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Dokumentacja audytu wewnętrznego



Kontrola NIK - Audyt wewnętrzny w JST

Szczegółowe badanie 100 zadań 
zapewniających wykazało nieprawidłowości 
podczas przeprowadzania 23 zadań, w tym:

• realizacja i dokumentowanie zadań 
audytowych niezgodnie z przepisami 
rozporządzenia w sprawie audytu (30% 
jednostek) 

• przeprowadzenie audytów bez pisemnego 
upoważnienia kierownika jednostki albo na 
podstawie upoważnienia wystawionego przez 
osobę nieuprawnioną (15% jednostek)



Przepisy dotyczące dokumentacji audytu 

wewnętrznego

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie 

audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu

• Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie 

standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów 

publicznych

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych



Ustawa o finansach publicznych

• Roczny plan audytu wewnętrznego 

(art. 283 ust. 1)

• Sprawozdanie z wykonania planu audytu 

(art. 283 ust. 5)

• Upoważnienie do przeprowadzania audytu 

wewnętrznego (art. 287)



Rozporządzenie MF z dnia 4 września 2015 r. w 

sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o 

pracy i wynikach tego audytu

§ 5 ust. 2:

• dokumentacja dotycząca zadania audytowego

• pozostała dokumentacja audytu wewnętrznego, w 

szczególności upoważnienie, dokumentacja robocza 

związana z przygotowaniem planu audytu, plan audytu, 

sprawozdanie z prowadzenia audytu wewnętrznego, 

wyniki oceny wewnętrznej i zewnętrznej audytu 

wewnętrznego



Komunikat MRiF z dnia 12 grudnia 2016 r. w 

sprawie standardów audytu wewnętrznego dla 

jednostek sektora finansów publicznych

• Karta audytu wewnętrznego (standard 1000)

• Program zapewnienia i poprawy jakości (standard 
1300)

• ZAW musi opracować plan oparty na analizie ryzyka 
(standard 2010)

• ZAW musi ustalić zasady i procedury służące 
kierowaniu audytem wewnętrznym (standard 2040)

• ZAW musi składać kierownictwu wyższego szczebla i 
radzie okresowe sprawozdania na temat celu działania 
audytu wewnętrznego, uprawnień, odpowiedzialności, 
stopnia wykonania planu oraz zgodności z Kodeksem 
etyki i Standardami (standard 2060)



Jednolity rzeczowy wykaz akt (Gmina)

• 077 Pełnomocnictwa, upoważnienia, 
wzory podpisów

• 170 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, 
akty prawne dotyczące zagadnień z 
zakresu nadzoru, kontroli, audytu, 
szacowania ryzyka dla realizacji zadań, 
podpisy elektroniczne

• 1720 Bieżące akta audytu

• 1721 Stałe akta audytu



Praktyka (Gmina)

170 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty 

prawne dotyczące zagadnień z zakresu 

nadzoru, kontroli, audytu, szacowania 

ryzyka dla realizacji zadań, podpisy 

elektroniczne

• Karta audytu wewnętrznego

• Procedury audytu wewnętrznego



Praktyka (Gmina)

1721 Stałe akta audytu

• Roczny plan audytu wewnętrznego i 

dokumentacja niezbędna do jego 

przygotowania

• Sprawozdanie z wykonania planu audytu

• Wyniki oceny wewnętrznej i zewnętrznej 

audytu wewnętrznego



Praktyka (Gmina)

Upoważnienie

• 077 wg Instrukcji kancelaryjnej

• 1721 Stałe akta audytu wg rozporządzenia 
metodologicznego – tylko w przypadku 
upoważnień rocznych czy te do 
poszczególnych zadań też?

• Czy jest możliwe JRWA 1720 Bieżące akta 
audytu w przypadku upoważnień do 
poszczególnych zadań?



Praktyka (Gmina)

1720 Bieżące akta audytu 

• zadania zapewniające

• czynności doradcze



Instrukcja kancelaryjna

• sprawa - zdarzenie lub stan rzeczy, w tym z zakresu postępowania 

administracyjnego, wymagające rozpatrzenia i podjęcia czynności 

służbowych lub przyjęcia do wiadomości

• akta sprawy - dokumentacja, w szczególności tekstowa, 

fotograficzna, rysunkowa, dźwiękowa, filmowa, multimedialna, 

zawierająca informacje potrzebne przy rozpatrywaniu danej sprawy 

oraz odzwierciedlającą przebieg jej załatwiania i rozstrzygania

• system tradycyjny - system wykonywania czynności kancelaryjnych, 

dokumentowania przebiegu załatwiania spraw, gromadzenia i 

tworzenia dokumentacji w postaci nieelektronicznej, z możliwością 

korzystania z narzędzi informatycznych do wspomagania procesu 

obiegu dokumentacji w tej postaci



Zadanie audytowe = sprawa

• Konkretne zadanie zapewniające

= sprawa

• Konkretne czynności doradcze =

sprawa



Rozporządzenie MF z dnia 4 września 2015 r. w 

sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o 

pracy i wynikach tego audytu

• Dokumentacja dotycząca zadania audytowego
obejmuje w szczególności:

1) program zadania zapewniającego;

2) sprawozdanie z zadania zapewniającego;

3) wynik czynności doradczych;

4) notatkę informacyjną z czynności sprawdzających;

5) dokumenty robocze:
a) związane z przygotowaniem i realizacją zadania 

zapewniającego,

b) związane z wykonywaniem czynności doradczych,

c) dotyczące monitorowania realizacji zaleceń i 
przeprowadzania czynności sprawdzających.



Komunikat MRiF z dnia 12 grudnia 2016 r. w 

sprawie standardów audytu wewnętrznego dla 

jednostek sektora finansów publicznych

• Audytorzy wewnętrzni muszą opracować i 

udokumentować program zadania 

pozwalający na osiągnięcie celów zadania 

(standard 2240)

• Audytorzy wewnętrzni muszą informować o 

wynikach zadań (standard 2400)

• ZAW musi stworzyć i zapewnić działanie 

systemu monitorowania wyników audytu 

przekazanych kierownictwu (standard 2500)



Zadanie zapewniające - praktyka

• Pismo informujące o realizacji zadania – rozpoczęcie 
przeglądu wstępnego (rozpoczęcie zadania)

• Notatka z przeglądu wstępnego

• Uzgodnienie kryteriów z audytowanym

• Program zadania

• Uzgodnienie wstępnych wyników/ Zastrzeżenia 
audytowanego

• Sprawozdanie z zadania

• Informacja od audytowanego o realizacji zaleceń

• Monitorowanie realizacji zaleceń

• Notatka z czynności sprawdzających (koniec zadania)



Cechy dokumentacji audytowej

• Audytor wewnętrzny dokumentuje czynności i zdarzenia mające 
znaczenie dla prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce (§ 5 ust. 
1 rozporządzenia)

• Audytorzy wewnętrzni muszą zbierać, analizować, oceniać i 
dokumentować informacje wystarczające do osiągnięcia celów 
zadania (standard 2300)

• Audytorzy wewnętrzni muszą dokumentować wystarczające, 
wiarygodne, przydatne i dotyczące zadania informacje, stanowiące 
podstawę wyników i wniosków (standard 2330)

• Sprawozdanie powinno być jasne, zwięzłe, przejrzyste, obiektywne 
oraz kompletne (§ 18 ust. 3 rozporządzenia)

• ZAW musi opracować wymagania dotyczące archiwizacji dokumentacji 
zadań, niezależnie od nośnika, na którym jest ona zapisana. 
Wymagania te muszą być zgodne z wytycznymi organizacji oraz innymi 
obowiązującymi przepisami i wymogami (standard 2330)



Dziękuję za uwagę


