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 W związku z kandydowaniem do funkcji Koordynatora Kola Branżowego Jednostek 

Administracji Publicznej pragnę przedstawić cele na dalsze funkcjonowanie i rozwój tego Koła.  

1. Podniesienie świadomości funkcji i roli audytu wewnętrznego. 

Audyt wewnętrzny służy do zapewniania i usprawniania funkcjonowania szeroko 

pojętej organizacji Jest to zaawansowane i dość wszechstronne narzędzie, które, 

używane zgodnie z przeznaczeniem, potrafi przynosić znaczącą wartość dodaną. Niestety 

nie każdy zdaje sobie z tego sprawę i nie każdy to wykorzystuje. Stąd potrzeba 

uświadomienia interesariuszy co do zakresu działania audytu wewnętrznego.  

Podniesienie świadomości w tym zakresie ukierunkowane będzie przede 

wszystkim w stronę odbiorców audytu wewnętrznego, w szczególności poprzez 

pokazywanie wachlarza możliwości audytu wewnętrznego jako funkcji – od zapewnienia 

do doradztwa.  

2. Działania na rzecz wzmocnienia roli audytu wewnętrznego w administracji 

publicznej. 

Skuteczność prowadzenia audytu wewnętrznego zależy od umocowania go 

w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, od miejsca zajmowanego 

w strukturach organizacji i wreszcie od postawy kierownictwa. Wpływ na tę skuteczność 

posiada nie tylko regulator i kierownik organizacji, lecz nawet sam audytor wewnętrzny, 

który również może w pewnym stopniu kształtować swoją pozycję.  

Przez pojęcie „działania” należy rozumieć przede wszystkim uświadamianie 

i pokazywanie wartości dodanej, jaką niesie ze sobą audyt wewnętrzny.  

3. Doskonalenie warsztatu pracy. 

Pomimo, że wszyscy jesteśmy audytorami wewnętrznymi, to każdy z nas posiada 

różne doświadczenia zawodowe i skojarzone z nimi umiejętności. Poza tym potrzebny jest 

nam stały rozwój zawodowy, gdyż świat się zmienia. Dlatego należy zadbać o jakość 

warsztatu pracy. 

Doskonalenie zawodowe realizowane będzie poprzez organizację szkoleń. Ich 

tematyka będzie dotykała zarówno umiejętności twardych jak i miękkich. Spotkania 

prowadzone będą w formie online i stacjonarnie.  

4. Integracja środowiska audytorskiego. 

Integracja jest o tyle ważna, że daje nam poczucie jedności i siły. Stanowi dla nas 

środowisko wzrostu, w którym możemy wymienić się swoimi doświadczeniami, 

skonfrontować poglądy, czy uzyskać wsparcie w prowadzonych aktywnościach.  

Wzmacnianie relacji można zrealizować przy okazji spotkań na żywo planując na 

nie dodatkowy czas.  

 Sformułowane wyżej cele można osiągać równolegle, lecz na pewno nie 

jednoosobowo. Do tego z pewnością potrzebna będzie Państwa współpraca, na którą liczę 

i do której już teraz zapraszam. Dzięki tej współpracy Koło będzie żywe, a przynależność do 

niego tym bardziej wartościowa. 


