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Podkomisja ds. Standardów 
Kontroli Wewnętrznej
podkomisja ds. standardów kontroli 
we wnętrznej (subcommittee on 

Internal Control standards) jest jedną 
ze struktur komisji IntosaI ds. 
standardów (professional standards 
Committee – psC), powołanej do 
realizacji jednego z głównych celów 
IntosaI, którym jest tworzenie 

Współpraca 
międzynarodowa

Wizyta Prezesa NIK  
w NOK Litwy

posiedzenie podkomisji ds. standardów kontroli wewnętrznej IntosaI 
zorganizowane zostało w wilnie 27 i 28 maja 2014 r. pierwszego dnia prezes 
najwyższej Izby kontroli krzysztof kwiatkowski odbył spotkanie z audytor 
Generalną litwy Giedrė Švedienė, podczas którego omawiano koncepcję  
dalszej współpracy najwyższych organów kontroli litwy i  polski oraz  
innych nok regionu bałtyckiego i  wschodnioeuropejskiego, inicjatywę 
nok litwy przeprowadzenia kontroli równoległej samorządów (gmin), 
a  także organizację wizyt Europejskiego trybunału obrachunkowego 
(Eto) w państwach członkowskich UE.

Posiedzenie Podkomisji ds. Standardów Kontroli Wewnętrznej
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standardów odpowiadających potrze-
bom i oczekiwaniom jej członków.

w skład podkomisji wchodzą najwyż-
sze organy kontroli 28 państw z całego 
świata: austrii, Bahamów, Bangladeszu, 
Belgii, Boli wii, Brazylii, Chile, Egiptu, 
Francji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, 
Jamajki, kostaryki, kuby, libii, litwy, 
omanu, polski, republiki południowej 
afryki, rosji, rumunii, salwa doru, stanów 
Zjednoczonych, tanzanii, Ukrainy, węgier 
i wysp Cooka. stałym obserwatorem jest 
Instytut audytorów wewnętrznych (IIa), 
zaś przewodniczącym podkomisji, które-
go zadaniem jest koordynacja i odpowie-
dzialność za realizację planu pracy, jest 
najwyższa Izba kontroli.

podkomisja opracowuje wytyczne 
IntosaI dla administracji rządowej (wy-
dzielone wśród standardów IntosaI jako 
IntosaI GoV) do dobrego zarządza-
nia w zakresie kontroli wewnętrznej. Dwa 
ostatnie dokumenty przygotowane przez 
podkomisję to: IntosaI GoV 9140 – na 
temat niezależności audytu wewnętrzne-
go w sektorze publicznym oraz IntosaI 
GoV 9150 – dotyczące współpracy po-
między nok a audytorami wewnętrznymi 
w sektorze publicznym, które zostały za-
twierdzone przez XX kongres IntosaI 
w 2010 r. oba dokumenty odwołują się 
do standardów Instytutu audytorów 
wewnętrznych.

najwyższa Izba kontroli przewodni-
czy podkomisji ds. stan dardów kontroli 
wewnętrznej od XX kon gresu IntosaI 
w  republice południowej afryki 
w 2010 r. poprzednio przewodniczący-
mi były nok Belgii, węgier i stanów 
Zjednoczonych ameryki (po dziewięć 
lat każdy). 

Działalność Podkomisji  
w latach 2011–2013
podkomisja ds. standardów kontroli 
wewnętrznej, jak i pozostałe struktury 
IntosaI (grupy robocze i inne podko-
misje), działa na podstawie planów pracy, 
ustalanych najczęściej na okresy trzy-
letnie pomiędzy kolejnymi kongresami 
IntosaI. podczas kongresów szefowie 
poszczególnych struktur tradycyjnie zdają 
sprawozdanie z aktualnego stanu wykona-
nia planu pracy i innej działalności. 

Zgodnie z  planem pracy na lata 
2011–2013,  podkomisja ds. standardów 
kontroli wewnętrznej pod przewodnic-
twem nIk opracowała dwa dokumenty 
(research  papers) dotyczące: sprawozdaw-
czości w zakresie kontroli wewnętrznej 
oraz zarządzania ryzykiem w sektorze pu-
blicznym. oba zostały przygotowane na 
podstawie wyników ankiet rozesłanych 
do wszystkich członków IntosaI latem 
2012 r. wnioski zawarte w tych dokumen-
tach stanowią punkt wyjścia do podjęcia 
decyzji w sprawie aktualizacji wytycznych 
raportowania o kontroli wewnętrznej, czyli 
IntosaI GoV 9110 oraz wytycznych 
zarządzania ryzykiem, czyli IntosaI 
GoV 9130.

Plan pracy na lata 2014–2016
w bieżącym planie pracy, obejmującym 
lata 2014–2016, podkomisja ma określo-
nych pięć zadań, z których najważniejsze 
to: opracowanie projektu aktualizacji wy-
tycznych IntosaI GoV 9110 do spra-
wozdawczości z kontroli wewnętrznej, 
na podstawie wyników ankiety przepro-
wadzonej w 2012 r.; przygotowanie pro-
jektu aktualizacji wytycznych zarządza-
nia ryzykiem – IntosaI GoV 9130, na 
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podstawie wyników ankiety przeprowa-
dzonej w 2012 r.; przegląd IntosaI GoV 
9100, 9120, 9140 i 9150 oraz przedstawie-
nie propozycji ich ewentualnej aktuali-
zacji w kolejnych latach. pozostałe zada-
nia podkomisji w bieżącym okresie to ak-
tywna promocja wszystkich wytycznych 
IntosaI GoV do kontroli wewnętrznej 
oraz rozwój e-platformy, która ma być na-
rzędziem do promowania celów kontro-
li wewnętrznej i jej roli w dobrym zarzą-
dzaniu oraz prac podkomisji. 

powyższy plan pracy został przedstawio-
ny i zatwierdzony na ostatnim posiedzeniu 
komitetu sterującego psC w Bahrajnie, 
w dniach 20-22 maja 2014 r. komitet 
sterujący jest organem koordynującym 
działania psC, a nIk jest jego członkiem 
w związku z kierowaniem podkomisją 
ds. standardów kontroli wewnętrznej. 
szczegóły dotyczące wykonania planu 
pracy podkomisji były jednym z tematów 
omawianych podczas posiedzenia w wilnie. 

Obrady Podkomisji w Wilnie
w zebraniu uczestniczyły 34 osoby: przed-
stawiciele 12 nok – członków podkomisji 
i delegaci współpracujących z nią organi-
zacji partnerskich – Międzynarodowej 
Federacji księgowych (IFaC) oraz or-
ga nizacji współpracy Gospodarczej 
i rozwoju (oECD), a także ministerstw 
finansów litwy i polski – jako reprezen-
tacja głównych odbiorców dokumentów 
opracowywanych przez podkomisję. 

Zaproszeni zostali także przedstawi-
ciele innych podkomisji działających 

w psC: podko mi sji ds. kontroli Zgodności, 
ds.  kontroli wykonania Zadań oraz 
ds.kontroli Finansowych. 

posiedzenie otworzyły wystąpienia  
audytor Generalnej litwy Giedrė Šve-
dienė i prezesa nIk krzysztofa kwiat-
kowskiego, którzy odnieśli się do trzydzie-
stoletniej już działalności podkomisji, pod-
kreślając znaczenie kontroli wewnętrznej  
dla sprawnego funkcjonowania organiza-
cji i jej rolę w usprawnianiu dobrego za-
rządzania. 

obrady podzielone były na pięć 
sesji. podczas pierwszej, zatytułowanej 
„sprawozdanie z działalności podkomisji”, 
przedstawiciele najwyższej Izby kontroli 
poinformowali o dotychczasowych dzia-
łaniach podkomisji, wnioskach z zebrania 
komitetu sterującego psC oraz spotka-
nia liderów psC, które odbyło się na po-
czątku kwietnia br. w kopenhadze (nIk 
uczestniczyła w obu tych posiedzeniach 
z racji przewodniczenia podkomisji). 
przedstawili także sprawozdanie z warsz-
tatów poświęconych kontroli wewnętrz-
nej, które miały miejsce podczas kongresu 
EUrosaI dla młodych audytorów 
(EUrosaI Young „YEs”) w listopadzie 
2013 r. w rotterdamie1.

sesja została zamknięta dwiema prezen-
tacjami najwyższej Izby kontroli na temat 
dokumentów opracowanych na podstawie 
wyników ankiet w sprawie raportowania 
o kontroli wewnętrznej i zarządzania ry-
zykiem w sektorze publicznym. Z obu an-
kiet wynika jasno potrzeba aktualizacji 
wytycznych IntosaI GoV 9110 i 9130,  

1 Zob. G. Haber: Pierwszy Kongres EUROSAI dla Młodych „YES”, „Kontrola Państwowa” nr 1/2014, s. 159.
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co znalazło odzwierciedlenie w nowym 
planie pracy podkomisji.

w trakcie drugiej sesji: „Dobre praktyki 
w zakresie stosowania IntosaI GoV” 
przedstawiciele nok austrii, Belgii 
i rumunii zapoznali zebranych ze swo-
imi doświadczeniami w stosowaniu wy-
tycznych kontroli wewnętrznej. 

trzecia sesja poświęcona była działalno-
ści partnerów zewnętrznych podkomisji. 
wystąpili w niej delegaci innych podko-
misji działających w komisji IntosaI 
ds. standardów. przedstawicielka nok 
republiki południowej afryki zabrała 
głos w imieniu podkomisji ds. kontroli 
Finansowych (Fas), której przewodniczy 
nok Zjednoczonych Emiratów arabskich, 
a rpa jest jej członkiem; przedstawiciel-
ka nok Brazylii zapoznała zebranych 
z aktualnymi działaniami podkomisji ds. 
kontroli wykonania Zadań (pas), której 
przewodniczy Brazylia; przedstawicielka 
nok norwegii reprezentowała sekretariat 
podkomisji ds. kontroli Zgodności (Cas), 
której przewodniczy norwegia. następnie 
przedstawiciel nok Belgii omówił wyni-
ki pracy wspólnego komitetu redakcyjne-
go EUrosaI i Europejskiej konfederacji 
Instytutów audytorów wewnętrznych 
(ECIIa), czyli dokument o współpracy 
nok z audytorami wewnętrznymi w sek-
torze publicznym, wnioski z którego będą 
wykorzystane przy ocenie potrzeby aktu-
alizacji wytycznych IntosaI GoV 9150. 

komitetem redakcyjnym kieruje nok 
Belgii, a nIk aktywnie uczestniczyła we 
współtworzeniu tego dokumentu. 

kolejnym punktem tej sesji była rela-
cja przedstawiciela IFaC z prac nad do-
kumentem przygotowywanym wspólnie 
przez IFaC i CIpFa2, dotyczącym dobre-
go zarządzania w sektorze publicznym3, 
który członkowie podkomisji opiniowali 
we wrześniu 2013 r. (jego publikację za-
planowano na lipiec br.). 

pierwszy dzień posiedzenia zakończy-
ło sprawozdanie z aktualnej działalności 
Coso4, wygłoszone przez przedstawi-
cieli nIk w imieniu przewodniczącego 
Coso, który nie mógł osobiście uczest-
niczyć w spotkaniu. 

Drugi dzień posiedzenia rozpoczęło 
krótkie podsumowanie dnia pierwsze-
go, po którym nastąpiła sesja czwarta: 
„wpływ najwyższych organów kontroli 
na dobre zarządzanie w sektorze publicz-
nym”. najpierw wystąpili partnerzy ze-
wnętrzni: przedstawicielka oECD omó-
wiła międzynarodowe studium na temat 
roli nok w poprawie dobrego zarządza-
nia, zaś delegaci ministerstw finansów 
litwy i polski zreferowali stosowanie 
wytycznych kontroli wewnętrznej w ad-
ministracjach rządowych obu państw. 
następnie reprezentanci nok Brazylii, 
Francji, republiki południowej afryki, 
rosji i stanów Zjednoczonych przed-
stawili doświadczenia swoich instytucji 

2 CIPFA (ang.: Chartered Institute of Public Finance and Accountancy) – Instytut Finansów Publicznych 
i Rachunkowości – brytyjska organizacja specjalizująca się w rachunkowości sektora usług publicznych. 

3 Tytuł dokumentu w jęz. ang.: Good Governance in the Public Sector.
4 COSO – Komitet Organizacji Sponsorujących Komisję Treadwaya (ang. Committee of Sponsoring Organiza-

tions of the Treadway Commission) – organizacja sektora prywatnego, której misją jest zapewnienie wytycz-
nych dotyczących zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa, kontroli wewnętrznej i przeciwdziałania oszustwom.
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w działaniach służących poprawie dobre-
go zarządzania sektora publicznego. 

ostatnią i najważniejszą sesję piątą po-
siedzenia stanowiła dyskusja na temat 
wdrażania planu pracy podkomisji na lata 
2014–2016. Członkowie podkomisji po-
dzielili się zadaniami, zgłaszając się do 
grup realizujących poszczególne punk-
ty planu pracy. w ciągu kilku tygodni 
opracowany zostanie dokładny harmo-
nogram zadań. 

Podsumowanie
posiedzenie podkomisji ds. standardów 
kontroli wewnętrznej w wilnie nale-
ży uznać za sukces najwyższej Izby 
kontroli. Uczestnicy chwalili program: 
podział na sesje tematyczne i interesu-
jące prezentacje, dające spojrzenie na 

kwestie kontroli wewnętrznej z różnych 
perspektyw, dobre przygotowanie me-
rytoryczne i miłą atmosferę. Chwalono 
też dobrą organizację, co było również 
zasługą pracowników nok litwy – go-
spodarza spotkania. Można przy tym wy-
razić nadzieję, że uczestnictwo partne-
rów zewnętrznych, takich jak oECD 
i IFaC oraz zainteresowanie ze strony 
IIa i Coso przyczyni się do zwiększe-
nia wzrostu znaczenia prac podkomisji 
w promowaniu idei dobrego zarządza-
nia (good governance). 

Kamila Żyndul 
Wydział Spraw Międzynarodowych,
Departament Strategii NIK


