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Procedura audytu wewnętrznego na przykładzie 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Pod pojęciem audytu wewnętrznego rozumie się niezależną i obiektywną 
działalność, której celem jest wspieranie ministra kierującego działem lub kie-
rownika jednostki w realizacji celów i zadań, realizowaną przez systematyczną  
ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze1,2. Audyt obejmuje swoim za-
kresem wszystkie obszary działania jednostki, skupiające się na realizacji celów  
organizacji3, cechując się działaniem niezależnym i obiektywnym. W myśl Między-
narodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego, niezależ-
ność to brak okoliczności, które mogłyby zagrażać bezstronnemu wykonywaniu 
obowiązków w ramach audytu wewnętrznego. Natomiast przez działanie obiektyw-
ne należy rozumieć bezpośredni i nieograniczony dostęp do kierownictwa wyższe-
go szczebla w celu skutecznego wykonywania obowiązków audytu wewnętrznego. 

Podobnie jak w przypadku kontroli zarządczej, Minister Finansów okre-
ślił, w formie komunikatu, standardy audytu wewnętrznego dla jednostek sek-
tora finansów publicznych. Zostały one opracowane na podstawie standardów 
audytu wewnętrznego Instytutu Audytorów Wewnętrznych (The Institute of 
Internal Auditors). We wspomnianym wyżej dokumencie Minister Finansów4 

1  Czynności doradcze wykonywane przez audytora wewnętrznego polegają na tym, że audytor, 
kończąc swoje zadania, może podjąć czynności doradcze w celu usprawnienia funkcjonowania 
jednostki organizacyjnej.

2 Art. 272 u.f.p.
3 P. Smoleń (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2012, s. 1136.
4  Komunikat nr 4 Ministerstwa Finansów z dn. 20 maja 2011 r. w sprawie standardów audytu we-

wnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF nr 5, poz. 23).
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określił trzy grupy standardów audytu wewnętrznego: atrybuty5, działania6 oraz 
wdrożenia7. Warto również podkreślić, że normodawca zobowiązał kierowni-
ków jednostek do wyodrębnienia komórki audytu wewnętrznego ze struktury or-
ganizacji. W związku z tym, liczba audytorów w danej agencji może być różna,  
a podział komórki audytu na poszczególne sekcje może wynikać ze sposobu reali-
zacji jej zadań8. Na czele komórki audytu wewnętrznego stoi koordynator, który 
podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki9. Warto nadmienić, że prawodaw-
ca zagwarantował ochronę stosunku pracy tylko koordynatorowi komórki audytu 
wewnętrznego, ponieważ zmiana jego stosunku pracy wymaga zgody komitetu 
audytu. Natomiast audytorzy podlegają służbowo kierownikowi działu, nadzoru-
jącemu i koordynującemu pracę tej komórki. 

Przechodząc z kolei do rozwiązań prawnych przyjętych w poszczególnych 
agencjach rządowych, należy stwierdzić, że instytucja audytu wewnętrznego zo-
stała uregulowana w podobny sposób w każdej z nich. Chodzi tu przede wszyst-
kim o zachowanie podstaw i standardów jego przeprowadzania, które wynikają 
z przepisów Ustawy o finansach publicznych. Mechanizm przeprowadzania au-
dytu wewnętrznego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ure-
gulowany jest podobnie jak w przypadku innych agencji administracyjnych10.

Audyt prowadzany jest przez wyodrębniony w Centrali Agencji Departament 
Audytu Wewnętrznego (DAW), który powstał w 2000 roku w ramach utworzenia 
Agencji SAPARD dla środków przedakcesyjnych. Należy podkreślić, że utworze-
nie niezależnego zespołu audytu wewnętrznego warunkowało uzyskanie akredy-
tacji dla Agencji SAPARD. Od 2002 r. zakres prac DAW obejmuje tzw. „działal-
ność krajową”, czyli formy wsparcia finansowane z budżetu krajowego. Natomiast 
od 2004 r. zakres prac służby audytu wewnętrznego został rozszerzony o badanie 
wszystkich działań Agencji Płatniczej z obszaru Wspólnej Polityki Rolnej. 

W okresie programowania 2007–2013 zakres prac Departamentu Audytu 
Wewnętrznego ARiMR rozszerzono o ocenę spełniania kryteriów akredytacyj-
nych w podmiotach pełniących funkcje delegowane11.

15 Określają cechy organizacji i osób świadczących usługi.
16 Określają charakter działań audytu wewnętrznego.
17 Opisują wymagania działań zapewniających lub doradczych.
18  Szerzej [w:] T. Kiziukiewicz (red.), Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicz-

nych, Warszawa 2007.
19 Art. 280 u.f.p.
10 Na przykład: Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Rynku Rolnego.
11  Zob. szerzej: [online] www.mf.gov.pl/documents/764034/.../2012_11_22_Daria_Bochnar.ppt, 

stan z dn. 12.09.13.
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Departament upoważniony jest do podejmowania działań w zakresie do-
konywania oceny systemu zarządzania i kontroli funkcjonującej w Agencji, jak 
również w podmiotach wykonujących zadania delegowane w zakresie zgodności 
z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego. Z tego powodu podejmuje on 
szereg zadań składających się na system audytu wewnętrznego ARiMR. Katalog 
działań Departamentu Audytu Wewnętrznego określony jest w Książce procedur 
– procedury audytu wewnętrznego, która w sposób bardzo szczegółowy określa 
poszczególne czynności audytorskie. 

Niemniej jednak, biorąc pod uwagę obszerny zakres zadań realizowanych w ra-
mach audytu wewnętrznego, w niniejszym opracowaniu scharakteryzowane zosta-
ną tylko najważniejsze czynności. Katalog działań audytorskich podejmowanych 
przez DAW w głównej mierze polega na: przygotowywaniu rocznych i wielolet-
nich planów audytu wewnętrznego; ocenie wiarygodności sprawozdania finanso-
wego; identyfikacji i analizie ryzyk związanych z działalnością Agencji; wykonywa-
niu czynności zapewniających i doradczych zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i standardami audytu wewnętrznego. Ponadto Departament Audytu Wewnętrzne-
go upoważniony jest do realizacji czynności doradczych, ale tylko na wniosek pre-
zesa Agencji bądź też na podstawie postanowień rocznego planu Departamentu. 
Zadania te wykonywane są w trakcie prowadzonego audytu wewnętrznego. 

Czynności audytorskie przeprowadzane w ARiMR odgrywają znaczącą rolę 
dla funkcjonowania Agencji. Na podstawie przeprowadzanych audytów są wy-
stosowywane zalecenia, wnioski i opinie, których zastosowanie przyczynia się 
do zmian usprawniających działania Agencji oraz wzmocnienia mechanizmów 
kontrolnych i systemu zarządzania przez: zmiany w procedurach, zmiany legi-
slacyjne, podniesienie efektywności działania czy też podwyższenie poziomu 
bezpieczeństwa informacyjnego12.

Podstawowe znaczenie dla efektywnie przeprowadzonego audytu we-
wnętrznego ma zarówno identyfikacja, jak i analiza potrzeb audytu. Niewąt-
pliwie w przypadku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa analiza 
potrzeb audytu wewnętrznego13 stanowi podstawę do opracowania planu stra-
tegicznego. Analiza składa się z opisu obszarów ryzyka14 sporządzonych zgod-

12  Zob. Sprawozdanie z działalności ARiMR, Warszawa 2012, s. 87.
13  Analizę potrzeb audytu wewnętrznego opracowuje naczelnik wydziału/kierownik sekcji, który 

przedstawia ją dyrektorowi DAW do akceptacji. Analiza ta przyjmuje formę tabelaryczną.
14   Obszary ryzyka są identyfikowane przez audytora wewnętrznego ARiMR wedle jego zawodowej oce-

ny, przy czym, analizując te obszary, bierze on pod uwagę między innymi: cele i zadania jednostki; 
przepisy prawne dotyczące działania ARiMR; wyniki wcześniej przeprowadzonego audytu lub kontro-
li; uwagi pracowników jednostki; liczbę, rodzaj i wielkość dokonywanych operacji finansowych; dzia-
łania ARiMR, które mogą wpływać na opinię publiczną; liczbę i kwalifikacje pracowników ARiMR. 
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nie z przyjętymi podziałami zadań pomiędzy poszczególne wydziały oraz sek-
cje. Natomiast identyfikacja obszarów ryzyka dla obszaru audytu wewnętrznego 
w Agencji obejmuje przede wszystkim działalność krajową ARiMR oraz sferę 
administracyjną związaną z procesami usługowymi, które są przeprowadzane 
dla bieżącego funkcjonowania tego podmiotu. W ramach tych procesów nale-
ży wyróżnić następujące działania: realizacja zamówień publicznych; szkolenia 
i zarządzanie zasobami ludzkimi; dokonywanie płatności i ich zaksięgowanie, 
instrumenty pomocy krajowej; sprawozdawczość finansową oraz promocję wi-
zerunku Agencji.

Zgodnie z Książką procedur – procedury audytu wewnętrznego ARiMR, 
liczba zidentyfikowanych zadań audytowych w obrębie poszczególnych obsza-
rów ryzyka zależy przede wszystkim od oceny audytora15. Niewątpliwie jednak 
wskazane jest, aby identyfikacja zadań, wchodzących w skład poszczególnych 
obszarów ryzyka, przede wszystkim uwzględniała zagadnienia horyzontalne, 
tj.: środowisko wewnętrzne, działania kontrolne, informację i komunikację oraz 
monitorowanie. 

Warto w tym miejscu również nadmienić, że obszar ryzyka, jak również 
liczba zadań audytowych podlegają dokładnej identyfikacji także w celu przy-
gotowania Pięcioletniego Planu Strategicznego. Plan ten ma zapewnić w ciągu 
pięciu lat objęcie wydziałów/sekcji Departamentu Audytu Wewnętrznego bada-
niem audytowym, które ma dotyczyć wszystkich obszarów znaczących dla funk-
cjonowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Niewątpliwie jednak rozważania na temat procedury audytu wewnętrznego  
w Agencji należałoby rozpocząć od scharakteryzowania, w sposób syntetyczny, 
procedury planowania audytu wewnętrznego. Podstawowe znaczenie na tym eta-
pie ma roczny plan audytu wewnętrznego. Jest on sporządzany zgodnie ze wzor-
cem określonym w obowiązującym akcie prawnym16 przez Ministra Finansów. 
Plan określa szczegółowe zadania Departamentu Audytu Wewnętrznego na okres 
jednego roku, dlatego też za jego sporządzenie odpowiedzialni są kierownicy sek-
cji lub naczelnicy wydziału, którzy jednocześnie dokonują sprawdzenia jego tre-
ści. Roczny plan audytu wewnętrznego ARiMR powinien zawierać informacje 
„podstawowe” i „uzupełniające”. Do grupy „podstawowej” należy zaliczyć infor-
macje dotyczące: analizy obszarów ryzyka w zakresie gromadzenia środków pu-
blicznych i dysponowania nimi; tematów audytu wewnętrznego; harmonogramu 

15  Audytor dokonuje oceny na podstawie pozyskanych informacji oraz posiadanej wiedzy, która 
dotyczy możliwości realizacji audytu ze względu na zakres podmiotowy oraz przedmiotowy.

16  Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia i doku-
mentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. nr 21, poz. 108).
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realizacji audytu wewnętrznego na dany rok oraz planowania obszarów, które po-
winny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach. Przygotowując 
roczny plan audytu, można uwzględnić także informacje „uzupełniające”, do któ-
rych zaliczamy: potrzeby wykorzystywania pracowników z odpowiednimi kwali-
fikacjami z innych jednostek organizacyjnych Agencji; potrzeby zatrudnienia eks-
pertów, rzeczoznawców17; przeszkolenie pracowników DAW w celu pozyskania 
kadry z niezbędnymi kwalifikacjami oraz outsourcing. Warto podkreślić, że na 
tym etapie procedury planowania audytu wewnętrznego zasoby audytu powinny 
być skierowane w pierwszej kolejności do tych jednostek organizacyjnych, które 
w procesie analizy ryzyka zostały uznane za najbardziej ryzykowne.

Kolejnym punktem w procedurze planowania audytu wewnętrznego 
w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest zatwierdzenie planu 
audytu przez dyrektora DAW oraz prezesa Agencji, którzy dokonują tego przez 
złożenie podpisu na dokumencie. Zatwierdzony plan zostaje przekazany w ter-
minie do 15 września każdego roku przez dyrektora DAW do Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, zaś do 31 października każdego roku do Ministra Finan-
sów. Następnie Dyrektor DAW przekazuje plan audytu prezesowi ARiMR oraz 
jego zastępcom. Nie ulega wątpliwości, że plan może ulec zmianom ze względu 
na znaczne rozbieżności pomiędzy jego zapisami a stanem faktycznym działania 
Agencji. O zmianach w planie decyduje dyrektor DAW, jednakże wszelkie korek-
ty planu są przygotowywane przez te sekcje/wydziały, które uznają konieczność 
naniesienia zmian. W późniejszym etapie korekta planu jest sprawdzana przez 
naczelnika wydziału lub kierownika sekcji, a następnie przedstawiana do wiado-
mości prezesowi Agencji. W dalszej kolejności podejmowane są takie czynności, 
jak przy tworzeniu planu rocznego audytu wewnętrznego. 

Końcowym etapem procedury planowania audytu wewnętrznego jest przy-
gotowanie do końca marca każdego roku przez Departament Audytu Wewnętrz-
nego sprawozdania z wykonania tego planu, a następnie przekazanie go do Mi-
nisterstwa Finansów. Sprawozdanie powinno zawierać informacje dotyczące 
między innymi zakresu tematycznego i organizacji zadań audytowych w danym 
roku sprawozdawczym. Ponadto powinno być sporządzone zgodnie z rozporzą-
dzeniem w sprawie trybu sporządzania oraz wzoru sprawozdania z wykonania 
planu audytu wewnętrznego. Sprawozdanie z wykonania planu rocznego za-
twierdza dyrektor DAW przez złożenie podpisu na dokumencie. 

W dalszej części rozważań nad zagadnieniem procedury audytu wewnętrz-
nego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uwaga zostanie 

17  Ekspertów i rzeczoznawców z zewnątrz dyrektor DAW zatrudnia zgodnie z zatwierdzonym pla-
nem, a także przy zachowaniu przepisów dotyczących zamówień publicznych. 
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skupiona na procedurze realizacji zadania audytowego oraz na czynnościach au-
dytowych wykonywanych na poszczególnych stanowiskach pracy w Agencji. Na-
leży jeszcze raz podkreślić, że w obowiązującej Książce procedur – procedury au-
dytu wewnętrznego ARiMR instytucja audytu wewnętrznego została opracowana 
w sposób bardzo szczegółowy. Wyszczególnione etapy przeprowadzania audytu 
wewnętrznego wraz z określonymi czynnościami na poszczególnych stanowi-
skach pracy stwarzają możliwość precyzyjnego oraz efektywnego wykonywania 
czynności audytorskich. Takie podejście do uregulowania audytu wewnętrznego 
w ARiMR jest zasadne, ponieważ pozwala ono na naprawienie wszelkich błę-
dów czy też odchyleń w funkcjonowaniu Agencji już na poziomie wewnętrznym. 
W konsekwencji przekłada się to na prawidłowe i skuteczne działanie zarówno 
poszczególnych sekcji i wydziałów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa, jak i jej samej jako podmiotu administracji publicznej. Wracając jednak 
do głównej problematyki badawczej podejmowanej w tym artykule, punktem 
wyjścia dla dalszych rozważań jest wskazanie, że procedura realizacji zadań au-
dytowych rozpoczyna się od wyznaczenia składu zespołu audytowego. 

Skład zespołu, jego koordynatora oraz zadania wyznacza, na wniosek wła-
ściwego naczelnika wydziału/kierownika sekcji, dyrektor DAW lub jego zastępca. 
Przy dokonywaniu wyboru składu zespołu należy brać pod uwagę przede wszyst-
kim kwalifikacje posiadane przez audytorów wewnętrznych, które wynikają z po-
stanowień zawartych w art. 54 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych. Dobór wła-
ściwych audytorów jest ważnym punktem w procedurze wykonywania audytu, 
ponieważ zasób ich wiedzy oraz doświadczenia zawodowe mają wpływ na jakość 
przeprowadzonego audytu w danym podmiocie, w tym przypadku w Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Niemniej jednak, w Agencji czynności 
audytorskie przeprowadzane są zespołowo, w związku z tym zadanie audytowe 
nie może zostać zrealizowane przez jednego pracownika. Możliwe jest jednak 
wykonywanie przez jednego pracownika poszczególnych czynności w ramach 
realizacji tego zadania. Przejdźmy teraz do zadań koordynatora zespołu. 

Pierwszą czynnością rozpoczynającą wykonywanie zadania audytowego jest 
oznaczenie go przez nadanie mu unikalnego numeru oraz wprowadzenie do reje-
stru audytów na dany rok, prowadzonego w sekretariacie DAW w wersji elektro-
nicznej. Koordynator przyjmuje nazwę zadania, która wynika z rocznego planu  
audytu. W dalszej kolejności sporządza on pismo inicjujące18 realizację danego  

18  Pismo inicjujące powinno zawierać następujące informacje: datę rozpoczęcia czynności w za-
kresie wskazanego zadania; numer zadania wpisany do rejestru audytów oraz nazwę zadania. 
Ponadto może zawierać prośbę o przekazanie: materiałów; informacji lub dokumentacji, które 
mogą pomóc w realizacji zadania audytowego.
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zadania, które kieruje do dyrektora komórki organizacyjnej, w której ma zostać 
przeprowadzone to zadanie. Kolejnym etapem procedury realizacji zadania jest 
„rozpoznanie wstępne” dokonywane przez członków zespołu. Zasadność prze-
prowadzenia tego rozpoznania sprowadza się do tego, że w jego ramach zespół 
określa istotne obszary ryzyka dla właściwego zarządzania finansami, potencjal-
ne cele audytu oraz wybór metody badań określonych obszarów problemowych 
w Agencji. „Rozpoznanie wstępne” w ramach danego zadania zostaje przepro-
wadzone przez podjęcie następujących czynności: dokonanie przeglądu wcze-
śniejszych audytów lub kontroli w badanym obszarze; ocenę niezbędnych kwali-
fikacji pracowników; pozyskanie danych do przeprowadzenia analizy ryzyka itp.

Po dokonaniu powyższych czynności koordynator zadania zobowiązany jest 
do przygotowania programu audytu, który musi zawierać podstawowe informa-
cje, tj.: oznaczenie zadania audytowego; cele tego zadania; podmiotowy i przed-
miotowy zakres zadania; istotne ryzyka w obszarze objętym badaniem oraz spo-
sób przeprowadzenia tego zadania. Po sporządzeniu tego programu koordynator 
przedstawia dokument do akceptacji dyrektora DAW lub jego zastępcy. Uzyskanie 
zgody oraz brak konieczności naniesienia zmian w programie stanowią pozytyw-
ne przesłanki do przejścia do następnego etapu omawianej procedury.

Etapem poprzedzającym główny punkt w procedurze kontroli, czyli realiza-
cję zadania audytowego, jest „narada otwierająca” z udziałem członków zespołu 
audytowego oraz kierownika jednostki, w której jest przeprowadzany audyt we-
wnętrzny. Narada ma na celu przede wszystkim ustalenie z kierownikiem jed-
nostki organizacyjnej poddanej audytowi wewnętrznemu pewnych zasad i spo-
sobów pracy audytorów, tak aby uniknąć wszelkich zakłóceń w trakcie wyko-
nywania przez nich czynności. Sporządza się z niej protokół, który podpisuje 
zarówno prowadzący naradę, jak i kierownik jednostki audytowanej. 

Punktem kulminacyjnym procedury audytu wewnętrznego jest realizacja 
prac audytowych, których końcowy wynik stanowi podstawowe źródło informacji  
o prawidłowym bądź nieprawidłowym funkcjonowaniu Agencji. Biorąc pod 
uwagę znaczenie tych czynności, warto podkreślić, że oprócz tego, iż realizują 
one cele określone w programie audytu, nie mogą naruszać obowiązujących prze-
pisów prawa i regulacji wewnętrznych. Czynności te są podejmowane za pomo-
cą ściśle określonych technik metodologicznych, do których zaliczamy w szcze-
gólności: badanie dokumentów19; wywiady z kierownictwem i personelem20;  

19  Badaniu poddane są takie dokumenty jak: schematy organizacyjne, księgi procedur, instrukcje 
biurowe. Dokumenty te mogą wskazywać na funkcjonowanie systemu od strony teoretycznej.

20  W tym przypadku wywiad należy przeprowadzić z jak największą liczbą pracowników różnych 
szczebli, po to, aby uzyskać wiarygodny wynik końcowy.
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obserwację środowiska21 oraz przeprowadzanie testów badania22. Zważywszy na 
znaczenie instytucji audytu wewnętrznego, nie tylko dla Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa, ale także dla innych podmiotów administracji pu-
blicznej, audytorzy powinni udokumentować realizację przeprowadzonych prac, 
a także poczynione ustalenia. Warto podkreślić, że dokumentacja ta powinna zo-
stać sporządzona w taki sposób, aby zasadność ustalonych wniosków nie budzi-
ła wątpliwości. Dokumentacja ma charakter roboczy, co nie wyłącza możliwości 
skontrolowania jej przez przełożonego audytora.

Czynności przeprowadzone w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa przez audytorów wewnętrznych stają się podstawą do opracowania spra-
wozdania wstępnego. Sprawozdanie sporządzają wyznaczeni do tego audytorzy, 
przy czym wymaga ono zatwierdzenia przez dyrektora DAW lub jego zastępcę. 
Dokument ten pełni rolę „wstępnej informacji” na temat poprawności funkcjo-
nowania obszarów poddanych audytowi w danej komórce organizacyjnej Agen-
cji. Dlatego też kierownik jednostki audytowanej powinien zapoznać się z tre-
ścią sprawozdania w celu wyrażenia swoich opinii lub zastrzeżeń. Ma on prawo 
do przedłożenia na piśmie, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzyma-
nia sprawozdania, prośby o dodatkowe wyjaśnienia odnośnie do stwierdzonych 
uchybień lub zastrzeżeń. Do zajęcia stanowiska w tym zakresie zobowiązany jest 
Departament Audytu Wewnętrznego, który przekazuje swoje uzasadnienie kie-
rownikowi jednostki audytowanej na piśmie. 

Istotną rolę w procedurze audytu wewnętrznego stanowi sprawozdanie 
końcowe, które zawiera ocenę audytowanego systemu lub jednostki, obejmu-
jącą opinie audytorów odnoszące się do systemu kontroli i realizacji celów sta-
wianych przez jednostką audytowaną. Niemniej jednak dokument ten powinien 
przedstawiać wszystkie fakty, które świadczyłyby o ewentualnych słabościach 
systemu. Sprawozdanie końcowe podpisują członkowie zespołu przeprowadza-
jącego audyt, nadzorujący naczelnik/kierownik, zastępca dyrektora oraz dyrek-
tor DAW. W tym miejscu należy podkreślić, że sprawozdanie końcowe powinno 
umożliwić kierownictwu Agencji ocenę ryzyk, które wynikają ze słabości kon-
troli wewnętrznych, a także wzbudzić impuls do podjęcia działań mających na 
celu likwidację lub ograniczenie akceptowanego poziomu tych ryzyk. Niewąt-
pliwie jednak dokument ten stanowi podstawę do dalszych działań mających 
na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki podejmowane przez prezesa 

21  Zasadność przeprowadzenia obserwacji środowiska wynika z potrzeby dostarczenia danych dla 
określenia, jak system działa w praktyce.

22  Istnieje możliwość przeprowadzenia następujących testów: testy zgodności; testy walk-through; 
testy rzeczywiste (w tym testy gwarancji i testy góra-dół).
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Agencji. Można pokusić się o stwierdzenie, że daje on swego rodzaju przekrój 
sytuacji i obraz kondycji ARiMR w danym okresie. Gdy stwierdzone zostały 
uchybienia, istotne jest także podjęcie przez kierownika jednostki działań na-
prawczych w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania sprawozdania końcowego. 
Brak działań zmierzających do naprawy stwierdzonych uchybień skutkuje pod-
jęciem w danej sprawie decyzji przez dyrektora DAW. Dyrektor może w doku-
mencie zawierającym jego decyzję wyznaczyć nowy termin na podjęcie stosow-
nych działań przez kierownika jednostki audytowanej, zorganizować spotkanie 
z kierownictwem tej jednostki w celu omówienia przyczyn niepodjęcia działań 
oraz poinformować o zaistniałej sytuacji prezesa ARiMR.

Jeżeli chodzi o czysto praktyczne podejście do instytucji audytu wewnętrz-
nego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, to zgodnie z danymi 
opublikowanymi w sprawozdaniu23, w 2011 r. zrealizowano czynności audytor-
skie, które obejmowały 31 audytów wewnętrznych oraz 27 czynności sprawdzają-
cych sposób i stopień wdrożenia zaleceń z wcześniej przeprowadzonych audytów. 
W 2011 r. przeprowadzono wiele zadań audytowych, których obszary dotyczyły 
między innymi: kontroli na miejscu (4 audyty wewnętrzne); kontroli administra-
cyjnych (3 audyty wewnętrzne); administracji i organizacji (2 audyty wewnętrz-
ne); zarządzania mieniem (1 audyt wewnętrzny); windykacji i zarządzania należ-
nościami (1 audyt wewnętrzny); nabywania i rozwoju systemu IT-outsourcing  
(1 audyt wewnętrzny); dokonywania płatności, planowania wydatków, księgowa-
nia i sprawozdawczości finansowej (2 audyty wewnętrzne).

Mając na uwadze informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące działań, jakie zostały pod-
jęte w 2011 roku na podstawie wniosków i opinii audytowych, należy stwierdzić, 
iż przyczyniły się one do zmian usprawniających funkcjonowanie badanych pro-
cesów oraz do wzmocnienia mechanizmów kontrolnych i systemu zarządzania. 
Powyższe rezultaty otrzymano dzięki wprowadzeniu zmian w procedurach oraz 
legislacji, podniesieniu efektywności działania czy podwyższeniu poziomu bez-
pieczeństwa informacyjnego. W ramach przeprowadzonych audytów badane 
były także elementy zapewniające zgodność z kryteriami akredytacyjnymi dzia-
łań finansowanych ze środków UE oraz zgodność działań realizowanych przez 
podmioty zewnętrzne, do których zostały oddelegowane określone zadania. 

Dostrzegamy zatem, że instytucja audytu wewnętrznego wpływa na jakość 
funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych, właśnie za pomocą 
usprawniania procesów zarządzania, zwiększania wydajności pracy przez wspie-

23 Sprawozdanie z działalności AriMR, op. cit., s. 88.
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ranie działań kierownictwa. Wsparcie działań kierownictwa może nastąpić, tak 
jak w przypadku Agencji, przez identyfikację i analizę ryzyka związanego z jej 
działalnością, wprowadzenie metod i instrumentów jego oceny, określenia ro-
dzaju ryzyka i skali zagrożenia czy też planowanie procedur24.

Na koniec warto wysunąć wniosek, że o poprawności przebiegu audytu 
wewnętrznego w danym podmiocie decydują nie tylko obowiązujące regulacje 
prawne, ale także kwalifikacje i zasób wiedzy audytora wewnętrznego. Zgodnie 
z postanowieniami Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Au-
dytu Wewnętrznego25 audytorzy wewnętrzni powinni poszerzać swoją wiedzę, 
umiejętności i kompetencje przez ciągły rozwój zawodowy. Ponadto zobowiąza-
ni są wykazywać się starannością i umiejętnościami, jakich oczekuje się od odpo-
wiednio rozważnego i kompetentnego audytora wewnętrznego. Ważne jest, aby 
audytorzy posiadali wiedzę o podstawowych ryzykach i mechanizmach kontrol-
nych związanych z wykorzystaniem informatyki oraz znali dostępne wspomaga-
ne komputerowo techniki audytu. Należy jednak podkreślić, że nie od wszystkich 
audytorów wewnętrznych oczekuje się wiedzy specjalistycznej, jak to jest w przy-
padku audytorów, których podstawowym obowiązkiem jest audyt informatycz-
ny. Warto także nadmienić, że audytor nie pełni funkcji nadzorczych, ponieważ 
jego obowiązkiem po przeprowadzeniu kontroli jest obiektywna analiza przyczyn  
i skutków rozbieżności26. Niemniej jednak dla uzyskania profesjonalnie, rzetel-
nie oraz efektywnie przeprowadzonego audytu wewnętrznego w danej jednostce 
organizacyjnej, istotne jest szkolenie audytorów pod kątem specjalistycznej wie-
dzy w określonej tematyce badawczej. 

24  Zob. E. Chojna-Duch, Próba systematyzacji pojęć i zadań z dziedziny kontroli i audytu wewnętrz-
nego na podstawie ustawy o finansach publicznych, „Kontrola Państwowa” 2010, nr 1, s. 56.

25  Załącznik do komunikatu nr 4 Ministra Finansów z dn. 20 maja 2011 r. (poz. 23).
26 E. Chojna-Duch, op. cit., s. 55.
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Streszczenie

Procedura audytu wewnętrznego na przykładzie Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa 

Audyt wewnętrzny stanowi przykład niezależnej i obiektywnej działalności, której 
celem jest wspieranie ministra kierującego działem lub kierownika jednostki w realizacji 
celów i zadań. Obejmuje on swoim zakresem wszystkie obszary działania konkretnej 
jednostki organizacyjnej. W odniesieniu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa należy stwierdzić, że wnioski i opinie audytowe uzyskane z przeprowadza-
nych audytów wewnętrznych przyczyniły się do zmian usprawniających funkcjonowanie 
badanych procesów, wzmocnienia mechanizmów kontrolnych oraz systemu zarządzania 
Agencją.

Słowa kluczowe: agencja, audyt wewnętrzny, poprawa działalności, standardy.

Summary

The procedure of the internal audit based on the example of the agency for re-
structuring and modernisation the agriculture

The internal audit is an example of an independent and objective activity the aim 
of which is to support the Minister in charge of a department or head of an organization 
in achieving the objectives and tasks. It includes, within its scope, all the areas of a par-
ticular organizational unit. In relation to Agency for Restructuring and Modernization 
of Agriculture, it should be noted that the audit conclusions and opinions obtained from 
internal audits, actions, have contributed to changes improving the functioning of the 
investigated processes, strengthening control mechanisms and Agency management sys-
tem.

Keywords: agency, internal audit, improving activities, standards.




