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Kontrola 
i audyt

Audyt wewnętrzny sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu jednostek sek-
tora finansów publicznych. Jednak ustawodawca, w podstawowych aktach 
prawnych z zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych, reguluje związane z nim zagadnienia w sposób niekomplek-
sowy lub nieprecyzyjny. Dotyczy to także kwestii związanych z zaniecha-
niem prowadzenia audytu, które – ze względu na potrzebę utrzymywania 
ładu w gospodarowaniu środkami publicznymi ‒ wymagają zmian.

Zaniechanie prowadzenia 
audytu wewnętrznego

Przesłanka naruszenia dyscypliny finansów publicznych

WOJCIECH BOŻEK

Wstęp
Można uznać, że elastyczność rozwiązań 
prawnych dotyczących audytu stanowi 
cechę przypisaną tej działalności. Przejawia 
się ona m.in. w uprawnieniu Ministra 

Finansów do wydania w formie komuni-
katu standardów audytu wewnętrznego 
dla jednostek sektora finansów publicz-
nych, których stosowanie gwarantuje mini-
malny poziom jednolitości metod i narzę-
dzi urzeczywistniania jego celów. Z drugiej 
jednak strony, stosując przepisy ustawy 
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z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialno-
ści za naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych1, która ma charakter represyjny, 
owa elastyczność rozwiązań może okazać 
się przeszkodą w egzekwowaniu tej odpo-
wiedzialności. W orzecznictwie Głównej 
Komisji Orzekającej (GKO) w sprawach 
o naruszenie dyscypliny finansów publicz-
nych uznano bowiem, że niedopuszczalne 
jest wszelkie dookreślanie czynu obwi-
nionego w sposób inny niż uczyniono to 
w u.o.n.d.f.p.2 Mając to na uwadze, wydaje 
się, że niezbędne jest wskazanie katalogu 
naruszeń dyscypliny finansów w taki spo-
sób, aby objąć nim wszystkie zachowania 
szkodliwe dla finansów publicznych3. To 
z kolei prowadzi do kazuistycznego charak-
teru zakresu przedmiotowego u.o.n.d.f.p.

W artykule zostanie poddana ocenie 
kompletność aktualnych rozwiązań pra-
wnych i ich przydatność w utrzymaniu 
ładu w finansach publicznych, zwłaszcza 
z perspektywy odpowiedzialności uregu-
lowanej w u.o.n.d.f.p, z wykorzystaniem 
metody prawnoporównawczej i anali-
tycznej, zastosowanej do podstawowych 
aktów prawnych regulujących omawianą 
tematykę4 (zwłaszcza u.o.n.d.f.p. oraz usta-
wy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-
blicznych5), a także literatury przedmiotu 
oraz orzecznictwa, przede wszystkim orga-
nów orzekających w sprawach o naruszenie 

1 Ustawa z 17.12.2004 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn. Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1311, ze zm.), dalej: u.o.n.d.f.p.

2 Orzeczenie GKO z 2.9.2010, BDF1/4900/46/52/RN-18/10/1322, „Biuletyn Orzecznictwa w sprawach 
o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych” nr 4/2010, poz. 10.

3 Por.: T. Bolek, A. Kościńska-Paszkowska: Katalog�naruszeń�dyscypliny�finansów�publicznych�jako�odzwierciedlenie�
podstawowych�zasad�zarządzania�finansami�publicznymi, [w:] M. Smaga, M. Winiarz (red.): Dyscyplina�
finansów�publicznych, Kraków 2013, Wydawnictwo Publicus, s. 55.

4 W opracowaniu uwzględniono stan prawny obowiązujący na dzień 18.5.2018.
5 Ustawa z 27.8.2009 o finansach publicznych, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm., dalej: u.f.p.

dyscypliny finansów publicznych. Analizie 
będą poddane również właściwe meryto-
rycznie orzeczenia komisji orzekających 
w sprawach o naruszenie dyscypliny fi-
nansów publicznych. 

Odpowiedzialność związana 
z audytem wewnętrznym
Odpowiedzialność za naruszenie dyscy-
pliny finansów publicznych ma charakter 
subsydiarny i powinna dotyczyć istotnych 
naruszeń zasad prawidłowej gospodarki 
finansowej, określonych w u.f.p. oraz in-
nych aktach prawnych. Przepisy u.o.n.d.f.p. 
jedynie częściowo zabezpieczają przed za-
chowaniami szkodliwymi dla finansów 
publicznych i jednocześnie dotyczącymi 
audytu wewnętrznego. Zgodnie z treścią 
art. 18a u.o.n.d.f.p. naruszeniem dyscypli-
ny finansów publicznych jest zaniecha-
nie prowadzenia audytu wewnętrznego 
w jednostce sektora finansów publicznych 
(dalej: j.s.f.p. lub jednostka) do tego zo-
bowiązanej, wskutek niezatrudniania au-
dytora wewnętrznego albo niezawierania 
umowy z usługodawcą. Dlatego też uznać 
należy, że zwłoka w przeprowadzeniu au-
dytu wewnętrznego przez samego audy-
tora albo usługodawcę zewnętrznego, nie-
należyte wykonywanie przez nich obo-
wiązków, wpływanie przez kierownika 
jednostki na czynności podejmowane na 
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poszczególnych etapach prac audytowych, 
utrudnianie obiektywnej oceny sytuacji 
jednostki (dostępu do dokumentacji, 
personelu), itp. zachowania wiążące się 
z istotnymi w skutkach konsekwencjami 
dla j.s.f.p., nie zostały objęte reżimem ww. 
ustawy. Nie zawsze zatem będzie możliwe 
piętnowanie zachowań i pociągnięcie do 
odpowiedzialności osób, które faktycz-
nie przyczyniły się do stworzenia zagro-
żenia dla ładu finansów publicznych danej 
jednostki. Świadczy to o występowaniu 
w obowiązującym porządku finansowo-
prawnym istotnych dysfunkcji systemu 
odpowiedzialności za naruszenie dyscy-
pliny finansów publicznych.

W kontekście konstrukcji art.  18a  
u.o.n.d.f.p. warto zauważyć, że celem au-
dytu wewnętrznego jest wspieranie mi-
nistra kierującego działem lub kierow-
nika jednostki w realizacji celów i zadań 
przez systematyczną ocenę kontroli za-
rządczej oraz czynności doradcze (art. 272 
ust. 1 u.f.p.). Audytor wewnętrzny doku-
mentuje przy tym czynności i zdarzenia 
mające znaczenie dla prowadzenia audy-
tu wewnętrznego w j.s.f.p., dzięki czemu 
jej kierownik uzyskuje istotne wsparcie 
w podejmowaniu decyzji, które mają na 
celu usprawnienie zarządzania. W tym uję-
ciu można mówić o pragmatycznie uza-
sadnionej potrzebie zatrudnienia audy-
tora wewnętrznego (zawarcia umowy 
z usługodawcą), które jest jednocześnie 

6 Orzeczenie GKO z 3.3.2014, BDF1/4900/109/114/RN-27/13/RWPD-143726, <www.mf.gov.pl> (dostęp: 
18.5.2018).

7 J. Kot: Komentarz�do�art.�18a�u.o.n.d.f.p. [w:] W. Misiąg (red.):Ustawa�o�finansach�publicznych.�Ustawa�
o�odpowiedzialności�za�naruszenie�dyscypliny�finansów�publicznych.�Komentarz, Warszawa 2017, Wydawnictwo 
C.H.Beck, Legalis.

wypełnieniem obowiązków określonych 
w art. 274 u.f.p. Należałoby jednak zadać 
pytanie, czy działanie audytora wewnętrz-
nego zawsze będzie wpływało na poprawę 
funkcjonowania jednostki, którą zarzą-
dza kierownik? Odpowiedź nie może być 
jednoznacznie pozytywna, gdyż niewy-
kluczone, że audytor nie wypełni kom-
pleksowo swoich obowiązków, popełni 
błędy wynikające z braku należytej sta-
ranności, wiedzy, czy też przeprowadzi 
audyt w źle wytypowanych obszarach. 
W praktyce zdarzają się również przypadki, 
gdy audyt wewnętrzny wykonuje osoba, 
która nie spełnia kryteriów ustawowych, 
określonych w dziale VI u.f.p.6 Jednak 
również w takiej sytuacji ustawodawca 
nie penalizuje przeprowadzenia audytu 
wewnętrznego przez osobę niespełniającą 
wymagań z art. 286 u.f.p., zatrudnioną na 
umowę o pracę przez usługodawcę, które-
mu można powierzyć wspomniane dzia-
łania7. Z definicji audytu wewnętrznego 
(art. 272 u.f.p.) wynika jego charakter: ma 
się on odbywać w sposób ciągły, celowy, 
planowy, uporządkowany. 

Analizując stronę przedmiotową art. 18a 
u.o.n.d.f.p. ważne jest, że do określone-
go w nim naruszenia dyscypliny finan-
sów publicznych konieczne jest łączne 
spełnienie dwóch przesłanek: zaniecha-
nie prowadzenia audytu wewnętrznego 
w j.s.f.p. oraz niezatrudnianie audytora 
wewnętrznego albo niezawieranie umowy 
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z usługodawcą. Zaniechanie prowadzenia 
audytu jest czynnością sprawczą, z kolei 
niezatrudnianie audytora albo niezawiera-
nie umowy z usługodawcą stanowi jej przy-
czynę. Pomiędzy przyczyną i czynnością 
sprawczą musi istnieć związek. Jeżeli 
jednak audytor nie został zatrudniony 
w jednostce albo umowa z usługodawcą 
nie została zawarta, nie ma innych przy-
czyn zaniechania prowadzenia audytu we-
wnętrznego. Przykładowo, w wypadku 
wcześniejszych naborów na stanowisko 
audytora wewnętrznego zakończonych 
z powodu braku chętnych lub niedoko-
nania wyboru przez komisję konkurso-
wą po przeprowadzonym postępowaniu, 
nie ma podstawy do niewszczynania pro-
cedury naboru na audytora w przyszłości8. 
W takich okolicznościach, pomimo for-
malnego wypełnienia znamion z art. 18a 
u.o.n.d.f.p., kierownik jednostki nie po-
niesie odpowiedzialności na skutek braku 
winy. Potrzebne są jednak dalsze działania 
zmierzające do zatrudnienia w jednost-
ce audytora, a wszelka opieszałość może 
skutkować odpowiedzialnością wynika-
jącą z u.o.n.d.f.p. 

Odpowiedzialność za naruszenie, o któ-
rym mowa w art. 18a u.o.n.d.f.p., może 
ponieść kierownik jednostki, jako odpo-
wiedzialny za całość prowadzonej gospo-
darki finansowej j.s.f.p. Zadanie to wyni-
ka z istoty jego kompetencji. W świetle 
art. 53 u.f.p. kierownik nie może powierzyć 
pracownikowi obowiązków związanych 
z zatrudnieniem audytora wewnętrznego 
oraz zawarciem umowy z usługodawcą. 

8 Orzeczenie RKO z 11.9.2012, RIO.XII.53-22/2012, Biul. NDFP nr 4/2012, poz. 3.

Odpowiedzialności za naruszenie omawia-
nego przepisu nie poniesie zatem główny 
księgowy, ani inni pracownicy jednostki, 
którzy zostali upoważnieniu do przygoto-
wania struktur organizacyjnych, w tym wa-
runków do prawidłowego funkcjonowania 
audytu wewnętrznego w jednostce. Ma to 
istotne znaczenie, bowiem do naruszenia 
dyscypliny finansów publicznych może 
dojść np. wskutek nadmiernego zaufania 
kierownika do podległych mu pracowni-
ków. W sprawie zakończonej orzeczeniem 
Regionalnej Komisji Orzekającej (RKO) 
przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
w Olsztynie z 11 września 2012 r. wskaza-
no, że obwiniony, ufając swoim pracowni-
kom założył, zgodnie z treścią dekretacji na 
piśmie, że wszczęli oni procedurę naboru 
na stanowisko audytora wewnętrznego. 
Obwiniony mógł uniknąć naruszenia dys-
cypliny finansów publicznych, ponieważ 
miał wpływ na pracowników zobowią-
zanych do wszczęcia procedury naboru. 

Reasumując, mając świadomość różne-
go poziomu kompetencji i predyspozycji 
osób zajmujących kierownicze stanowiska 
w sektorze finansów publicznych, usta-
wodawca stworzył szczególnego rodzaju 
system odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych sto-
sowany wobec osób, które nie spełniają 
nałożonych na nie podstawowych obo-
wiązków wynikających z przepisów prawa 
powszechnego, tj. działających na szkodę 
finansów publicznych. Odpowiedzialność 
kierownika za sprawne i legalne działanie 
jednostki wynika nie tylko z przepisów 
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omawianej u.o.n.d.f.p., ale przede wszyst-
kim z art. 53 u.f.p. Rozwiązania odnoszą-
ce się do zakresu przedmiotowego naru-
szeń i znamion czynu spenalizowanego 
w art. 18a u.o.n.d.f.p. wskazują jednak na 
bardzo ogólne odniesienie się do istoty au-
dytu wewnętrznego, jako działalności po-
trzebnej do systematycznej oceny kontroli 
zarządczej. Kierownik jednostki poniesie 
bowiem odpowiedzialność na podstawie 
wymienionego przepisu tylko w jednym 
wypadku, natomiast bez znaczenia może 
być choćby to, że nie zastosuje się do czyn-
ności doradczych audytora wewnętrznego, 
czy też nie wyciągnie wobec niego kon-
sekwencji dyscyplinarnych o charakterze 
pracowniczym, w związku z niewypeł-
nianiem powierzonych mu obowiązków.

Analiza orzeczeń 
organów orzekających 
W praktyce orzeczniczej istotne jest wska-
zanie przepisu ustawy, który został naru-
szony na skutek działania sprawcy czynu. 
Zachowanie ukaranego musi bowiem na-
ruszyć określone reguły gromadzenia za-
sobów publicznych oraz ich rozdyspono-
wywania. Dla przypisania winy kluczowa 
jest zatem możliwość wskazania prawi-
dłowego wzorca zachowania. Chodzi o to, 
że z udowodnionych okoliczności musi 
wynikać, iż w chwili popełnienia czynu 
istniała możliwość alternatywnego za-
chowania, które nie naruszałoby prawa 

9 W literaturze przedmiotu podkreślono jednak również na to, że „trudno wskazać, która z zasad gospodarki 
finansowej mogłaby zostać naruszona wskutek niezatrudnienia audytora przez kierownika jednostki sektora 
finansów publicznych”. Por.: T. Bolek, A. Kościńska-Paszkowska: Katalog�naruszeń…, op.cit., s. 60.

10 L. Lipiec-Warzecha: Odpowiedzialność�za�naruszenie�dyscypliny�finansów�publicznych.�Komentarz, Warszawa 
2012, Wydawnictwo Lex, s. 285.

11 Orzeczenie GKO z 23.1. 2014, BDF1/4900/84/89/13/RWPD-87018, <www.mf.gov.pl>, dostęp: 28.1.2018.

i nie stanowiłoby naruszenia dyscypliny 
finansów publicznych. Obowiązek pro-
wadzenia audytu w jednostce wynika 
wprost z przepisów prawa albo z decy-
zji ministra kierującego działem lub kie-
rownika jednostki sektora finansów pu-
blicznych (art. 274 u.f.p.)9. W drugim 
wypadku ustawodawca wyraził zaufa-
nie do podmiotów odpowiedzialnych za 
kierowanie gospodarką finansową j.s.f.p. 
Podejmowane przez ministra kierującego 
działem lub kierownika jednostki decyzje 
nie są bowiem ograniczone jakimikolwiek 
dodatkowymi przesłankami, a więc jest to 
obszar dopuszczonej prawnie swobody. 
Warto jednak podkreślić, że „w razie pod-
jęcia odpowiedniej decyzji o prowadze-
niu audytu przez kierownika jednostki 
albo przez właściwego ministra kierują-
cego działem w odniesieniu do jednostek 
w dziale, audyt przyjmuje formę audytu 
obowiązkowego”10. 

Przechodząc do analizy merytorycznych 
orzeczeń GKO i RKO, warto przytoczyć 
sprawę zakończoną wydaniem orzeczenia 
GKO z 23 stycznia 2014 r.11 W toku po-
stępowania pierwszoinstancyjnego RKO 
uznała obwinionego, który w czasie popeł-
nienia czynu zabronionego pełnił funk-
cję starosty, winnym naruszenia dyscy-
pliny finansów publicznych określonego 
w art. 18a u.o.n.d.f.p. Czyn ten polegał 
na zaniechaniu w okresie od 11 grudnia 
2011 r. do 21 marca 2012 r. prowadzenia 
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audytu wewnętrznego w starostwie powia-
towym wskutek niezatrudniania audytora 
wewnętrznego. W starostwie rozwiąza-
no umowę z audytorem wewnętrznym 
przed upływem okresu jej obowiązywa-
nia, gdyż audyt był prowadzony niezgod-
nie z prawem i postanowieniami umowy. 
Kolejną, na usługowe prowadzenie audytu 
w jednostkach organizacyjnych powiatu, 
zawarto 27 kwietnia 2012 r. Z wyjaśnień 
obwinionego wynikało natomiast, że sta-
rosta postanowił nie zawierać umowy do 
czasu zakończenia kontroli prowadzonej 
przez NIK, aby móc wykorzystać jej usta-
lenia i wnioski przy podpisywaniu nowej 
oraz przygotować wzór tego dokumentu, 
którego treść chroniłaby przed nieuczci-
wymi usługobiorcami.

Analizując ten stan faktyczny należy 
podkreślić istotę obowiązków spoczy-
wających na staroście, jako na kierowni-
ku j.s.f.p., który powinien przeanalizować 
regulacje prawne zawarte w u.f.p. i posia-
dać wiedzę o podstawowych zadaniach 
związanych z audytem. Był on zobowiąza-
ny do staranności oraz znajomości i prze-
strzegania przepisów z zakresu finansów 
publicznych. Nie chodzi tu o staranność 
szczególnego rodzaju, ale o ogólnie wyma-
ganą, ocenianą według kryteriów obiek-
tywnych i generalnych, odnoszącą się do 
wzorców zawodowych, przy zachowaniu 
reguł ostrożności, które warunkują eks-
kulpowanie sprawcy czynu12. W tym kon-
tekście zasadne jest stwierdzenie, że 
gdyby starosta wnikliwie zapoznał się 

12 Orzeczenie GKO z 3.3.2014, BDF1/4900/109/114/RN-27/13/RWPD-143726, <www.mf.gov.pl>, dostęp: 
28.1.2018.

13 Orzeczenie GKO z 13.1.2011, BDF1/4900/109/119/10/3244, <www.mf.gov.pl>, dostęp: 28.1.2018.

z obowiązującymi przepisami, a w kwe-
stiach wątpliwych zasięgnął opinii prawnej, 
nie doprowadziłby do wypełnienia prze-
słanek art. 18a u.o.n.d.f.p. Kierownikowi 
j.s.f.p. powinny być bowiem znane i zrozu-
miałe powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa. Jest to z pewnością bardzo daleko 
idące domniemanie, biorąc pod uwagę, że 
j.s.f.p. nie zarządzają wyłącznie prawnicy, 
administratywiści czy ekonomiści13. Brak 
którejkolwiek ze wskazanych wyżej cech 
(umiejętności) może być jednak uznany 
za okoliczność dyskredytującą daną osobę 
jako kierownika j.s.f.p.

Odnosząc się do analizowanego w orze-
czeniu GKO z 23 stycznia 2014 r. w spra-
wie stopnia szkodliwości popełnionego 
czynu dla finansów publicznych, należy 
zwrócić uwagę na to, że komisja II instan-
cji słusznie wzięła pod uwagę dodatkowe 
wyjaśnienia, jakie obwiniony złożył bezpo-
średnio na rozprawie przed GKO, tj. spo-
sób i okoliczności oraz skutki naruszenia 
dyscypliny finansów. Komisja uznała, że 
audytu nie prowadzono przez krótki czas 
(zaledwie kilka miesięcy), a ponadto, że 
naruszenie było spowodowane okoliczno-
ścią szczególną, tj. koniecznością pilnego 
rozwiązania umowy z dotychczasowym 
audytorem, który nie wywiązywał się 
z obowiązków. Przerwa nie spowodowa-
ła zaś żadnych negatywnych konsekwencji 
w gospodarowaniu środkami publicznymi 
powiatu. Nie bez znaczenia pozostawały 
również starania starosty o wyłonienie 
osoby o odpowiednim doświadczeniu, 
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umiejętnościach i kwalifikacjach, aby za-
pewnić wymaganą jakość prowadzonego 
audytu. Pozytywnie oceniono również to, 
że krótko po zakończeniu kontroli NIK, 
obwiniony zawarł umowę z nowym au-
dytorem. 

Analiza ww. rozstrzygnięcia GKO pro-
wadzi do wniosku, że stosowanie niedo-
określonych pojęć w u.o.n.d.f.p., która ma 
charakter represyjny, wiąże się z koniecz-
nością ustalania ich znaczenia w konkretnej 
sprawie. Jest to zadanie trudne, wymaga-
jące doświadczenia i wiedzy. Analizując tę 
sprawę należy podkreślić, że poza zwolnie-
niem dyscyplinarnym, z punktu widzenia 
kryteriów określonych w u.o.d.f.p., dzia-
łanie audytora wewnętrznego, który wy-
konywał swoje czynności niewłaściwie, 
nie wiązało się z żadną sankcją. Nie mogło 
być bowiem uznane za naruszenie dyscy-
pliny finansów publicznych, pomimo ewi-
dentnego wpływu na zagrożenie dla bez-
pieczeństwa środków publicznych. 

W orzeczeniu GKO z 23 stycznia 2014 r. 
przeanalizowana została jeszcze kwestia 
czasu nieprowadzenia audytu wewnętrz-
nego w j.s.f.p. Należy podkreślić, że czy-
nem bezprawnym w rozumieniu art. 18a 
u.o.n.d.f.p. jest zaniechanie prowadzenia 
audytu niezależnie od czasu w jakim jed-
nostka była go pozbawiona, choć czas zwło-
ki ma znaczenie jedynie przy ocenie szko-
dliwości czynu dla finansów publicznych, 
nie zaś dla samego faktu jego popełnienia. 

14 Orzeczenie RKO z 5.4.2011, RKO-58/2010, Legalis nr 428735.
15 Orzeczenie GKO z 7.1.2013, BDF1/4900/104/103/12/2970, <www.mf.gov.pl>, dostęp: 28.1.2018, Orzeczenie 

GKO z 3.3.2014, BDF1/4900/109/114/RN-27/13/RWPD-143726, <www.mf.gov.pl>, dostęp: 28.1.2018, 
Orzeczenie GKO z 26.10.2015, BDF1.4800.41.2015, <www.mf.gov.pl>, dostęp: 28.1.2018.

16 Orzeczenie GKO z 10.6.2013, BDF1/4900/37/42/13/RWPD-37545, Biul. NDFP nr 2/2013, poz. 8, s. 69.

Znamiona tego naruszenia wypełnia bo-
wiem już jeden dzień nieprowadzenia au-
dytu wewnętrznego w jednostce, same 
zaś przyczyny niezatrudnienia audytora 
albo niezawarcia umowy z usługodawcą 
są dla bezprawności naruszenia dyscypli-
ny finansów publicznych bez znaczenia14. 
W omawianym orzeczeniu nieprowadzenie 
audytu wewnętrznego przez ponad trzy 
miesiące uznano za okoliczność łagodzącą. 
Z kolei w innej sprawie, dokonując oceny 
stopnia szkodliwości naruszenia dyscypliny 
finansów publicznych, zarówno komisja 
orzekająca I instancji, jak i GKO, zwróciła 
uwagę na długi czas trwania bezprawne-
go zaniechania prowadzenia audytu we-
wnętrznego (przez kilkanaście miesięcy, 
tj. od stycznia 2010 r. do października 
2011 r.), które miało już charakter uporczy-
wego uchylania się przez kierownika od 
tego obowiązku 15. Analiza wymienionych 
stanów faktycznych wskazuje, że o stop-
niu szkodliwości naruszenia dla finansów 
publicznych decydują przede wszystkim 
indywidualne okoliczności sprawy.

Zachowując kryterium czasu w kontek-
ście naruszenia z art. 18a u.o.n.d.f.p. należy 
wskazać, że w praktyce orzeczniczej GKO 
występują przypadki usprawiedliwienia 
nieprowadzenia audytu wewnętrznego 
w jednostce brakiem przepisu prawnego 
obligującego do tego w określonym ter-
minie. W orzeczeniu GKO z 10 czerw-
ca 2013 r.16 wskazano jednak, że ten fakt 
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nie stanowi okoliczności uzasadniają-
cej zwłokę w przeprowadzeniu audytu. 
Z art. 274 ust. 3 u.f.p. wynika bowiem 
obowiązek prowadzenia audytu we-
wnętrznego od 1 stycznia danego roku, 
na który uchwalono budżet przekraczający 
40 mln zł. Jeżeli kierownik nie zatrudnił od 
tego dnia audytora wewnętrznego w urzę-
dzie gminy, ani nie zawarł umowy z usłu-
godawcą o świadczenie usług w tym za-
kresie, to przez zaniechanie wykonania 
obowiązku naruszył dyspozycję art. 274 
ust. 3 u.f.p., wypełniając przesłanki okre-
ślone w art. 18a u.o.n.d.f.p. Orzeczenie 
GKO z 10 czerwca 2013 r. zostało bez-
skutecznie zaskarżone do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie, 
zaś wobec oddalenia skargi17 ‒ zaskarżone 
do Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
który z kolei oddalił skargę kasacyjną18. 
W tym kontekście sądy administracyjne 
potwierdziły słuszność poglądów komisji 
II instancji.

Nie sposób również pominąć okoliczno-
ści kolejnej ze spraw, której analiza wpływa 
na krytyczną oceną poszczególnych ele-
mentów systemu odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicz-
nych. Zdarza się bowiem, że system, o któ-
rym mowa, jest nieefektywny, zaś organy 
orzekające w I instancji popełniają rażące 
błędy merytoryczne i formalne. W orze-
czeniu GKO z 7 stycznia 2013 r. uchylono 
zaskarżone orzeczenie komisji orzekającej 

17 Wyrok Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego z 25.2.2014, V SA/Wa 2107/13, <www.nsa.gov.pl>, dostęp: 
28.1.2018.

18 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4.9.2015, II GSK 1602/14, <www.nsa.gov.pl>, dostęp: 
28.1.2018.

19 Orzeczenie GKO z 3.3.2014, BDF1/4900/109/114/RN-27/13/RWPD-143726, <www.mf.gov.pl> dostęp: 
18.5.2018.

I instancji w całości i przekazano sprawę 
do ponownego rozpoznania przez RKO. 
Obwinionego uznano winnym naruszenia 
art. 18a u.o.n.d.f.p., polegającego na zanie-
chaniu w latach 2010 i 2011 prowadzenia 
audytu wewnętrznego przez zatrudnione-
go audytora lub usługodawcę zewnętrz-
nego, mimo obowiązku wynikającego 
z art. 274 ust. 3 u.f.p. W odwołaniu obwi-
nionego zarzucono m.in. błędną interpre-
tację art. 18a u.o.n.d.f.p., a także niezasto-
sowanie przepisu art. 28 ust. 1 u.o.n.d.f.p. 
Na kanwie tej sprawy słusznie stwierdzo-
no, że nie zachowano zasady postępowania 
określonych w u.o.n.d.f.p. oraz nie speł-
niono wymogów ustawowych orzeczenia 
komisji zajmującej się sprawami o naru-
szenie dyscypliny finansów publicznych. 
Wydając orzeczenie, komisja orzekająca 
I instancji nie wypowiedziała się co do 
zastosowanych przepisów u.o.n.d.f.p., 
w sytuacji gdy miała miejsce zmiana prze-
pisów właściwych merytorycznie aktów 
prawnych. Skutkowało to uznaniem, że 
nie dokonano analizy skutków powyższych 
zmian dla obwinionego. 

Braki formalne zadecydowały rów-
nież o uchyleniu rozstrzygnięcia komisji 
I instancji w orzeczeniu GKO z 3 marca 
2014 roku19. Przytaczając najistotniejsze 
okoliczności sprawy wskazać należy, że 
czyn zarzucony obwinionej miał polegać 
na zawarciu umowy pomiędzy powiatem 
a stowarzyszeniem, przedmiotem której 
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było opracowanie planu audytu i jego re-
alizacja oraz sporządzanie sprawozdań 
z wykonanego audytu w jednostkach or-
ganizacyjnych starostwa powiatowego. 
Z ustaleń komisji I instancji wynikało, że 
czynności te wykonała osoba, która nie po-
siadała kwalifikacji do przeprowadzania 
audytu wewnętrznego. 

Na etapie podpisania umowy przedsta-
wiciele stowarzyszenia wskazali, że wyko-
nawca posiada wszystkie wymagane kwa-
lifikacje do przeprowadzenia audytu we-
wnętrznego w j.s.f.p. Zagwarantował on 
także prowadzenie audytu wewnętrznego 
w sposób zgodny z przepisami u.f.p. Trudno 
w przedstawionych wyżej okolicznościach 
nie przyznać racji RKO, które uznało, że 
stowarzyszenie było zobowiązane do we-
ryfikacji jej uprawnień i kwalifikacji, a po-
nadto posiadało odpowiednie dokumen-
ty umożliwiające ich ocenę. Tymczasem 
w ocenie GKO w świetle zgromadzonego 
materiału dowodowego nie wyjaśniono 
czy zostały spełnione przez tę osobę prze-
słanki formalne uprawniające ją, zgodnie 
z art. 286 u.f.p., do przeprowadzenia au-
dytu w starostwie powiatowym. Gdyby 
tak było, audyt zostałby przeprowadzony 
przez osobę legitymującą się właściwym 
doświadczeniem, uprawnioną do doko-
nywania podjętych przez nią czynności. 
Takie ustalenie okazało się jednak możliwe 
dopiero po przeprowadzeniu wnikliwej 
analizy materiału dowodowego przez ko-
misję orzekającą I instancji. Gdyby owa 
analiza doprowadziła do wniosku odmien-
nego – kwestionującego uprawnienia do 

20 Ustawa z 19.8.2011 o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
i niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2011 r. nr 240 poz. 1429.

przeprowadzenia audytu, dopiero wówczas 
pojawiało się pole do zbadania zawinienia 
obwinionej. 

Konkludując, uchybienia, o których 
mowa wyżej wskazują, że system odpo-
wiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych, który ma strzec 
prawidłowości dysponowania środkami 
publicznymi, sam w pewnych obszarach 
wymaga naprawy. 

Częstotliwość popełniania 
czynów w latach 2012–2017
Naruszenia dyscypliny finansów publicz-
nych związane z audytem wewnętrz-
nym należą do kategorii najrzadziej wy-
stępujących czynów spenalizowanych 
w u.o.n.d.f.p. Orzeczenia kończące spra-
wę w I instancji rzadko są również zaskar-
żane do GKO, w związku z czym liczba 
spraw rozpatrzonych przez ten organ rów-
nież jest niewielka. 

W tabeli 1 na s. 17 ujęto pięć ostatnich 
pełnych lat budżetowych, z których spo-
rządzone zostały sprawozdania roczne, 
przy czym rozpoczęcie badań od 2012 r. 
podyktowane jest  wejściem w  życie 
przepisów ustawy z 19 sierpnia 2011 r. 
o zmianie ustawy o odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych i niektórych innych ustaw20, 
która w istotny sposób znowelizowała  
u.o.n.d.f.p.

Podsumowując dane zawarte w tabe-
li, można skonstatować, że większość ze 
stwierdzanych w ostatnich latach naru-
szeń z art. 18a u.o.n.d.f.p. dotyczyła spraw 
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rozstrzyganych przez RKO, zaś udział 
tych czynów w ogólnej liczbie przypisa-
nych naruszeń dyscypliny finansów pu-
blicznych nie przekroczył 1,4%. 

W roku 2012 i 2016 wystąpiła taka sama 
liczba naruszeń odnoszących się do art. 18a 
u.o.n.d.f.p.

Zakończenie
Audyt wewnętrzny jest prowadzony w róż-
nym otoczeniu prawnym i kulturowym 
na rzecz organizacji mających odmienne 
cele, różniących się wielkością, złożonością 
podejmowanych działań oraz strukturą. 

21 Por. B. Kłosowska, A. Bartoszewicz: Komentarz�do�art.�272�ustawy�o�finansach�publicznych, [w:] P. Smoleń 
(red.): Ustawa�o�finansach�publicznych.�Komentarz, Warszawa 2014.

Wykonują go zarówno osoby z organizacji, 
jak i spoza niej. Stosowanie międzynaro-
dowych standardów praktyki zawodowej 
audytu wewnętrznego jest zasadniczym 
warunkiem wypełniania obowiązków 
przez audytora wewnętrznego i audyt 
wewnętrzny oraz  służy skuteczności 
prowadzonej gospodarki finansowej 
przez j.s.f.p.21 W u.f.p. dość szczegółowo 
uregulowano aspekt prawny audytu we-
wnętrznego oraz jego koordynacji w j.s.f.p. 
O jego istocie świadczy m.in. to, że usta-
wodawca postanowił w odrębnym dziale 
u.f.p. zawrzeć postanowienia odnoszące 

Tabela 1. Częstotliwość popełniania czynów z art. 18a u.o.n.d.f.p. w latach 2012–2016

A B C D E

Rok Osoby  
odpowiedzialne Liczba czynów B/C

(w %)

Rodzaj komisji 
orzekającej 
I instancji

2012 1706 14 0,82% RKO*

2013 1225 10 0,82% 9-RKO*,  
1-MKO**

2014 1008 6 0,60% RKO*

2015 1145 6 0,52% RKO*

2016 998 14 1,4% 12-RKO*
2-MKO**

*  Regionalne Komisje Orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regio-
nalnych Izbach Obrachunkowych

**Międzyresortowa Komisja Orzekająca przy Ministrze Sprawiedliwości

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z działalności Głównej Komisji Orzekającej 
w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych oraz zbiorczych sprawozdań z działalności 
komisji orzekających pierwszej instancji w latach 2012–2016.
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się do omawianej działalności. Tymczasem 
w u.o.n.d.f.p. tematyka audytu wewnętrz-
nego potraktowana została bardzo ogólnie. 
Ograniczenie naruszeń dyscypliny finan-
sów publicznych wyłącznie do nieprowa-
dzenia audytu wewnętrznego na skutek 
niezatrudnienia audytora lub niezawarcia 
umowy z usługodawcą nie jest ani czytel-
ne, ani oparte na jasnych i przejrzystych 
kryteriach. 

Zaskakujące, że ustawodawca objął za-
kresem przedmiotowym u.o.n.d.f.p. kil-
kanaście czynów związanych z kontrolą 
zarządczą (np. art. 18c u.o.n.d.f.p.), a ogra-
niczył do zaledwie jednego czynu w odnie-
sieniu do audytu wewnętrznego22.

Potrzebne jest wprowadzenie nowych 
rozwiązań zmierzających do pełnego 
zabezpieczenia finansów publicznych 
przed naruszeniami dyscypliny finan-
sów publicz nych związanymi z audytem 
wewnętrznym. Jeżeli chodzi o podmioty 
odpowiedzialne za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych, stwierdzić nale-
ży, że w u.o.n.d.f.p. wykluczona została 
możliwość ponoszenia odpowiedzialno-
ści przez audytora wewnętrznego lub kie-
rownika zespołu audytu wewnętrznego za 
niewypełnienie związanych z nim z obo-
wiązków. 

Przepisy tej ustawy wymagają bo-
wiem zawężonej wykładni, co podyk-
towane jest jej represyjnym charakterem. 
Obecne rozwiązania są zatem niekom-
pleksowe. 

Przepisy u.o.n.d.f.p. powinny być uzu-
pełnione także o kolejne grupy czynów, 

22 Orzeczenie Resortowej Komisji Orzekającej z 5.4.2011, RKO-58/2010, Legalis 428735.

które są szkodliwe dla finansów publicz-
nych. W praktyce orzeczniczej komisji 
orzekających w sprawach o naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych wy-
stępują przypadki, gdy wskutek dzia-
łań audytora wewnętrznego niemożliwe 
jest osiągnięcie celów stawianych kontroli 
zarządczej i samemu audytowi, ponieważ, 
w ogóle nie wykonuje, wykonuje niestaran-
nie, czy też zwleka on z podejmowaniem 
czynności, o których mowa w art. 272 u.f.p. 
Podkreślić należy, że w definicji audytu 
wenętrznego ustawodawca zwrócił szcze-
gólną uwagę na systematyczny charakter 
oceny kontroli zarządczej. Jest to zatem 
proces rozłożony w czasie, ale ciągły. 

Naruszenia z art. 18a u.o.n.d.f.p. zda-
rzają się rzadko, niemniej przyczyny po-
pełnienia tych czynów są różne. Organy 
orzekające wskazują przede wszystkim 
na naruszenie reguł staranności przez kie-
rowników j.s.f.p., odpowiedzialnych za 
zatrudnienie audytora wewnętrznego 
lub zlecenie tych czynności usługodaw-
cy zewnętrznemu. Zdarzają się jednak 
sytuacje, gdy wina za nieprowadzenie au-
dytu wewnętrznego spoczywa na samym 
audytorze, który niewłaściwie wykonuje 
powierzone mu obowiązki. Ze względu na 
przyjęte w art. 18a ustawy o odpowiedzial-
ności za naruszenie dyscypliny finan sów 
publicznych rozwiązania prawne, w takiej 
sytuacji winą nie można obarczać kierow-
nika j.s.f.p. Jednocześnie w obowiązują-
cym stanie prawnym brakuje w u.o.n.d.f.p. 
rozwiązań, które umożliwiłyby pocią-
gnięcie do odpowiedzialności audytora 
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wewnętrznego, gdyż nie został on objęty 
dyspozycją art 18a.

Podumowując, wprowadzenie do ka-
talogu naruszeń dyscypliny finansów 
publicznych art. 18a u.o.n.d.f.p. w obe-
cnym kształcie nie poprawi funkcjonowa-
nia audytu wewnętrznego w jednostka-
ch sektora i jest nieadekwatne do rangi 

omawianych zagadnień w ustawie o fi-
nansach publicznych. 
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