozszerzenie zakresu instytucji kon-
troluj cych poza ustawowo powo ane do nadzoru i kontroli dzia alno ci 
JST w zakresie spraw finansowych, regionalne izby obrachunkowe czy te  
pa stwowy organ kontroli, jakim jest Najwy sza Izba Kontroli. W ramach 
posiadanych uprawnie  KNF mo e na o y  kar  pieni n  bezpo rednio 
na JST b d c  JZP do kwoty 10% przychodów netto ze sprzeda y towarów 
i produktów osi gni tych przez dan  JST w poprzednim roku obrotowym. 
Wysoko  przychodów netto ze sprzeda y towarów i produktów osi gni ta 
przez najwi ksz  JST w Polsce b d c  jednocze nie JZP, to jest miasto 
sto eczne Warszawa, osi gn a w 2016 r. warto  2533 mln z . W rezultacie 
hipotetyczna maksymalna kara pieni na na o ona przez KNF dla tej JST 
mo e si gn  253 mln z . Wskazuje to na niewspó miernie wysoki poziom 
potencjalnych kar b d cy w gestii KNF w stosunku do mo liwo ci ich op a-
cenia przez JST bez uszczerbku dla poziomu realizacji zada  ustawowych. 

Ponadto w praktyce w JST b d cych JZP równie  cz onek organu 
zarz dzaj cego lub komitetu audytu mo e podlega  karze administracyj-
nej nak adanej przez KNF w przypadku, gdy nie przestrzega przepisów 

cd. tab. 2
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dotycz cych powo ania, sk adu i funkcjonowania komitetu audytu. Karami 
administracyjnymi nak adanymi przez KNF mog  by :
– kara pieni na,
– zakaz pe nienia przez okres od roku do 3 lat funkcji cz onka zarz du lub 

innego organu zarz dzaj cego lub cz onka rady nadzorczej lub innego 
organu nadzorczego w JZP przez osoby odpowiedzialne za naruszenie 
przepisów. 
Podkre lenia wymaga niewspó miernie wysoki poziom kar mo liwych do 

na o enia na radnych JST b d cych cz onkami komitetu audytu, a pracu-
j cych w komitecie spo ecznie, to jest bez wynagrodzenia i bez mo liwo ci 
obj cia ich przez JST pakietem ubezpieczeniowym od odpowiedzialno ci 
cywilnej (tzw. D&O), stosowanym na przyk ad dla cz onków zarz dów i rad 
nadzorczych spó ek gie dowych. Poziom potencjalnych kar jest te  niewspó -
miernie wysoki w stosunku do poziomu kar dla indywidualnych osób b d -
cych w gestii innych organów nadzoru i kontroli nad JST. 

6. Organizacja pracy komitetu audytu w JST 
i kryteria jej oceny

Badania naukowe nad funkcjonowaniem komitetów audytu w Polsce 
wskazuj , e komitety mog  przyczyni  si  do wzmocnienia wspó pracy 
mi dzy bieg ym rewidentem badaj cym sprawozdanie finansowe a badan  
jednostk  oraz mog  si  przyczyni  do lepszego nadzoru nad sprawozdaw-
czo ci  finansow  danej jednostki tylko wtedy, gdy osoby zaanga owane 
w prac  komitetu audytu b d  gwarantowa  swoj  wiedz  i do wiadczeniem 
wysok  jako  prac. Zdaniem badanych audytorów zewn trznych cz onko-
wie komitetu audytu powinni mie  odpowiednie kompetencje w zakresie 
rachunkowo ci i finansów (Cie lak i Dobija, 2015). Specjalistyczny charakter 
zada  komitet audytu wskazuje, by w sk adzie komitetu zasiadali cz onkowie 
dysponuj cy aktualn  wiedz  oraz do wiadczeniem z zakresu rachunko-
wo ci i rewizji finansowej. Natomiast Komisja Europejska w regulacjach 
dotycz cych systemu rewizji finansowej w zakresie dotycz cym komitetów 
audytu wymaga, by cz onkowie komitetu audytu w wi kszo ci byli niezale ni 
(Andrzejewski, 2014). 

Komitet audytu powinien dzia a  w oparciu o regulamin oraz odpowied-
nio dobrany i zaprojektowany plan pracy, ze szczególnym wyró nieniem 
w planie, a nast pnie w realizacji kluczowych obszarów. Do wiadczenia zwi -
zane z funkcjonowaniem komitetów audytu w krajach europejskich potwier-
dzaj , e komitet audytu b dzie najbardziej skuteczny, je eli b dzie praco-
wa  wed ug uzgodnionego rocznego planu pracy (Department of Hausing, 
Planning and Local Government. Ireland, 2014). Rol  przewodnicz cego 
komitetu audytu powinno by  zadbanie, by przygotowywane i przekazywane 
dla komitetu audytu dokumenty zawiera y istotne i zwi z e informacje, a – 
w zale no ci od potrzeb – na posiedzenia komitetu zapraszane by o nie 
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tylko kierownictwo JST, ale tak e inni pracownicy odpowiedzialni za dane 
zagadnienia b d ce w kr gu zainteresowa  komitetu. Dobr  praktyk  jest, 
by wszyscy cz onkowie komitetu audytu aktywnie uczestniczyli w obradach 
oraz pog biali wiedz  i umiej tno ci w obszarach obj tych nadzorem komi-
tetu audytu. Wzorem komitetów audytu ze spó ek publicznych przynajmniej 
jedno posiedzenia komitetu audytu w JST w roku powinno odby  si  jako 
posiedzenie zamkni te, to jest bez udzia u przedstawicieli kierownictwa 
JST, umo liwiaj c audytorowi wewn trznemu oraz – odr bnie – audyto-
rowi zewn trznemu bezpo redni, nieskrepowany i nieograniczony kontakt 
z komitetem audytu (PricewaterhouseCoopers, a).

Cz onkowie komitetu audytu powinni d y  do dobrego zrozumienie ryzyk 
zwi zanych z dzia alno ci  JST i dba  o to, by komitet audytu w swoich 
pracach koncentrowa  si  na kluczowych obszarach, aktywnie wspó pracuj c 
z audytorem zewn trznym oraz audytorem wewn trznym w celu zrozumienia 
istotnych aspektów rachunkowo ci i raportowania finansowego, takich jak: 
g ówne zasady rachunkowo ci, ewidencja z o onych i nietypowych transakcji, 
szacunki i wyceny, prezentacja wyników i sytuacji maj tkowej JST. Z my l  
o zapewnieniu przejrzysto ci i poprawno ci procesu komunikacji w przysz o ci 
komitet audytu powinien reagowa  w sposób konstruktywny na ewentualne 
niekorzystne informacje, a tak e w sposób otwarty wspó pracowa  z kie-
rownictwem JST, nie zamykaj c si  na komunikowanie si  z kluczowymi 
osobami w JST poza jej kierownictwem w celu uzyskania bie cej informacji 
o obszarach wymagaj cych uwagi komitetu (PricewaterhouseCoopers, a).

Dla zapewnienia efektywno ci w dzia aniu komitetu audytu za istotne 
uwa a si  przeprowadzenie okresowego przegl du jego dzia alno ci. Prze-
gl d mo e by  dokonywany bezpo rednio przez komitet audytu jako jedno 
z jego planowych zada  ko cz cych roczny okres pracy b d  te  mo e by  
wykonany przez zewn trznego doradc  jako zlecona us uga. Niezale nie od 
sposobu realizacji przegl du, dotyczy  on powinien zarówno pól aktywno ci 
cz onków komitetu audytu, jak te  procesów i procedur zwi zanych z jego 
dzia aniem. Na podstawie analiz dorobku dobrze funkcjonuj cych komitetów 
audytu mo na wskaza  niektóre z tematów zalecanych do obj cia przegl -
dem, jak na przyk ad dotycz ce tego (Spiechowicz, 2011):
– Czy ka dego roku dokonuje si  przegl du regulaminu i rekomenduje 

ewentualne zmiany?
– Czy regulamin komitetu audytu obejmuje przegl d rzetelno ci sprawoz-

da  finansowych, przegl d wewn trznego systemu kontroli finansowej, 
przegl d systemu zarz dzania ryzykiem, przegl d efektywno ci audytu 
wewn trznego?

– Czy przynajmniej jeden cz onek komitetu audytu posiada aktualne i przy-
datne do wiadczenie finansowe?

– Czy komitet audytu informuje o swojej opinii o sprawach dotycz cych 
sprawozdania finansowego w sytuacji, gdy ma inne zdanie ni  osoby 
odpowiedzialne za sporz dzanie tego sprawozdania?
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– Czy nowi cz onkowie komitetu audytu s  obj ci programem wprowa-
dzaj cym w nowe obowi zki?

– Czy komitet audytu odbywa regularne posiedzenia?
– Czy w posiedzeniach komitetu audytu uczestniczy wi kszo  jego 

 cz onków?
W opracowaniach dotycz cych funkcjonowania komitetu audytu wska-

zuje si  jako wa n  metod  pracy komitetu opracowanie zestawu pyta  do 
kierownictwa jednostki, w której dzia a komitet (Urz d Komisji Nadzoru 
Finansowego, 2010). W praktyce metoda ta mo e by  w pe ni zastosowana 
przez komitet audytu w JST b d cej JZP. Zakres potencjalnych pyta  mo e 
by  do  szeroki i obejmowa  mi dzy innymi pytania o rekomendacje audy-
tora w odniesieniu do sprawozdawczo ci finansowej czy te  to, jaka by a 
odpowied  kierownictwa jednostki na te rekomendacje. Pytania mog  doty-
czy  polityki rachunkowo ci, na przyk ad czy obejmuje ona swoim zakresem 
wszystkie istotne obszary uwzgl dniane w sprawozdaniu finansowy oraz czy 
by y przypadki rozbie no ci zda  pomi dzy kierownictwem jednostki a audy-
torem w zakresie tej polityki i jak one zosta y rozwi zane, oraz mog  na 
przyk ad dotyczy  liczby i zakresu zmian w ci gu roku w polityce rachun-
kowo ci oraz ich konsekwencji (PricewaterhouseCoopers, b). Informacje 
przedstawione przez kierownictwie w odpowiedziach na pytania komitetu 
audytu mog  stanowi  podstaw  do dalszych prac analityczno-weryfikacyj-
nych i porównawczych.

7. Plan pracy komitetu audytu w JST

Wychodz c z analizy ustawowego zakresu zada  komitetu audytu w JZP 
oraz przegl du dobrych praktyk w tym zakresie opracowano model planu 
pracy komitetu audytu w JST. Model ten zak ada przeprowadzenie przez 
komitet audytu dziewi ciu posiedze  w roku z programem obejmuj cym 
realizacj  pe nego spektrum ustawowych zada . Model rocznego planu pracy 
komitetu audytu w JST b d cych JZP prezentuje poni sze zestawienie, 
ujmuj ce dla ka dego z dziewi ciu posiedze  niezb dny zakres prac do 
wykonania przez komitet audytu.
1. Pierwsze posiedzenie:  

– omówienie regulaminu prac, 
– omówienie planu pracy, 
– przyj cie/przegl d regulaminu oraz planu pracy, 
– dokonanie oceny niezale no ci bieg ego rewidenta oraz wyra enie 

zgody na wiadczenie przez niego dozwolonych us ug nieb d cych 
badaniem.

2. Drugie posiedzenie: 
– spotkanie z bieg ym rewidentem w celu omówienia strategii badania 

oraz zasad wspó pracy,
– monitorowanie procesu sprawozdawczo ci finansowej, 
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– monitorowanie skuteczno ci systemów kontroli wewn trznej, w tym 
w zakresie sprawozdawczo ci finansowej.

3. Trzecie posiedzenie: 
– monitorowanie skuteczno ci systemów audytu wewn trznego,
– monitorowanie skuteczno ci systemów zarz dzania ryzykiem.

4. Czwarte posiedzenie:
– opracowanie/przegl d ogólnych wytycznych dotycz cych wyboru pod-

miotu badaj cego,
– opracowanie/przegl d kryteriów dotycz cych wymogów wobec firm 

audytorskich,
– monitorowanie skuteczno ci systemów zarz dzania ryzykiem.

5. Pi te posiedzenie:  
– opracowanie/przegl d procedury wyboru podmiotu przeprowadzaj -

cego badanie,
– okre lenie/przegl d warunków umowy z firma audytorsk .

6. Szóste posiedzenie:  
– kontrolowanie i monitorowanie niezale no ci bieg ego rewidenta 

i firmy audytorskiej,
– kontrola dodatkowych us ug wiadczonych przez podmiot wykonuj cy 

badanie sprawozdania finansowego, 
– spotkanie ze skarbnikiem JST w celu omówienia sprawozdania finan-

sowego za poprzedni rok,
– spotkanie z bieg ym rewidentem w celu omówienia wyników badania 

sprawozdania finansowego za poprzedni rok. 
7. Siódme posiedzenie: 

– opracowanie informacji dla rady JST o wynikach badania sprawoz-
dania finansowego oraz wyja nienie, w jaki sposób badanie to przy-
czyni o si  do rzetelno ci sprawozdawczo ci finansowej, a tak e jaka 
by a rola komitetu audytu w procesie badania jego prawid owo ci,

– opracowanie/przegl d polityki wiadczenia przez firm  audytorsk  
przeprowadzaj c  badanie dozwolonych us ug nieb d cych badaniem 
sprawozdania finansowego. 

8. Ósme posiedzenie: 
– spotkanie z bieg ym rewidentem w celu omówienia strategii badania 

sprawozdania finansowego za bie cy rok oraz zasad wspó pracy,
– monitorowanie procesu sprawozdawczo ci finansowej. 

9. Dziewi te posiedzenie: 
– spotkanie z audytorem wewn trznym na posiedzeniu bez udzia u 

kierownictwa JST, 
– monitorowanie skuteczno ci systemów audytu wewn trznego, w tym 

w zakresie sprawozdawczo ci finansowej, 
– monitorowanie skuteczno ci systemów kontroli wewn trznej, w tym 

w zakresie sprawozdawczo ci finansowej, 
– monitorowane skuteczno ci systemów zarz dzania ryzykiem.
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Przygotowanie planu pracy b dzie jednym z kluczowych zada  przewodni-
cz cego komitetu audytu. Z uwagi na szeroki zakres zada  do zaplanowania 
oraz terminowy ich charakter wskazane by oby udzielenie merytorycznego 
wsparcia cz onkom komitetu audytu w zaprojektowaniu adekwatnego planu 
pracy. Nale y s dzi , i  propozycje do projektu planu pracy komitetu móg by 
przed o y  na przyk ad audytor wewn trzny zatrudniony w tej JST b d  te  
komitet audytu móg by skorzysta  ze wsparcia ze strony firmy doradczej. 
W zaleceniach dla komitetu audytu zak ada si  zapraszanie na posiedze-
nia komitetu osoby odpowiedzialnej za finanse (skarbnika) oraz audytora 
wewn trznego (Chartered Institute of Public Finance & Accountancy in 
Scotland, 2004). 

8. Podsumowanie

Ustanowienie w JST b d cych JZP komitetów audytu stanowi wa ny 
czynnik mog cy s u y  poprawie jako ci i przejrzysto ci sprawozdawczo ci 
sektora publicznego. Nale y s dzi , i  pozwoli te  na poszerzenie pól wspó -
pracy mi dzy organami kontrolnymi JST a bieg ym rewidentem. Ustawowy 
katalog zada  dla komitetów audytu w JST kierowa  b dzie ich uwag  nie 
tylko na zadania z zakresu raportowania finansowego, ale te  na nowe dla 
radnych JST zagadnienia, takie jak ocena dzia a  audytu wewn trznego czy 
te  ocena systemu zarzadzania ryzykiem. Zadania komitetu audytu w JST 
znacz co ró ni  si  od zada  tak samo nazwanych komitetów, jednak e 
dzia aj cych w ministerstwach, i z innym zakresem zada  oraz w oparciu 
o inna podstaw  prawn . Komitety audytu w JST mog  czerpa  inspiracje 
do prac z dobrych praktyk komitetów audytu dzia aj cych co najmniej od 
2009 r. w spó kach publicznych, szczególnie tych funkcjonuj cych w du ych 
instytucjach finansowych bezpo rednio nadzorowanych przez KNF. 

Wobec specjalistycznego, wysoce merytorycznego i czasoch onnego cha-
rakteru zada  komitetu audytu za wad  obecnych rozwi za  nale y uzna  
pomini cie wymogu posiadania w sk adzie komitetu audytu JST osób posia-
daj cych wiedz  i umiej tno ci w zakresie rachunkowo ci i badania spra-
wozda  finansowych, podczas gdy dobre praktyki dla cz onków komitetu 
audytu wskazuj  na najwi ksze korzy ci z sytuacji, w której ka dy z cz onków 
komitetu audytu posiada wiedz  i do wiadczenie w zakresie finansów, audytu 
b d  zarz dzania ryzykiem (Department of Hausing, Planning and Local 
Government. Ireland, 2014). Dlatego te  nale y postulowa  wprowadzenie 
obowi zku posiadania w sk adzie komitetu audytu JST osoby o takiej wie-
dzy i umiej tno ciach równie  poprzez umo liwienie uzupe nienia sk adu 
komitetu o osob  spoza grona radnych danej JST.

Problemem do rozwi zania jest te  nadmiernie wysoki poziom kar mo -
liwych do na o enia na JST b d c  JZP oraz na cz onków jej komitetu 
audytu. Wobec niekomercyjnej dzia alno ci JST i spo ecznej pracy cz onków 
komitetu audytu uzasadnione by oby zastosowanie wska nika korekty na 
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poziomie 0,1 dla maksymalnego poziomu kar mo liwego do zastosowania 
w JST w stosunku do ich maksymalnego poziomu mo liwego do zastoso-
wania dla pozosta ych JZP.

Kolejnym postulatem wynikaj cym z analizy wprowadzonych rozwi za  
w stosunku do praktyki wyst puj cej w JZP jest postulat wprowadzenia 
wynagrodzenia za prac  w komitecie audytu JST. Eksperci corporate gover-
nance podnosz , e szczególna odpowiedzialno  cz onków komitetu audytu 
powinna przek ada  si  na szczególne wynagrodzenie (Nartowski, 2017). 
Mo na przyj , e maksymalny poziom wynagrodzenia dla cz onków komi-
tetu audytu w JST powinien by  okre lony ustawowo, natomiast faktyczny 
poziom wynagrodzenia powinien okre la  organ stanowi cy JST, w której 
funkcjonuje komitet audytu.
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