
Szanowni Państwo Audytorzy Wewnętrzni, 

Koleżanki i Koledzy, 

 

Postanowiłam zgłosić swoją kandydaturę na 

funkcję Koordynatora Koła Audytorów 

Jednostek Administracji Publicznej Instytutu 

Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, aby 

efektywniej włączyć się w prace na rzecz 

społeczności audytorów wewnętrznych.  

 

Moje dotychczasowe zaangażowanie na rzecz IIA Polska opierało się m.in. na 

udziale w panelach dot. audytu wewnętrznego podczas odbywającego się Forum 

Kapitału i Finansów w Katowicach, jak i na spotkaniach członków IIA, gdzie 

mogłam dzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniem.  

 

KIM JESTEM: 

Ekonomista, biegły sądowy w zakresie kontroli zarządczej oraz audytu 

wewnętrznego. Doradca kierowników jednostek sektora finansów publicznych                    

w zakresie audytu wewnętrznego i neutralizowania ryzyka. Ekspert w zakresie 

reguł dowodowych między innymi w audycie i kontroli zarządczej. Doświadczony 

validator w zakresie oceny audytu wewnętrznego. 

 

Naczelnik Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice, certyfikowany 

audytor Ministerstwa Finansów (egzamin MF 524/2004). 

Posiadam 14 letnią praktykę w kontroli oraz 18 letnią praktykę w audycie 

wewnętrznym w administracji samorządowej.  



W 2011 r. uzyskałam uprawnienia PRINCE2 Foundation oraz PRINCE2 

Practitioner wydane przez APM Group Ltd w zakresie Zarządzania Projektami.  

Od 2011 r. zasiadam w radach nadzorczych w spółkach miasta Katowice. 

 

Aktualnie jestem studentem MBA in Community Managment na Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Krakowie (zakończenie czerwiec 2022 r.). 

 

PRYWATNIE: 

Szczęśliwa mężatka i mama bliźniaków Karolinki i Mateusza. Miejsce 

zamieszkania Katowice. 

Hobby: prowadzenie osobistego bloga na Instagramie o tematyce kulinarnej                       

i livestylowej.  

 

PROGRAM: 

Jako wieloletni praktyk w zakresie audytu wewnętrznego zauważam spadek na 

przestrzeni ostatnich lat rangi zawodu audytora wewnętrznego. Widoczne jest 

to w szczególności w zapisach ustawy o finansach publicznych, jak i w wynikach 

przeprowadzonej w ostatnim czasie kontroli NIK.  

Uważam, że głównym zadaniem Koła winno być wzmocnienie pozycji audytu 

wewnętrznego w jsfp. Działania te winny być rozpoczęte od rozpoznania słabości 

audytu i podjęcie działań zapobiegających dalszej degradacji. Z dużą pomocą 

mogą przyjść wyniki kontroli i oceny prowadzenia audytu wewnętrznego wydane 

przez organy tj. MF, NIK, jak i RIO. 

  

Kolejnym, ważnym krokiem jest „dotarcie” do kierowników jednostek                                      

i uświadomienie im jak ważne jest prowadzenie audytu wewnętrznego. Nadal 



mam wrażenie, że w małych gminach i powiatach nie docenia się możliwości 

audytu, a traktuje się go jedynie jako ustawowy wymóg.  

Na końcu warto także pochylić się nad samymi audytorami, którzy pomimo 

wysokich kompetencji często nie potrafią przekonać kierownika jednostki do 

wartości dodanej, jaką mogą wnieść dla jednostki. 

 

Koło winno być propagatorem miękkich kompetencji audytora wewnętrznego. 

W 2023 roku planowane są wybory samorządowe – jest to dobry moment na 

dotarcie do nowo wybranych prezydentów, burmistrzów, wójtów, czy starostów 

i uświadomienie im potencjału jaki drzemie w audycie wewnętrznym.  

Zawód audytora wewnętrznego winien odzyskać prestiż, jaki przez ostatnie lata 

został utracony. Dlatego też główną rolą Koordynatora Koła winno być 

budowanie profesjonalnego, merytorycznego i elitarnego zespołu audytorów 

wewnętrznych w administracji publicznej. 

 

 

        Elżbieta Solska-Kuchciak 

 


