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$$PROGRAM SIGMA

SIGMA - Wsparcie dla Poprawy Rz•dzenia i Zarz•dzania w Krajach Europy •rodkowej i Wschodniej
(Support for Improvement in Governance and Management in Central and Eastern European Countries) jest wspóln• inicjatyw• Centrum Wspó•pracy z Gospodarkami Niestowarzyszonymi OECD i Programu
PHARE. Wspomaga ona wysi•ki w reformowaniu administracji publicznej w trzynastu krajach, w których
przeprowadzana jest transformacja ustrojowa, i finansowana jest g•ównie przez Program PHARE.
Organizacja Wspó•pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) jest mi•dzyrz•dow• organizacj• 29
demokratycznych krajów o rozwini•tej gospodarce rynkowej. Centrum Wspó•pracy z Gospodarkami
Niestowarzyszonymi OECD udziela porad i pomocy przechodz•cym reformy krajom Europy •rodkowej i
Wschodniej oraz by•ego ZSRR w zakresie ró•norodnych zagadnie• ekonomicznych. PHARE finansuje
programy pomocowe dla krajów partnerskich w Europie •rodkowej i Wschodniej, maj•ce na celu
umo•liwienie im dostosowania si• do standardów cz•onkostwa w Unii Europejskiej.
PHARE i SIGMA s•u•• tym samym krajom: Albanii, Bo•ni - Hercegowinie, Bu•garii, Republice Czeskiej,
Estonii, By•ej Republice Jugos•owia•skiej Macedonii, W•grom, •otwie, Litwie, Polsce, Rumunii, S•owacji
i S•owenii.
Utworzona w 1992 r. SIGMA dzia•a w ramach S•u•by ds. Zarz•dzania Publicznego OECD, która
dostarcza politykom informacji i analiz eksperckich dotycz•cych zarz•dzania w sektorze publicznym oraz
u•atwia nawi•zywanie kontaktów i wymian• do•wiadcze• mi•dzy osobami zarz•dzaj•cymi w sektorze
publicznym. SIGMA oferuje uprawnionym krajom dost•p do sieci do•wiadczonych mened•erów z
administracji publicznej, odpowiedniej informacji, jak równie• wiedzy technicznej zwi•zanej z
zarz•dzaniem s•u•b• publiczn•.
SIGMA ma na celu:
•
•
•

pomaga• uprawnionym krajom w ich poszukiwaniu metod dobrego zarz•dzania, po to aby poprawi•
efektywno•• administracji i propagowa• w•ród pracowników sektora publicznego warto•ci
demokratyczne, etyk• i poszanowanie prawa,
pomaga• w wypracowaniu na szczeblu administracji centralnej w•asnych zdolno•ci do stawienia czo•a
wyzwaniom globalizacji i integracji z Uni• Europejsk•,
wspomaga• inicjatywy Unii Europejskiej i innych organizacji pomocowych, które wspieraj•
uprawnione kraje w reformie administracji publicznej, oraz bra• udzia• w koordynowaniu dzia•a•
donatorów.

W ramach swojej dzia•alno•ci SIGMA k•adzie silny nacisk na u•atwianie wspó•pracy mi•dzy rz•dami. Dzia•alno•• ta
obejmuje logistyczne wsparcie dla przedsi•wzi••, maj•cych na celu stworzenie powi•za• mi•dzy osobami maj•cymi
do•wiadczenie i praktyk• w administracji publicznej w Europie •rodkowej i Wschodniej oraz mi•dzy tymi osobami i
ich odpowiednikami w innych krajach demokratycznych.

SIGMA dzia•a na 5 obszarach: Strategie Rozwoju Administracji Publicznej, Tworzenie Polityk,
Koordynacja i Regulacja, Bud•etowanie i Alokacja •rodków, Zarz•dzanie Sektorem Publicznym, Nadzór
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Administracyjny, Kontrola i Audyt Finansowy. Ponadto, Komórka Informacji rozpowszechnia
opublikowane i dost•pne on-line materia•y, dotycz•ce zagadnie• administracyjnych.

Copyright OECD, 1998

Pro•by o zezwolenie na reprodukowanie lub t•umaczenie ca•o•ci b•d• cz••ci tego materia•u powinny
by• kierowane do: Head of Publications Service, OECD, 2 rue André–Pascal, 75775 Paris Cedex 16,
France.
Pogl•dy wyra•one w niniejszej publikacji nie s• oficjalnym stanowiskiem Komisji, pa•stw
cz•onkowskich OECD ani krajów Europy •rodkowej i Wschodniej uczestnicz•cych w Programie.
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PRZEDMOWA

Praktyki audytu w banku centralnym opisuj• powszechny sposób podej•cia, praktyki i tendencje
w audycie banków centralnych, na tle reform w administracji publicznej w krajach •rodkowo- i
wschodnioeuropejskich. Studium to jest podstaw• do dalszej dyskusji mi•dzy decydentami i
praktykami na temat sposobów zbudowania systemu audytu, maj•cego umo•liwi• dobre
zarz•dzanie bankami centralnymi.
Pomys• napisania niniejszego opracowania powsta• w wyniku dyskusji na temat wa•nych i
aktualnych zagadnie• audytu. Dyskusja ta odby•a si• w trakcie spotkania zorganizowanego przez
Europejsk• Izb• Audytorów oraz prezesów najwy•szych instytucji audytorskich (NIA) z krajów
Europy •rodkowej i Wschodniej. Konferencja odby•a si• w dniach 21-23 pa•dziernika 1996 r. w
Luksemburgu. Wymiana pogl•dów po jej zako•czeniu mi•dzy reprezentantami NIA, banków
centralnych i SIGM-y uwidoczni•a, •e studium porównawcze dotycz•ce tych zagadnie• mo•e mie•
wielkie znaczenie zarówno dla urz•dników odpowiedzialnych za formu•owanie strategii i polityki
audytu, jak i dla audytorów.
Od samego pocz•tku zadecydowano, aby studium po•wi•cone zosta•o audytowi w banku
centralnym, a nie nadzorowi bankowemu. Oznacza to, •e takie aspekty systemu bankowego, jak
regulacja systemu finansowego i nadzór nad sektorem finansowym, aczkolwiek bardzo
interesuj•ce i wa•ne, nie zosta•y obj•te zakresem tego opracowania lub s• tylko nadmienione. Co
wi•cej, publikacja jest zaw••ona w ten sposób, •e przedstawiono w niej przyk•ady z czterech
krajów cz•onkowskich UE (Niemiec, Irlandii, Holandii i Szwecji). Kraje te nie reprezentuj•
wszystkich rozwi•za•, wyst•puj•cych w Unii Europejskiej. Czytelnik musi równie• pami•ta•, •e
obecne praktyki mog• si• istotnie zmieni• w rezultacie wprowadzenia Europejskiej Unii
Gospodarczej i Walutowej.
Niniejsze studium powsta•o na podstawie dokumentów i rozmów z osobami odpowiedzialnymi za
audyt banków centralnych. W gronie tym znale•li si•: mened•erowie banków centralnych,
pracownicy komórek audytu wewn•trznego, najwy•szych instytucji audytu, ministerstw finansów
oraz – tam, gdzie by•o to mo•liwe - audytorzy parlamentarni i przedstawiciele instytucji
zarz•dzaj•cych d•ugiem publicznym.
W celu ukierunkowania tych prac na zagadnienia najwa•niejsze i najpilniejsze oraz stworzenia
mi•dzynarodowej i mi•dzyinstytucjonalnej sieci ekspertów powo•ano specjalny zespó• roboczy, w
którego sk•ad weszli reprezentanci banków centralnych, ministerstw finansów i najwy•szych
instytucji audytu z Czech, Estonii, Litwy i Polski. Podczas spotkania zespo•u w dniach 15-16
wrze•nia 1997 r. jego cz•onkowie przygotowali dokumenty, komentuj•ce i wytyczaj•ce prace nad
pierwsz• wersj• tego raportu.
SIGMA sk•ada podzi•kowania wszystkim tym, którzy przyczynili si• do powstania tego
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opracowania poprzez dostarczanie dokumentów •ród•owych oraz poprawianie kolejnych wersji
tego raportu. Konsultant SIGM-y, Gerry Kopil, przeprowadzi• badania i napisa• wst•pn• wersj•
tego raportu. Ko•cowe opracowanie studium zosta•o wykonane w Sekretariacie SIGM-y przez
Rudy'ego Voeta i Kjell'a Larssona. Pomoc administracyjn• •wiadczyli: Miriam BlancoMonterrubio, Nathalie Di Piazza i Sandrine Sabatier.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktowa• si• z Kjellem Larssonem pod
ni•ej za••czonym adresem.
Niniejszy raport zosta• opublikowany na odpowiedzialno•• Sekretariatu Generalnego OECD.

SIGMA – OECD, 2 rue André-Pascal, 75775 Paris, Cedex 16, France

Tel. (33.1) 45.24.79.00; Fax (33.1) 45.24.13.00
e-mail:sigma.contact@oecd.org; http://www.oecd.org/puma/sigmaweb
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STRESZCZENIE

We wszystkich pa•stwach rz•d, parlament i bank centralny s• zainteresowane stabilizacj•
monetarn• i maj• zwi•zane z tym obowi•zki. Bank centralny odgrywa, de facto, istotn• i
wyj•tkow• rol• w gospodarce ka•dego kraju. Niniejsze opracowanie przedstawia rezultaty
porównania wybranych zagadnie• z praktyki audytorskiej, dotycz•cej banków centralnych. Nie
jest to jednak studium na temat bankowo•ci. Dwa z czterech opisanych w raporcie banków
centralnych spe•niaj• równie• funkcje nadzorcze, podczas gdy w dwóch pozosta•ych krajach
nadzór sprawowany jest przez oddzielne instytucje.
Niezale•no•• banku centralnego od rz•du uwa•ana jest za zasad• fundamentaln•. Ka•dy z
opisywanych krajów (Niemcy, Irlandia, Holandia i Szwecja) rozwin•• swój w•asny sposób
godzenia niezale•no•ci i kontroli.
Rz•d i parlament odgrywaj• kluczow• rol• w stworzeniu i utrzymaniu w•a•ciwego otoczenia oraz
warunków kontroli. Oprócz informacji z audytów dostarczanej przez zewn•trznych audytorów,
rz•d i parlament, otrzymuj• równie• sygna•y i informacje w innych formach, które pomagaj• im w
ocenie dzia•alno•ci banku.
Wszystkie kraje maj• ustaw• o banku centralnym, która okre•la stopie• niezale•no•ci banku
centralnego od rz•du. Niektóre ustawy wprost stwierdzaj•, czy bank centralny podlega kontroli
parlamentarnej. Wymagania, dotycz•ce audytu wewn•trznego i/lub zewn•trznego, s• równie•
czasami okre•lane w tej ustawie.
Wszystkie kraje maj• najwy•sze instytucje audytu (NIA). Jednak instytucje te nie zawsze s•
uprawnione do kontrolowania banku centralnego. Niezale•ny audyt zewn•trzny banku centralnego
wykonywany jest przez najwy•sz• instytucj• audytu, parlamentarne biuro audytu lub przez
bieg•ych ksi•gowych z firm prywatnych. Audyt zewn•trzny w wi•kszo•ci przypadków obejmuje
po•wiadczanie przeprowadzenia bada• sprawozda• finansowych (audyt finansowy) oraz ocen•
zgodno•ci dzia•a• z przepisami prawa (audyt pod wzgl•dem legalno•ci). Audyt ten stanowi cz•••
procedury udzielania absolutorium.
Wszystkie banki centralne maj• departamenty audytu wewn•trznego, pomimo, •e w wi•kszo•ci
przypadków, nie jest to wymagane przepisami prawa. Departamenty te przesy•aj• swoje raporty
do najwy•szego kierownictwa banku i nie wykonuj• •adnych czynno•ci operacyjnych ani
wykonawczych.
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Zakres audytu wewn•trznego jest szeroki - pocz•wszy od audytu finansowego i legalno•ci, a sko•czywszy
na ocenie osi•gni•tych rezultatów (audyt wyników). G•ównym zadaniem audytu jest ocena sprawno•ci
systemu kontroli wewn•trznej. Poniewa• operacje bankowe s• coraz bardziej skomputeryzowane, audyt
EPD (audyt elektronicznego przetwarzania danych) staje si• równie• wa•n• cz••ci• pracy audytorów.
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Najwy•sze kierownictwo banków, w zakresie jego odpowiedzialno•ci zarz•dczej, dostrzega istotn• rol•
audytu wewn•trznego. Jeden z opisywanych banków centralnych ma komitet audytu, który funkcjonuje na
szczeblu zarz•du i uczestniczy w ocenianiu programów audytu wewn•trznego, koordynacji wspó•pracy z
audytorami zewn•trznymi oraz w polityce kadrowej i bud•etowej audytu wewn•trznego.

Niezale•ni audytorzy zewn•trzni wykorzystuj•, na ile jest to mo•liwe, prac• audytorów
wewn•trznych. Zapoznawanie si• z programami audytu i raportami, czasami za• koordynacja
w•asnych dzia•a• z planami audytorów wewn•trznych, jest istotnym elementem pracy audytorów
zewn•trznych.
Zarówno audytorzy wewn•trzni, jak i zewn•trzni podczas wykonywania swoich obowi•zków
musz• przystosowa• si• do standardów profesjonalnych, w tym kodeksu etycznego. Kluczowymi
elementami tych standardów s•: ocena ryzyka, planowanie audytu, wytyczne do audytu i zasady
raportowania.
Dalszy rozwój Unii Europejskiej oraz Europejskiego Banku Centralnego zmierza do zwi•kszenia
niezale•no•ci banków centralnych od rz•dów krajowych, przy jednoczesnym uwzgl•dnianiu
polityki makroekonomicznej. Wymaga to dokonania nowej oceny stosunków mi•dzy bankiem
centralnym a parlamentem i rz•dem. Jak równie• ponownego zwrócenia uwagi na zakres i
rozwi•zania zwi•zane z niezale•nym audytem zewn•trznym.
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Wyja•nienia skrótów

CAAT
CB
CEEO
COSO
ECB
EPD
EMI
ERM
EMS
ESCB
IAD
IAPC
IASB
IFAC
IIA
INTOSAI
ISA
MF
NGO
SIAS

Techniki komputerowe wspomagaj•ce audyt
Bank centralny
Kraje Europy •rodkowej i Wschodniej
Komitet Sponsoruj•cych Organizacji
Europejski Bank Centralny
Elektroniczne przetwarzanie danych
Europejski Instytut Walutowy
Mechanizm Kursów Walutowych
Europejski System Walutowy
Europejski System Banków Centralnych
Departament Audytu Wewn•trznego
Mi•dzynarodowy Komitet ds. Praktyki Audytu
Rada ds. Standardów Audytu Wewn•trznego
Mi•dzynarodowa Federacja Ksi•gowych
Instytut Audytorów Wewn•trznych
Mi•dzynarodowa Organizacja Najwy•szych Instytucji Audytu
Mi•dzynarodowe Standardy Audytu
Ministerstwo Finansów
Organizacje pozarz•dowe
Zestawienie Standardów Audytu Wewn•trznego
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1. WST•P

Poni•szy raport opisuje funkcjonowanie audytu w bankach centralnych czterech krajów
cz•onkowskich Unii Europejskiej (Niemcy, Irlandia, Holandia i Szwecja).
W pierwszej cz••ci raportu przedstawione s• g•ówne cechy banków centralnych w opisywanych
krajach oraz instytucje odpowiedzialne za nadzór nad bankiem centralnym.
Nast•pnie czytelnik mo•e zapozna• si• z najwa•niejszymi koncepcjami kontroli i audytu oraz
organizacjami odgrywaj•cymi zasadnicz• rol• w procesie rozwoju standardów audytu i kontroli.
W dalszej cz••ci przedstawiane jest funkcjonowanie audytu w czterech badanych krajach, z
podzia•em na audyt wewn•trzny i zewn•trzny.
Sytuacja poszczególnych krajów jest opisana w oddzielnych, po•wi•conych im rozdzia•ach.
W za••czniku nr 1 zamieszczony jest przegl•d ustawodawstwa bankowego w czterech krajach
(ograniczony do aspektów w•a•ciwych dla tematyki tego studium).
Za••cznik nr 2 jest przegl•dem wyników tego opracowania.
W Za••czniku nr 3 czytelnik znajdzie kilka przyk•adów ankiet audytorskich dostarczonych przez
Kontrolera i Audytora Generalnego z Irlandii, na •yczenie cz•onków zespo•u roboczego,
wyra•one podczas pisania tego raportu.
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2. KILKA UWAG DOTYCZ•CYCH WYBRANYCH BANKÓW CENTRALNYCH

Funkcje

1. Na bankach centralnych ci••y obowi•zek przechowywania rezerw walutowych danego kraju (np. z•ota)
oraz regulowania ilo•ci pieni•dza w obiegu, jak równie• wielko•ci kredytu udzielanego gospodarce. S• one
wy••cznym emitentem banknotów (emisja monet nie zawsze nale•y do wy••cznej kompetencji banków
centralnych). Banki centralne s• odpowiedzialne za polityk• monetarn•, która ma na celu utrzymanie
waluty krajowej na takim poziomie stabilno•ci, jaki jest mo•liwy do osi•gni•cia. Reprezentuj• one interesy
danego kraju w kontaktach z Mi•dzynarodowym Funduszem Walutowym, Bankiem •wiatowym i innymi
mi•dzynarodowymi instytucjami finansowymi.

2. Dwa spo•ród czterech opisanych w niniejszym studium banków sprawuj• funkcje nadzorcze
wzgl•dem systemu bankowego. Pomimo, •e opracowanie to nie jest po•wi•cone praktyce
bankowej, ani nadzoru bankowego, warto odnotowa•, •e zasady stosowane w praktyce nadzoru
bankowego s• w du•ym stopniu podobne do zasad kontroli wewn•trznej w bankach centralnych.
W zwi•zku z tym, pragniemy zwróci• uwag• czytelników na jedn• z ostatnich publikacji
Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego1, który wyda• zarys oceny systemów kontroli
wewn•trznej.
Wspólna odpowiedzialno••

3. Banki centralne odgrywaj• wa•n• i wyj•tkow• rol• w gospodarce narodowej dzia•aj•c na rzecz
zapewnienia stabilizacji monetarnej. Ponosz• one odpowiedzialno•• za t• dziedzin• wspólnie z
rz•dem i parlamentem. W wielu krajach banki centralne ••cz• ten obowi•zek ze sprawowaniem
nadzoru nad systemem bankowym, w innych nadzór wykonywany jest przez wyodr•bnione
instytucje.
4. Opracowanie to nie jest po•wi•cone funkcjom nadzorczym. Nale•y zwróci• jednak uwag•, •e
••czenie odpowiedzialno•ci za polityk• monetarn• z nadzorem bankowym jest cz•sto krytykowane
jako mog•ce rodzi• konflikt interesów. Bank centralny mo•e uzna• za swoj• g•ówn• funkcj•
ochron• banków, a nie dbanie o interes publiczny (na przyk•ad bank centralny mo•e by• niech•tny
podniesieniu stóp procentowych w celu ograniczenia inflacji, je•eli takie dzia•anie mog•oby by•
niekorzystne dla banków). Natomiast wyborcy, politycy i komitety nadzoru mog• postrzega•
1

W celu uzyskania informacji o Bazylejskim Komitecie Nadzoru Bankowego patrz
rozdzia• 4 Praktyka Audytu: G•ówne Elementy
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ewentualne k•opoty banków jako dowód niew•a•ciwego nadzoru. Banki centralne, maj•c na
uwadze swoj• reputacj•, mog• unika• prowadzenia takiej polityki monetarnej, która by•aby
niewygodna dla sektora bankowego. W ten sposób mog•aby ucierpie• ca•a polityka monetarna. Z
drugiej strony, oddzielenie prowadzenia polityki monetarnej od sprawowania funkcji nadzoru
mo•e prowadzi• do lekcewa•enia przez bank centralny wp•ywu polityki monetarnej na kondycj•
sektora bankowego. Stan tego sektora mo•e natomiast mie• wp•yw na system finansowy kraju, a
tym samym na ca•• gospodark•.
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5. Cztery kraje opisane w tym raporcie reprezentuj• ró•ne "modele":
Pa•stwo

Polityka Monetarna

Nadzór Bankowy

Niemcy

Deutsche Bundesbank

Federalny Urz•d Nadzoru Bankowego

Irlandia

Bank Centralny Irlandii

Bank Centralny Irlandii

Holandia

De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank

Szwecja

Sveriges Riksbank

Szwedzki Urz•d Nadzoru Finansowego

6. Nie wdaj•c si• w dyskusje na temat kierunków reformy systemu bankowo•ci centralnej,
zrozumia•ym jest, •e Traktat z Maastricht stanowi jeden z punktów wyj•cia do dyskusji na temat
potrzeby reformy, i •e dostarczy impulsu odpowiednim decydentom w krajach Europy Centralnej
i •rodkowej, do podj•cia prac dotycz•cych przekszta•cenia i zreformowania banków centralnych
(Patrz rozdzia• 7 Zmiany w przysz•o•ci).
Niezale•no•• i kontrola

7. Instytucje zwane bankami centralnymi powsta•y lub zosta•y utworzone jako banki prywatne
lub banki pa•stwowe. Przekszta•cenie tych instytucji w banki centralne wi•za•o si• z posiadaniem
przez nie, mi•dzy innymi, monopolu na emisj• banknotów i ich rol• jako po•yczkodawcy ostatniej
szansy. Tak d•ugo, jak prowadzi•y one na wielk• skal• dzia•alno•• komercyjn• (praktyka ta
zosta•a pó•niej zaniechana), istnia• konflikt interesów. Zale•no•• od rz•du (np. w kwestiach
za•o•e• bud•etowych, obowi•zkowych konsultacji, mianowania i dymisjonowania najwy•szego
kierownictwa) postrzegano równie• jako przeszkod• w osi•gni•ciu przez bank centralny
najlepszych wyników. Ustalenie optymalnego poziomu zale•no•ci banku centralnego jest
problemem skomplikowanym i, co wi•cej, drastycznie zmieniaj•cym si• w czasach kryzysów.
Generalnie rzecz ujmuj•c, mo•na zauwa•y•, •e posiadanie niezale•no•ci pomaga w zdobyciu
reputacji. Natomiast dobra reputacja jest niezwykle istotna w bankowo•ci i w ogóle, w
funkcjonowaniu rynków finansowych. Osi•gn•• j• jednak mo•na tylko z czasem.
Zarys prawny – ustawy o bankach centralnych

8. We wszystkich opisywanych krajach obowi•zki banków centralnych s• okre•lane przez ustaw•.
Ustawy stanowi• równie• o funkcjonowaniu kierownictwa banków, sposobie jego powo•ywania i
odwo•ywania. W Niemczech, Irlandii i Szwecji ustawy bankowe zawieraj• regulacje dotycz•ce
audytu w banku centralnym. W za••czniku nr 1 przedstawiamy w sposób skrótowy porównanie
g•ównych, zwi•zanych z tematyk• tego opracowania, elementów ustaw o bankach centralnych.
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9. Przyczyn• przyj•cia tych rozwi•za• prawnych jest, po cz••ci, fundamentalne znaczenie
sukcesów i pora•ek, jakie mog• odnie•• banki centralne wype•niaj•c przypisan• im rol• oraz ich
pozycja w systemie bankowym danego kraju. Wymagania prawne i znaczenie, jakie decyzje
banku centralnego maj• dla ca•ej gospodarki, poci•gaj• za sob• konieczno•• po•o•enia
szczególnego nacisku na zbudowanie wokó• banku klimatu zaufania i stabilno•ci. W zwi•zku z
tym, niezb•dne jest, aby kierownictwo banku ustanowi•o w•a•ciwy system zarz•dzania s•u••cy
monitorowaniu, ksi•gowaniu i raportowaniu rzetelnych informacji, wykorzystywanych do celów
rachunkowych. We wszystkich czterech krajach integralnym elementem takiego systemu
zarz•dzania jest istnienie audytu wewn•trznego i zewn•trznego.
Wspólne cechy

10. W ka•dym kraju kompromis pomi•dzy kontrol• sprawowan• przez rz•d i parlament nad
bankiem centralnym, a jego niezale•no•ci• jest osi•gany w ró•ny sposób. Mimo tego mo•na
okre•li• kilka cech wspólnych.
11. Jak napisali•my powy•ej, we wszystkich krajach funkcjonuje ustawa o banku centralnym
okre•laj•ca jego rol• i obowi•zki. Ustawa okre•la równie• d•ugo•• kadencji, sposób powo•ywania i
odwo•ywania prezesa oraz sposób reprezentacji rz•du w radzie nadzorczej lub zarz•dzie banku.
12. We wszystkich krajach wyst•puje najwy•sza instytucja audytu. W niektórych pa•stwach (np.
Szwecji) istnieje równie• parlamentarne biuro audytu, które ma za zadanie przeprowadzanie
kontroli banku centralnego. Uprawnienia tych instytucji ró•ni• si•. Mimo tego, wszystkie
wykonuj• pewne funkcje kontrolne odno•nie banku centralnego na rzecz rz•du (i, w pewnym
zakresie, na rzecz parlamentu). W zale•no•ci od uprawnie• danej najwy•szej instytucji audytu jej
dzia•ania mog• rozci•ga• si• na weryfikacje sprawozda• finansowych a• do audytu wszystkich
operacji banku, ••cznie z post•powaniami dotycz•cymi wyniku. W •adnym z czterech
opisywanych przez nas krajów audytowi nie podlegaj• decyzje w zakresie polityki monetarnej.
13. Co wi•cej, banki centralne wykonuj•c funkcje nadzoru w stosunku do systemu bankowego,
mog• polega• - tak, jak rz•d i parlament - na pracy niezale•nych (bieg•ych) ksi•gowych. Praca ta
jest traktowana jako element ogólnego nadzoru.

Kilka istotnych ró•nic

14. Ka•dy z opisywanych krajów ma swój w•asny szczególny system nadzoru. Wiele ró•nic
spowodowanych jest zasz•o•ciami historycznymi. Niejednakowa pozycja i rola banków
centralnych s• g•ównymi powodami ró•nic w praktykach audytu. W zwi•zku z tym rozbie•no•• w
zakresie niezale•no•ci, poci•ga za sob• ró•nice w sposobie planowania, raportowania i
zarz•dzania.
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3. G•ÓWNE INSTYTUCJE NADZORUJ•CE BANK CENTRALNY

Rz•d

15. Rz•d, w wi•kszo•ci przypadków reprezentowany przez Ministra Finansów, jest razem z
bankiem centralnym wspó•autorem polityki monetarnej. W tym znaczeniu banki centralne s•
powi•zane z rz•dem. Istnieje kilka rodzajów niezale•no•ci: od ca•kowitej niezale•no•ci
gwarantowanej przez prawo, do obowi•zku przeprowadzania konsultacji z rz•dem przed
podj•ciem wa•nych decyzji dotycz•cych polityki monetarnej.
16. Zainteresowanie rz•du dzia•alno•ci• banku centralnego w wielu przypadkach jest
spowodowane tym, •e bank spe•nia funkcje administracyjne na rzecz rz•du. Na przyk•ad,
Irlandzki Bank Centralny prowadzi rachunki Ministerstwa Finansów oraz pe•ni funkcje instytucji
rozliczeniowej dla papierów warto•ciowych emitowanych na rynek krajowy przez Skarb Pa•stwa,
Agencj• Finansowania Mieszkalnictwa i Europejski Bank Inwestycyjny. W niektórych
przypadkach, rz•d jest w•a•cicielem banku centralnego (po•rednio lub bezpo•rednio) i posiada
uprawnienia przys•uguj•ce w•a•cicielowi.
17. Banki centralne, dziel•c swoje zyski, zasilaj• bud•et pa•stwa.
Parlament

18. Uprawnienia w•adcze parlamentu w stosunku do banku centralnego ró•ni• si• w czterech
opisywanych krajach. Parlament mo•e mie•, na przyk•ad, prawo wyboru cz•onków zarz•du banku.
Zasady wyboru cz•onków zarz•du, kierowania bankiem i wykonywania jego operacji s• opisane w
ustawie o banku centralnym lub innych aktach prawnych. W przypadku Szwecji istnieje regulacja
dotycz•ca „audytorów parlamentarnych”.
19. W krajach, w których bank centralny podlega w•adzy parlamentarnej, zarz•d banku, de facto
jest kwitowany z administrowania bankiem na podstawie decyzji parlamentu. Jak zauwa•ymy
dalej, w takich przypadkach ogromne znaczenie ma opinia audytorów zewn•trznych.
Najwy•sza instytucja audytu

20. G•ównym celem najwy•szych instytucji audytu jest ocena i przedstawienie opinii dotycz•cej
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dzia•a• administracyjnych podejmowanych przez rz•d. W Niemczech Bundesrechnungshof jest
niezale•n• instytucj• federaln• przedk•adaj•c• raporty bezpo•rednio parlamentowi i rz•dowi. W
Irlandii Kontroler i Audytor Generalny posiada niezale•no•• i raporty przedk•ada parlamentowi.
W Holandii najwy•sza instytucja audytu jest niezale•nym centralnym organem pa•stwa, który
dostarcza raporty rz•dowi i parlamentowi. W Szwecji Narodowe Biuro Audytu sk•ada raporty
rz•dowi. Natomiast audytorzy parlamentarni efekty swojej pracy przedstawiaj• parlamentowi.
21. Najwy•sze instytucje audytu, w czterech opisywanych krajach, maj• ró•ne uprawnienia w
zakresie kontroli banku centralnego. W Holandii najwy•sza instytucja audytu nie jest uprawniona
do kontrolowania banku centralnego; audyt zewn•trzny jest wykonywany przez prywatne firmy
audytorskie, które koncentruj• si• na audycie finansowym. Zewn•trzny audyt w banku centralnym
Szwecji jest wykonywany przez audytorów parlamentarnych, którzy zwracaj• szczególn• uwag•
na zgodno•• z przepisami i osi•gane wyniki. Szwedzkie Narodowe Biuro Audytu nie jest
uprawnione do kontrolowania banku centralnego. Irlandzka i niemiecka najwy•sza instytucja
audytu maj• jasno okre•lone w swoich uprawnieniach mandaty do kontrolowania banku
centralnego. Kontroler i Audytor Generalny w Irlandii posiada upowa•nienie do badania
wszystkich dokumentów finansowych banku. Bundesrechnungshof dokonuje audytu banku
centralnego Niemiec pod wzgl•dem zgodno•ci z przepisami i w•a•ciwego zarz•dzania maj•tkiem
pa•stwa.
Prywatne firmy audytorskie

22. W prawie wszystkich krajach, prywatne firmy audytorskie s• anga•owane przez najwy•sze
instytucje audytu lub audytorów parlamentarnych w celu dostarczenia opinii na temat sprawozda•
finansowych i (bezpo•rednio lub po•rednio) oceny jako•ci systemu kontroli wewn•trznej, ••cznie z
audytem wewn•trznym, banku centralnego. Najwy•sze instytucje audytu i audytorzy
parlamentarni, w mo•liwym zakresie, posi•kuj• si• prac• audytorów z sektora prywatnego w celu
efektywnego i skutecznego wykonywania swoich obowi•zków audytorskich.
Audytorzy wewn•trzni w banku centralnym

23. Audytorzy wewn•trzni, pomimo •e s• zatrudnieni przez bank centralny, s• niezale•ni i nie
sprawuj• funkcji wykonawczych i operacyjnych. Rezultaty ich pracy s• wykorzystywane, w takim
stopniu, jaki jest tylko mo•liwy, przez audytorów zewn•trznych. Audytorzy wewn•trzni
przedk•adaj• raporty najwy•szemu kierownictwu, a zakres ich pracy zwykle obejmuje wszystkie
typy audytu.
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4. PRAKTYKA AUDYTU: G•ÓWNE ELEMENTY

24. Z racji tego, •e „•argon” audytorów i kontrolerów mo•e si• ró•ni• w poszczególnych krajach i
j•zykach, w tej cz••ci opracowania przedstawiony jest pewien zakres takiej terminologii, z
zaznaczeniem, •e pojawia• si• ona b•dzie w ca•ej publikacji.
Definicje

Struktura zarz•dzania

25. W prawodawstwie ró•nych krajów istniej• zasadnicze ró•nice dotycz•ce struktur
przeznaczonych do zarz•dzania i/lub nadzorowania dzia•alno•ci banku centralnego. W za••czniku
nr 1 zamieszczone jest zestawienie porównawcze ustaw bankowych, ze wskazaniem ich
najistotniejszych ró•nic. Na potrzeby tego opracowania, wprowadzamy rozró•nienie pomi•dzy
wy•szym kierownictwem jako g•ównym organem wykonawczym, a rad• nadzorcz•, która
nadzoruje organ wykonawczy i zwykle nie ma w•asnych uprawnie• wykonawczych.
Otoczenie kontroli

26. Zagadnienie to odnosi si• do postaw i dzia•a• rady nadzorczej i wy•szego kierownictwa, które
okre•laj• znaczenie kontroli wewn•trz banku. Odpowiednie otoczenie kontroli zapewnia
dyscyplin• i struktur• konieczn• do realizacji celów kontroli wewn•trznej. Na otoczenie kontroli
sk•adaj• si• m.in.:
•
uczciwo•• i warto•ci etyczne;
•
filozofia i styl zarz•dzania;
•
struktura organizacyjna;
•
przydzielenie w•adzy i odpowiedzialno•ci;
•
praktyka i polityka w zakresie zarz•dzania zasobami ludzkimi (patrz dalej Standardy
Audytu Wewn•trznego).
Kontrola wewn•trzna

27. Kontrola wewn•trzna jest systemem dzia•a•, na który sk•adaj• si• wszystkie rodzaje kontroli 21
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zarówno finansowe, lub inne wprowadzone przez rad• nadzorcz•, wy•sze kierownictwo i
pozosta•y personel - maj•cym na celu zapewnienie, •e poni•sze warunki s• spe•nione:
• osi•gni•cie ustalonych celów;
• ekonomiczne i efektywne wykorzystanie •rodków;
• w•a•ciwa kontrola ró•nych rodzajów ryzyka i bezpiecze•stwo aktywów;
• rzetelno•• i prawid•owo•• informacji finansowych i zarz•dczych;
•
zgodno•• z przepisami i regulacjami oraz polityk•, planami, wewn•trznymi zasadami i
procedurami (patrz raport Europejskiego Instytutu Monetarnego (EMI) dotycz•cy
systemów kontroli wewn•trznej w instytucjach finansowych).
28. Integralny system kontroli wewn•trznej w banku mog• tworzy• ró•ne komórki kontroli
wewn•trznej, np. Departament Kontroli Ryzyka, Departament Controllingu, Departament
Rachunkowo•ci i Organizacji lub jednostki audytu wewn•trznego. Uprawnienia tych komórek s•
zró•nicowane lecz, generalnie rzecz ujmuj•c, sprowadzaj• si• do szerokiego zakresu dzia•a•,
takich jak monitoring i raportowanie dotycz•ce zgodno•ci z przepisami prawa, ocena osi•ganych
wyników (efektów), rozwi•zywanie problemów oraz analiza metod i procedur pracy.
Audyt wewn•trzny

29. Audyt wewn•trzny jest szczególn• cz••ci• systemu kontroli wewn•trznej. Audyt wewn•trzny
jest niezale•n• ocen•; zapewnia on obiektywn• informacj• na temat zarz•dzania i efektywno•ci
kosztowej dzia•a• i operacji, systemów i wbudowanych zabezpiecze•, ekonomiczno•ci i
efektywno•ci wykorzystywania i ochrony •rodków, integralno•ci informacji i raportowania oraz
zgodno•ci z przepisami prawa, a tak•e polityk• i procedurami (patrz Standardy Instytutu
Audytorów Wewn•trznych). Audyt wewn•trzny jest wykonywany przez jednostk• umiejscowion•
wewn•trz struktury banku centralnego. Jednostka audytu nie jest zaanga•owana w •adne czynno•ci
operacyjne ani wykonawcze i musi przestrzega• standardów profesjonalnych. Audytor
wewn•trzny sk•ada raporty bezpo•rednio wy•szemu kierownictwu.
Audyt zewn•trzny

30. Zwykle przeprowadzanie audytu zewn•trznego jest podyktowane przepisami prawa lub
statutu. Audyt zewn•trzny, tak jak i audyt wewn•trzny, jest niezale•n• ocen•, w zasadzie
formu•owan• ex post. Jednak, w odró•nieniu od audytu wewn•trznego, jest on wykonywany przez
organizacj• lub osob•, która nie jest podporz•dkowana kontrolowanemu bankowi centralnemu. Co
wi•cej, audytorzy zewn•trzni s• zobowi•zani do post•powania zgodnie z pewnymi zasadami i
standardami okre•lonymi przez prawo lub •rodowisko zawodowe. Audytorzy zewn•trzni nie s•
cz••ci• struktury organizacyjnej banku centralnego, a kierownictwo banku nie ma wobec nich
•adnych uprawnie• w•adczych. W czterech opisywanych przez nas krajach •adna z zewn•trznych
instytucji audytorskich (tj. najwy•szych instytucji audytu) nie ma uprawnienia do wprowadzenia
swych rekomendacji. Jednak w niektórych krajach – ze wzgl•du na poddawanie si• systemowi
s•dowemu – istniej• okre•lone sposoby wcielania w •ycie takich rekomendacji.
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Rodzaje audytu

31. Audyty finansowe polegaj• na badaniu i sporz•dzaniu raportów dotycz•cych sprawozda•
finansowych oraz badaniu systemu rachunkowo•ci, w oparciu o który, sprawozdania te s•
przygotowywane.
32. Audyty pod wzgl•dem zgodno•ci lub prawid•owo•ci polegaj• na badaniu zgodno•ci z
przepisami prawa i regu•ami administracyjnymi, rzetelno•ci i w•a•ciwo•ci administrowania,
systemów finansowych i systemów kontroli zarz•dczej.
33. Audyt wyników i audyt „warto•• – za – pieni•dze” (value - for - money) polega na ocenie
dzia•alno•ci operacyjnej i zarz•dczej (pod k•tem gospodarno•ci, skuteczno•ci i efektywno•ci)
organizacji i programów finansowanych ze •rodków publicznych w zakresie wykorzystania
•rodków finansowych i innych zasobów s•u••cych do realizacji postawionych im zada•.

•wiadectwo przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego

34. Wynikiem (niezale•nego) audytu rocznych sprawozda• finansowych jest, wydana przez
audytorów, opinia o prawdziwo•ci i rzetelno•ci informacji finansowych. W zwi•zku z tym, opinia
audytorów jest cz•sto nazywana •wiadectwem przeprowadzenia badania bilansu. Wykonanie
kontroli sprawozda• finansowych przez audytorów, zwi•zane najcz••ciej z audytem finansowym,
jest potrzebne kierownictwu banku po to, aby mog•o si• ono rozliczy• przed rad• nadzorcz• b•d•
parlamentem.
Standardy rachunkowo•ci i audytu

35. Zawód audytora ma d•ug• histori•. •rodowisko audytorów wykazuje si•, w znacznej mierze,
autonomi• i inicjatyw• w ustalaniu i rozwijaniu standardów zawodowych. U pocz•tków powstania
standardów le•• inicjatywy podejmowane przez poszczególne krajowe organizacje audytorów.
Wspó•praca mi•dzynarodowa organizacji, takich jak IFAC i powi•zanej z ni• IAPC, IIA i
zwi•zanej z ni• IASB, IASC i INTOSAI (szczegó•owe informacje o tych organizacjach
prezentowane s• poni•ej), skutkowa•a powstaniem mi•dzynarodowych standardów dotycz•cych
rachunkowo•ci, audytu i profesjonalnych zasad post•powania. Prace te uzyskuj• coraz wi•ksze
uznanie i standardy te, cz•sto s• przyjmowane jako "najlepsza praktyka", co znaczy, •e powinny
by• powszechnie przestrzegane we wszystkich sektorach spo•ecznych.
36. Poni•ej opisano wszystkie, g•ówne, mi•dzynarodowe organizacje, które s• aktywne w
dziedzinie opracowywania standardów rachunkowo•ci i audytu:
IFAC - Mi•dzynarodowa Federacja Ksi•gowych jest znan• w •wiecie organizacj• zrzeszaj•c•
osoby wykonuj•ce zawód ksi•gowego. Celem IFAC jest rozwój i podnoszenie rangi zawodu,
tak, aby •wiadczone spo•ecze•stwu przez ksi•gowych us•ugi sta•y na niezmiennym,
najwy•szym poziomie.
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IAPC - Mi•dzynarodowy Komitet ds. Praktyki Audytu powsta• w 1977r. jako komitet IFAC i
opracowa• pierwsze „Mi•dzynarodowe Wytyczne Audytu” (IAG); sta•y si• one pó•niej,
„Mi•dzynarodowymi Standardami Audytu” (ISA).
IASC - Mi•dzynarodowy Komitet ds. Standardów Rachunkowo•ci zosta• utworzony w 1973r.
w celu ujednolicenia w skali globalnej i przybli•enia standardów rachunkowo•ci i
sprawozdawczo•ci. Od momentu utworzenia IASC wyda• ponad 30 standardów.
IIA - Instytut Audytorów Wewn•trznych zosta• za•o•ony w 1941r. przez ma•• grup• audytorów
wewn•trznych, którzy chcieli, aby ich grupa zawodowa posiada•a w•asn•, reprezentuj•c• ich
organizacj•, która podejmowa•aby dzia•alno•• szkoleniow• oraz opracowywa•a standardy
profesjonalne w zakresie praktyki audytorskiej. Po up•ywie 50-ciu lat Instytut jest
mi•dzynarodow• organizacj• pracuj•c• na rzecz spo•eczno•ci audytorów wewn•trznych na
ca•ym •wiecie. Na arenie mi•dzynarodowej Instytut uczestniczy w pracach Organizacji
Narodów Zjednoczonych jako organizacja pozarz•dowa, jest równie• cz•onkiem
Mi•dzynarodowego Konsorcjum na Rzecz Zarz•dzania Finansami Pa•stwowymi,
Mi•dzynarodowej Organizacji Najwy•szych Instytucji Audytu (INTOSAI) i
Mi•dzynarodowej Federacji Ksi•gowych (IFAC).
IASB - Rada ds. Standardów Audytu Wewn•trznego jest technicznym komitetem IIA
odpowiedzialnym za publikowanie i monitorowanie „Standardów Praktyki Zawodowej w
Audycie Wewn•trznym” (standardy) i innych standardów publikowanych w skali •wiatowej.
„Zestawienie Standardów Audytu Wewn•trznego” (SIAS) jest publikowane przez Rad• ds.
Standardów Audytu Wewn•trznego IIA.
INTOSAI - Mi•dzynarodowa Organizacja Najwy•szych Instytucji Audytu zosta•a utworzona w
celu promowania i wymiany idei oraz do•wiadcze• mi•dzy najwy•szymi instytucjami audytu.
Aktualnie nale•y do niej ponad 170 organizacji i pa•stw. INTOSAI posiada równie•
regionalne stowarzyszenia, np. EUROSAI dzia•aj•ce w Europie.
37. Najwy•sze instytucje audytu (biura audytu lub izby audytorów), powo•ane s• do
wykonywania audytu sektora publicznego, a wyniki swoich prac sprawozdaj• zwykle
parlamentowi. INTOSAI tworzy i publikuje wytyczne dotycz•ce zagadnie• praktyki audytorskiej
w sektorze publicznym. Praca ta jest wykonywana przez szereg komitetów, w których uczestnicz•
przedstawiciele kilku krajów.
38. Komitet ds. Audytu i Rachunkowo•ci jest sta•ym komitetem INTOSAI, który publikuje
"Wytyczne do Standardów Kontroli Wewn•trznej i Dokumentów Ksi•gowych”.
39. Komitet Audytu D•ugu Publicznego przy INTOSAI wnosi przyczynek do podsumowania
praktyki audytu w zakresie zarz•dzania d•ugiem publicznym i wyznacza kierunki jej rozwoju.
40. Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego jest komitetem organizacji sprawuj•cych nadzór
bankowy, utworzonym w 1975r. przez gubernatorów banków centralnych „Grupy Dziesi•ciu”
krajów. Spotyka si• zwykle w siedzibie Banku Rozlicze• Mi•dzynarodowych w Bazylei, gdzie
mie•ci si• jego sta•y sekretariat.
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5. PRAKTYKI AUDYTU: AUDYT ZEWN•TRZNY

Modele audytu w czterech krajach

41. Konieczno•• dokonywania audytu zewn•trznego w banku centralnym zwykle jest wymogiem
prawnym, zawartym w statucie i regulacjach dotycz•cych banku centralnego oraz w
szczegó•owych przepisach dotycz•cych audytu.
42. Wspó•dzia•anie z audytorami zewn•trznymi opisane w tym studium przedstawia cztery ró•ne
modele, przewiduj•ce ró•ne role dla prywatnych i publicznych audytorów. Ukazane to jest w
poni•szej tabeli:

Kraj

Audytorzy Zewn•trzni
Audytorzy publiczni
Audytorzy prywatni
Kontroler i Audytor Generalny
Nie ma

Irlandia

Niemcy
Holandia
Szwecja

Zewn•trzni
audytorzy
s•
mianowani przez Rad• Nadzorcz•
Mianowani przez Rad• Nadzorcz•
Pracuj• na rzecz audytorów
parlamentarnych

Bundesrechnungshof
(Federalna Izba Audytu)
Nie ma
Audytorzy parlamentarni

Rodzaje audytu

43. Rodzaje audytów zewn•trznych ró•ni• si• w czterech krajach (por. tabel• poni•ej):
•

audyty sprawozda• finansowych (w wi•kszo•ci przypadków maj• na celu wydanie •wiadectwa
przeprowadzenia badania bilansu banku);

• Judyty pod wzgl•dem zgodno•ci lub prawid•owo•ci (ocena zgodno•ci post•powania z
przepisami prawa, regulacjami, itp.);
• audyty wyników i audyty efektywno•ci (value - for - money), które oceniaj• czy cele
banku zosta•y osi•gni•te i czy zosta•y zrealizowane w sposób efektywny;
• audyty komputerowe, audyty EPD, które maj• na celu ocen• jako•ci systemu
komputerowego;
• audyty realizacji projektów, na przyk•ad komputerowych lub budowlanych w celu oceny
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w•a•ciwo•ci informacji odnosz•cych si• do zarz•dzania nimi (np. planowanie i informacja
o post•pach robót), wymaganych do prawid•owej ich realizacji z uwzgl•dnieniem ryzyka
(inwestycyjnego);
• post•powania wyja•niaj•ce i dochodzenia (np. w sprawie defraudacji).
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Typy audytu zewn•trznego
Finansowy
Legalno•ci
Wyników
Komputerowy (EPD)
Projektów
Post•powania wyja•niaj•ce

Niemcy
X
X
X
X
X

Irlandia
X
X
X
X

Holandia
X
X
X

Szwecja
X
X
X
X

Relacje zwi•zane z raportowaniem

44. Przed•o•enie raportu przez audytorów zewn•trznych najwy•szym w•adzom ma na celu
przedstawienie rezultatów zarz•dzania i administrowania. W Szwecji, w ramach procedury
absolutorium w parlamencie, audytorzy sk•adaj• równie• o•wiadczenia, czy - ich zdaniem –
zarz•dowi powinno si• udzieli• absolutorium.
45. W wielu krajach, audytorzy zewn•trzni z sektora publicznego sk•adaj• raporty do parlamentu.
Natomiast tam gdzie jest tak przyj•te, audytorzy z sektora prywatnego przedstawiaj• raporty
równie• rz•dowi (np. ministrowi finansów) i/lub audytorom zewn•trznym z sektora publicznego
(najwy•szym instytucjom audytu). Szczegó•owe warunki raportowania w krajach, które
uczestniczy•y w tym projekcie, opisane s• w rozdzia•ach po•wi•conych tym krajom.
Podsumowanie wyników bada• w tym zakresie znajduje si• w Za••czniku nr 2.
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6. PRAKTYKI AUDYTU: AUDYT WEWN•TRZNY

46. Rozdzia• ten opisuje praktyki audytu wewn•trznego w bankach centralnych czterech
wybranych krajów. Zestawia si• w nim najistotniejsze i najpowszechniejsze aspekty audytu
wewn•trznego. Bardziej szczegó•owe ich omówienie przedstawiono w rozdzia•ach po•wi•conych
poszczególnym krajom.
Odpowiedzialno•• za kontrol• wewn•trzn•

47. Do zada• zarz•du i/lub rady banku centralnego nale•y szeroki zakres spraw zwi•zanych z
polityk• banku i jego dzia•alno•ci• oraz obowi•zków i funkcji w zakresie okre•lonym w ustawie o
banku i innych regulacjach prawnych. Bior•c pod uwag• kierowanie bankiem, zarz•d jest organem
maj•cym zapewni• w•a•ciwy kierunek dzia•ania banku oraz kontrol• przestrzegania przepisów
statutowych dotycz•cych funkcji banku. Zarz•d ponosi odpowiedzialno•• i jest rozliczany za
funkcjonowanie kontroli wewn•trznej, która jest cz••ci• prawid•owego systemu zarz•dzania i
administrowania bankiem centralnym .
48. W ustawach dotycz•cych ró•nych banków centralnych rola i odpowiedzialno•• wy•szego
kierownictwa s• jasno okre•lone i sprowadzaj• si• do zobowi•zania do w•a•ciwego zarz•dzania
oraz administrowania bankiem centralnym. Odpowiedzialno•• ta rozci•ga si• na prawid•owo••
ksi•gowa•, efektywno•• i skuteczno•• zarz•dzania zasobami, ochron• aktywów i innych •rodków
pozostaj•cych pod kontrol• banku.
49. Podstawowym obowi•zkiem wy•szego kierownictwa banku jest koordynacja tworzenia i
wprowadzania polityki zarz•dczej, praktycznych dzia•a• i zabezpiecze•, w celu realizacji jego
statutowych zada•. Po to aby, rzetelnie wywi•zywa• si• z tych zada•, wy•sze kierownictwo
ustanawia szerokie spektrum metod kontrolnych i narz•dzi oceny pracy wewn•trz banku. W
szczególno•ci wykorzystuje si• audytorów zewn•trznych i wewn•trznych. Z uwagi bowiem, na ich
niezale•no••, sprawuj• oni istotne funkcje oceniaj•ce w banku.
50. Zarz•d jest tak•e odpowiedzialny za sprawy bud•etu oraz za kontrolowalno•• rachunków.
Wa•nym zadaniem zarz•du jest przygotowywanie rocznych sprawozda• finansowych, które s•
badane przez niezale•nych audytorów zewn•trznych (z firm prywatnych albo z najwy•szych
instytucji audytu).
51. Niektóre banki centralne, maj•c na uwadze zagadnienia kontroli, tworz• specjalne komitety,
np. komitet inwestycyjny, komitet bud•etowy i komitet audytu. Jednostki te pomagaj• w
zarz•dzaniu i administrowaniu bankiem w sposób zgodny z przepisami. Komitety s• zintegrowane
ze struktur• zarz•dzania oraz dzia•aj• zgodnie z zasadami podleg•o•ci w banku. Do istotnych
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zada• komitetów nale•y przegl•danie strategii, planów, rezultatów ich wykonania, bud•etów oraz
utrzymywanie kontaktów z audytorami zewn•trznymi.
52. Zgodnie z przepisami prawa i statutem zarz•d i kierownictwo wykonawcze banku centralnego
ponosi odpowiedzialno•• za swoje dzia•ania. W zwi•zku z tym, istnieje potrzeba post•powania
odpowiadaj•cego tym wymaganiom prawnym.
53. Pomimo tego, •e statut banku centralnego, zwykle nie zawiera wymogu funkcjonowania w
nim audytu wewn•trznego (za wyj•tkiem banku centralnego Szwecji), istniej• wa•ne powody, do
ustanowienia i utrzymywania przez wy•sze kierownictwo banku zespo•ów audytu wewn•trznego.
Audyt wewn•trzny wzmacnia ca•y system kontroli wewn•trznej, a tym samym wywiera wp•yw na
kierownictwo i personel banku, aby podejmowa•y one dzia•ania zgodnie z celami, polityk• i
procedurami banku. Istnienie funkcji audytu wewn•trznego umo•liwia równie• audytorom
zewn•trznym ograniczenie bada•, które s• niezb•dne do wydania (wymaganej prawem) opinii
za•wiadczaj•cej przeprowadzenie kontroli sprawozda• finansowych.

Kontrola wewn•trzna i audyt wewn•trzny

54. Kontrola wewn•trzna zosta•a zdefiniowana jako system dzia•a• pomagaj•cy bankowi osi•gn••
jego cele i zamierzenia. Audyt wewn•trzny jest szczególn• cz••ci• systemu kontroli wewn•trznej
w banku centralnym.
55. Audyt wewn•trzny, jako niezale•na ocena dostarcza obiektywnych informacji na temat zarz•dzania,
efektywno•ci kosztowej dzia•a• i operacji, systemów i wbudowanych zabezpiecze•, ekonomiczno•ci i
efektywno•ci wykorzystywania i ochrony •rodków, integralno•ci informacji i raportowania oraz zgodno•ci
z przepisami prawa, a tak•e polityk• i procedurami (patrz standardy Instytutu Audytorów Wewn•trznych).
W czterech, przedstawionych w niniejszym opracowaniu, krajach uwa•a si•, •e sukces audytu
wewn•trznego buduje si• na:

• wsparciu i akceptacji ze strony zarz•du i wy•szego kierownictwa banku,
• uprawnieniach i statusie organizacyjnym, gwarantuj•cych efektywno•• wykonywania
zada• audytorskich,
• profesjonalno•ci i kompetencji personelu w wype•nianiu zada• i przeprowadzaniu
audytów w sposób niezale•ny i rzetelny,
• realizowaniu programu audytu zgodnie ze standardami oraz elastyczno•ci w reagowaniu
na zmieniaj•ce si• potrzeby kierownictwa,
• wykorzystaniu wyników audytu w celu poprawy funkcjonowania banku.
56. Ze statutu organizacyjnego wynika, •e dyrektor departamentu audytu wewn•trznego podlega i
jest bezpo•rednio odpowiedzialny przed najwy•szym kierownictwem lub zarz•dem. Takie
umiejscowienie pomaga w osi•gni•ciu powa•ania i wspó•pracy ze strony kierownictwa banku i
pozwala na wykonywanie czynno•ci audytorskich w sposób niezale•ny i obiektywny.
57. Audytorzy powinni mie• uprawnienia do dost•pu do wszystkich informacji, danych,
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dokumentów, raportów, urz•dze• i sprz•tu, które s• niezb•dne do wykonywania wyznaczonych
bada•. Ponadto powinni oni by• upowa•nieni do przeprowadzania rozmów z pracownikami w celu
uzyskania informacji i wyja•nie•.
58. Niezwykle istotna jest niezale•no•• operacyjna, która polega na tym, •e audytorzy nie
uczestnicz• w tworzeniu lub wprowadzaniu procedur, zasad, procesów i systemów, które mog•
pó•niej podlega• ich kontroli. Nie wyklucza to jednak mo•liwo•ci audytu ex-ante tworzonego
systemu komputerowego lub kosztownej, rozpocz•tej inwestycji budowlanej.
59. W czterech badanych krajach istniej• standardy audytu zarówno dla audytu zewn•trznego jak i
wewn•trznego. Pomimo tego, w zale•no•ci od kraju, mog• si• one mi•dzy sob• ró•ni•. Mo•na je
podzieli• na standardy generalne, standardy pracy w jednostce i standardy raportowania.
Standardy generalne odnosz• si• do kompetencji, niezale•no•ci i profesjonalizmu. Na standardy
pracy w jednostce sk•adaj• si• planowanie, kontrola wewn•trzna i ewidencja. Natomiast standardy
raportowania dotycz• sposobu ujawniania opinii audytorów oraz formy i zawarto•ci raportów z
audytu.
60. Maj•c na wzgl•dzie wykorzystanie rezultatów audytu, standardy (jak równie• praktyka w
opisywanych krajach) dotycz• oceny ryzyka i okre•laj• wymagania s•u••ce do opracowania
konstruktywnych, oszcz•dnych, a tak•e praktycznych zalece•, które pomog• kierownikom w
wykonywaniu ich obowi•zków operacyjnych oraz ochroni• ich interesy, poprzez rozpoznawanie
mo•liwo•ci poprawy. Jako istotne, postrzega si• rady przyczyniaj•ce si• do tworzenia warto•ci
dodanej, a dotycz•ce projektowania i funkcjonowania istotnych systemów kontroli oraz
prowadz•ce do eliminacji niepotrzebnych zabezpiecze•.
Rodzaje audytu wewn•trznego

61. Audytorzy w bankach centralnych (opisywanych krajów) posiadaj• uprawnienia do badania
wszystkich dzia•a• banku. Zakres czynno•ci audytorskich obejmuje:
• wszystkie komórki operacyjne (np. g•ówne departamenty operacyjne centrali, oddzia•y
i jednostki pomocnicze),
• wszystkie rodzaje kosztów i dochodów,
• wszystkie typy dzia•a• (np. system i procedury rozliczeniowe, produkcja banknotów,
emisja, dystrybucja i niszczenie, transakcje p•atnicze, operacje kredytowe, transakcje
walutowe, operacje na papierach warto•ciowych, ksi•gowo•• i roczne sprawozdania
finansowe, inwestycje budowlane i •rodki trwa•e, projektowanie, tworzenie i
funkcjonowanie systemów komputerowych).
62. Istnieje kilka strategii audytu, które stosuje si• na wiele ró•nych sposobów. Czasami audyty
przeprowadza si• po wcze•niejszym ich zaanonsowaniu, a niejednokrotnie s• one rozpoczynane
bez zapowiedzi. Audyty niezapowiedziane przeprowadzane s• zwykle w stosunku do dzia•a•
banku, które okre•lane s• jako dzia•ania wysokiego ryzyka i dotycz• mo•liwo•ci wyst•pienia strat
materialnych. Wi••e si• to z takimi ryzykownymi obszarami jak: operacje pieni••ne, p•atno•ci
gotówkowe, operacje kasowo-skarbcowe, produkcja i niszczenie banknotów, operacje walutowe i
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na papierach warto•ciowych.
63. Inn• strategi• audytorsk• jest wykonywanie audytów systemów i du•ych inwestycji
budowlanych w fazie ich projektowania, poprzedzaj•cej ich wprowadzenie lub wykonanie.
Podstawow• korzy•ci• tej strategii jest to, •e oszcz•dza ona •rodki i czas. Umo•liwia ona bowiem
korygowanie b••dów i s•abo•ci w systemie kontroli, raczej przed ni• po realizacji projektu. Jest to
istotne, zw•aszcza wówczas, gdy projekt wymaga• ogromnych nak•adów oraz du•ego
zaanga•owania w celu unikni•cia b••dnych rozwi•za•. Poprzez audyt zarz•dzania projektu (••cznie
z faz• planowania), poniesionych kosztów, raportów dotycz•cych zaprojektowanego systemu
kontroli, •cie•ek audytu i sposobów zarz•dzania w fazie planowania, audytorzy s• w stanie
udzieli• rekomendacji odno•nie redukcji kosztów.
64. Kolejne strategie audytorskie opieraj• si• na pracy (o odpowiedniej jako•ci) wykonywanej
przez wi•ksze departamenty controllingu, która polega na studiach organizacyjnych i badaniu
transakcji na poziomie operacyjnym. Powinna ona znacznie ograniczy• nak•ad pracy
wykonywanej przez audytorów wewn•trznych. Korzystaj•c, z kolei, z dzia•alno•ci audytorów
wewn•trznych, charakteryzuj•cej si• wysok• jako•ci• i efektywno•ci•, audytorzy zewn•trzni mog•
ograniczy• zakres audytu i stopie• testów, w szczególno•ci na poziomie systemów.

Relacje zwi•zane z raportowaniem

65. W opisywanych krajach audytorzy wewn•trzni zwykle sk•adaj• raporty zarz•dowi, komitetowi
audytu, wy•szemu kierownictwu banku i kierownictwu departamentu audytu wewn•trznego.
Dostrzegana jest przy tym potrzeba w•a•ciwej koordynacji dzia•a• audytorskich, w celu
minimalizowania zb•dnych kontroli i unikania dublowania si• czynno•ci wykonywanych przez
ró•ne grupy audytorów.
66. Zarówno audytorzy wewn•trzni, jak i zewn•trzni, powinni ze sob• •ci•le wspó•pracowa•, aby
stworzy• efektywn• funkcj• audytu i unika• powtarzania dzia•a•. Nale•y zauwa•y•, •e taka
kooperacja nie jest zwykle wymagana prawem, lecz wynika z praktyki. Wymiana planów
audytów, koordynacja planowania i informowanie o rezultatach s• typowymi przyk•adami
bliskich relacji pomi•dzy audytorami wewn•trznymi i zewn•trznymi, zaobserwowanych w
opisywanych krajach.
67. Stosunki profesjonalne polegaj•ce na wzajemnym zaufaniu pomi•dzy audytorem a osobami
kontrolowanymi uwa•ane s• równie• za niezwykle istotny element prawid•owego i efektywnego
wykonywania zada• audytu. Powoduj• one skrócenie czasu audytu oraz lepsz• wymian•
informacji i do•wiadcze•, co przyczynia si• do osi•gni•cia celów audytu. Pozytywne, robocze
relacje umo•liwiaj• przekonanie kierownictwa jednostki kontrolowanej do podj•cia w•a•ciwych
•rodków zapobiegawczych lub naprawczych.
68. W sytuacji, gdy istniej• w•a•ciwe profesjonalne stosunki, przedstawianie wy•szemu
kierownictwu, zarz•dowi lub komitetu audytu streszcze• raportów jest u•atwione, efektywne i
przynosi pozytywne rezultaty.
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Zasoby audytu

69. Sposób rekrutowania personelu ró•ni si• w zale•no•ci od kraju, ale typowymi miejscami
pozyskiwania pracowników s• uniwersytety i uczelnie techniczne, •rodowisko bieg•ych
ksi•gowych oraz bank centralny.
70. Wymagane umiej•tno•ci zale•• od zakresu i celów wykonywanych audytów. Ogólnie rzecz
bior•c, spektrum umiej•tno•ci, obejmuje do•wiadczenie w zarz•dzaniu i ogólnym audycie,
znajomo•• systemów komputerowych, operacji walutowych, bankowo•ci, ksi•gowo•ci finansowej,
ekonomii i zagadnie• techniczno - in•ynieryjnych. Wynika to ze specjalistycznej dzia•alno•ci
podlegaj•cej audytowi i konieczno•ci tworzenia multidyscyplinarnych zespo•ów.
71. Szkolenie i rozwój zawodowy wewn•trznych audytorów jest zwykle kombinacj• zaj•• w formie
wyk•adów oraz w formie praktycznej. S• one uzupe•niane uczestnictwem w konferencjach i
seminariach, na których pozyskiwana jest wiedza na temat nowoczesnych technik audytu.
Wi•kszo•• departamentów audytu wewn•trznego stara si•, aby ka•dy audytor szkoli• si• co
najmniej przez dwa tygodnie w roku. W niektórych bankach istnieje program rekrutacji i
szkolenia m•odych pracowników.
72. Suma •rodków przeznaczanych na audyt w danej organizacji zale•y od wielu zmiennych. W
du•ym stopniu zale•y to od takich warunków jak specyfika i z•o•ono•• dzia•alno•ci banku,
struktura organizacyjna i stopie• decentralizacji, zakres i typy wykonywanych audytów, poziom
skomputeryzowania, jako•• systemu kontroli wewn•trznej, ilo•• i warto•• transakcji, dochody,
wydatki, aktywa oraz stosunki profesjonalne z zewn•trznymi audytorami.
73. Dla celów porównawczych przyjmuje si•, •e powinien by• jeden audytor na stu zatrudnionych
pracowników. Z kolei, mniejsze banki potrzebuj• wi•kszej ilo•ci audytorów w stosunku do
ogólnej liczby pracowników. Uznaje si•, •e trzech audytorów w banku to minimum zapewniaj•ce
utrzymanie audytu na wysokim jako•ciowo poziomie.
Planowanie audytu

74. Audyt wewn•trzny jest planowany, zarówno na wiele lat, jak i na rok. Plany obejmuj•
wybrane komórki organizacyjne audytu, po podj•ciu decyzji co do obszarów wysokiego,
•redniego, czy niskiego ryzyka. W oparciu o analiz• ryzyka, oceny, do•wiadczenie audytorskie
oraz dost•pne zasoby audytu przydziela si• zadania poszczególnym audytorom. Odbywa si• to w
cyklu od roku do trzech lat. Przydzielone zasoby audytu maj•, oczywi•cie, wp•yw na cz•stotliwo••
poszczególnych audytów. Po wzi•ciu pod uwag• analizy ryzyka, b•d•cej cz••ci• procesu
planowania rocznego i wieloletniego, nast•puje przydzielenie zada• indywidualnych.
75. W celu optymalizacji wykorzystania ograniczonych •rodków audytu, niektóre departamenty
audytu wewn•trznego uzna•y za po•yteczne uszeregowanie (w kolejno•ci wa•no•ci) wszystkich
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obszarów, które mo•na by podda• audytowi. Kryteriami, w oparciu, o które dokonuje si• analizy
ryzyka i przydziela indywidualne zadania audytorskie s•:
76. Materialno••. Ten czynnik ryzyka zale•y od okre•lenia na ile niezawodny jest system kontroli
wewn•trznej i zwi•zanych z nim procedur. W kategoriach liczbowych, oznacza to, •e wielko•ci
•rodków i wydatków, warto•ci wygenerowanych aktywów, wielko•ci i warto•ci transakcji
p•atniczych nadaje si• znaczenie materialne. Poza tym audytorzy próbuj• równie• bra• pod uwag•
mo•liwo•• wyst•pienia strat spowodowanych defraudacj•, kradzie•• lub b••dem w zarz•dzaniu
oraz p•ynno•• gotówki i innych zarz•dzanych aktywów.
77. Reputacja i wizerunek banku centralnego s• niezwykle wa•ne z uwagi na jego fundamentaln•
rol• w gospodarce. Aspekt ten powinien by• brany pod uwag• przy planowaniu audytu. Brak
ostro•no•ci podczas realizowania polityki monetarnej, zasad zarz•dzania rezerwami walutowymi,
zapewniania bezpiecze•stwa i efektywno•ci mi•dzybankowego systemu rozlicze• oraz
produkowania i emisji banknotów mog• by• powodem utraty wiarygodno•ci w oczach
spo•ecze•stwa, co mo•e przynie•• katastrofalne skutki dla kraju.
78. Charakter i z•o•ono•• operacji bankowych mog• powodowa• powa•ne ryzyko. Szczególnym
przyk•adem jest ryzyko zwi•zane z transakcjami walutowymi tj., ryzyko rynkowe, kredytowe,
p•ynno•ci, operacyjne i czynnika ludzkiego. Innym ryzykownym obszarem s• transakcje na
papierach warto•ciowych. Produkcja banknotów, ich emisja i niszczenie równie• nale•• do
dzia•alno•ci obarczonej ryzykiem.
79. Pozosta•e kryteria wyboru obszarów, które powinny by• poddane audytowi, to du•e zmiany w
systemie lub organizacji, fluktuacja kadr, zdecentralizowanie prawa do podejmowania decyzji,
stopie• komputeryzacji lub inne zagadnienia wg uznania zarz•du lub audytorów zewn•trznych.
Przeprowadzanie audytu

80. Audyt wewn•trzny w opisywanych krajach oparty jest na podobnych wzorcach. Podstaw•
planowania audytu wewn•trznego jest analiza ryzyka. Umo•liwia ona okre•lenie wst•pnego
zakresu audytu i jego celów. Cele te s• zwykle poddawane szczegó•owym analizom, aby podj••
decyzj•, na co zwraca• uwag• i jak wykona• dany audyt.
81. Faza szczegó•owego planowania zwykle poprzedza ka•de zadanie zlecane audytorom. Etap
ten polega na gromadzeniu i selekcji podstawowych informacji na temat kontrolowanej
dzia•alno•ci banku oraz przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji. Badanie wst•pne jest
przeprowadzane w celu oceny, czy wyst•puj• takie obszary dzia•alno•ci banku, gdzie konieczna
jest poprawa lub takie, gdzie podejrzewa si• wyst•pienie istotnego ryzyka. Je•eli zarz•dzono
przeprowadzenie dodatkowych prac audytorskich, audytorzy wykonuj• bardziej szczegó•owe
badanie g•ównych zidentyfikowanych zagadnie• oraz innych problemów odnosz•cych si• do
systemu kontroli wewn•trznej.
82. Nast•pnie audytorzy przeprowadzaj• przegl•d systemu kontroli wewn•trznej w celu
upewnienia si•, •e dzia•a on jak nale•y. W tym celu bada si• g•ówne systemy kontrolne pod
wzgl•dem ekonomiczno•ci, efektywno•ci i zgodno•ci z prawem. W oparciu o ocen• w•a•ciwo•ci
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istniej•cych systemów audytorzy przes•dzaj• o zastosowaniu odpowiednich metod testowania.
Testy audytorskie s• dokonywane w celu upewnienia si•, •e systemy i procedury dzia•aj•
poprawnie. Testy mog• polega• na szczegó•owym badaniu wybranych transakcji pod wzgl•dem
prawid•owo•ci ich wykonywania. Czasami audytorzy u•ywaj• zestawów hipotetycznych
transakcji w celu przeprowadzenia tego rodzaju testów. Aby je weryfikowa• stosuje si• w•a•ciwe i
stabilne •cie•ki audytu. Podczas analizy systemów u•ywa si• komputerowych programów audytu
lub podr•czników audytu i/lub tzw. checklist, które pomagaj• w zweryfikowaniu s•abo•ci i
ryzyka. Nast•pnie ustala si• przyczyn• zaistnia•ej sytuacji i jej nast•pstwa. Sporz•dza si•
odpowiedni• dokumentacj• i zabezpiecza dowody z audytu w celu uzasadnienia wszystkich
wniosków. Praca audytorów musi by• uporz•dkowana i dobrze udokumentowana.
83. Fina•ow• faz• stanowi napisanie wst•pnego raportu opisuj•cego wszystkie obserwacje i
zalecenia, które nast•pnie znajduj• si• w raporcie ostatecznym. Zanim sporz•dzi si• finalny raport,
audytorzy zwykle otrzymuj• pisemne opinie - poprzedzone wspóln• dyskusj• - od podmiotów
audytu. S•u•y to potwierdzeniu zgodno•ci ustalonych faktów oraz budowaniu w•a•ciwego
podej•cia osób zarz•dzaj•cych do zagadnie• audytu.

Narz•dzia audytu

84. Wszyscy audytorzy bankowi maj• dost•p do programów audytu, checklist i kwestionariuszy
kontroli wewn•trznej, dotycz•cych ró•nych dzia•a• banku centralnego. W niektórych bankach jest
to po••czone z osobnym dost•pem do systemu informacji przechowywanych na komputerach.
Taki dost•p jest po•yteczny dla audytorów w trakcie fazy planowania audytu, zdobywania danych
z ró•nych tematów i analizowania kosztów.
85. Specjalne narz•dzia komputerowe stosowane przez audytorów, to programy ACL i IDEA,
poza tym wykorzystuj• oni oprogramowania komputerowe b•d•ce w powszechnym u•yciu i
arkusze kalkulacyjne dost•pne na rynku. Pogramy ACL i IDEA s• szeroko stosowane przez
audytorów w celu pozyskiwania danych, dokonywania wyboru próby i analiz, w szczególno•ci w
przypadku du•ej ilo•ci badanych transakcji. Do analiz wykorzystywane s• równie• arkusze
kalkulacyjne. Programy biurowe s• u•ywane w celu projektowania schematów oraz wykresów i
dokumentowania przebiegu operacji i kontroli wewn•trznych.
Kontrole sprawdzaj•ce wykonanie zalece•

86 W•a•ciw• praktyk• audytorsk• jest dokonywanie kontroli sprawdzaj•cych w trakcie, których
bada si• zakres dzia•a• podejmowanych przez kierownictwo w celu naprawienia uchybie•
opisanych w zaleceniach pokontrolnych. Niezale•nie od tego, jak dobry jest raport z audytu, je•eli
po jego wydaniu nie b•d• podj•te •adne dzia•ania, system kontroli wewn•trznej b•dzie nadal
nara•ony na ryzyko. Obowi•zkiem osób zajmuj•cych si• kontrol• sprawdzaj•c• jest sporz•dzanie
sprawozda• i ocen dotycz•cych zakresu zmian, które wynik•y z audytu.
87. Na pocz•tku audytorzy ••daj• od kierownictwa wypowiedzenia si• na pi•mie na temat dzia•a•,
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jakie zosta•y podj•te w nast•pstwie wydania raportu z audytu. W wi•kszo•ci banków centralnych
kontrola sprawdzaj•ca wykonania zalece• pokontrolnych sprowadza si•, co najmniej, do
przeanalizowania odpowiedzi kierownictwa. Pismo to jest analizowane w celu stwierdzenia, •e
odniesiono si• w nim do wszystkich powa•nych obszarów ryzyka, poinformowano o
zamierzonych dzia•aniach, terminach ich realizacji i osobach za nie odpowiedzialnych.
Gwarantuje to osi•gni•cie porozumienia i zgody, co do wprowadzenia niezb•dnych zmian. Do
kierownictwa skontrolowanej jednostki mog• by• regularnie wysy•ane pisma zawieraj•ce wymóg
potwierdzenia dokonanych zmian. Zakres nast•pnego regularnego audytu b•dzie automatycznie
obejmowa• pewne elementy kontroli sprawdzaj•cej wcze•niejsze ustalenia. Niektóre banki
dokonuj• na miejscu okresowych kontroli post•pów wprowadzania zmian, je•eli stwierdzone
nieprawid•owo•ci s• powa•ne i istnieje nakaz pilnego zwrócenia na nie uwagi.
88. Nast•pnie o zaawansowaniu dzia•a• podj•tych w celu realizacji wyników audytu i o wi•••cych
si• z tym, nierozwi•zanych problemach, informuje si• (w raportach rocznych) zarz•d, a tam gdzie
jest to przyj•te, równie• komitet audytu.
Kontrola jako•ci

89. Nadzór w ramach departamentu audytu jest wykonywany regularnie; sprawdzana jest jako••
ka•dego audytu oraz zwi•zanej z nim dokumentacji roboczej, jak i ka•dego raportu. Ma to na celu
upewnienie si•, czy zosta•y przeprowadzone wystarczaj•ce, w•a•ciwe i uzasadnione testy oraz,
czy zebrana dokumentacja daje odpowiednie podstawy do wyci•gni•cia konkluzji z audytu.
Analiza raportu dotyczy jego zawarto•ci i formy. Mimo, i• kontrola jako•ci jest przeprowadzana
w ró•ny sposób, w zale•no•ci od banku i od wielko•ci departamentu audytu, to zawsze s•
przestrzegane, ogólnie przyj•te, standardy audytu.
90. Wnioski zawarte w raporcie musz• by• zbie•ne z programem audytu. Obserwacje poczynione
przez audytorów musz• by• wyra•ane w sposób jasny, stwierdza• przyczyny i skutki i prowadzi•
do praktycznych oraz zwi•z•ych zalece•.
Ocena pracy Departamentu Audytu

91. Oprócz oceny pracy audytorów wewn•trznych, dokonywanej przez audyt zewn•trzny (••cznie
z najwy•sz• instytucj• audytu), Departament Audytu Wewn•trznego zwykle tworzy krótkie
sprawozdanie roczne dotycz•ce dzia•a• audytu w danym roku. Niektóre banki przygotowuj• dla
zarz•du, kierownictwa i audytorów zewn•trznych roczne skrócone sprawozdania dotycz•ce
szczególnych zagadnie• odnosz•cych si• do operacji kredytowych i sprawozda• finansowych.
92. Ponadto, dokumentacja robocza, korespondencja i raporty z audytu s•u•• do analizowania
trendów w problematyce audytu. Sprawozdania dotycz•ce dzia•alno•ci, wysy•ane do zarz•du lub
komitetu audytu, dostarczaj• informacji na temat planowanych prac audytu z uwzgl•dnieniem
przeznaczonego bud•etu i dost•pnych •rodków. Specjalna informacja przekazywana jest zaufanym
audytorom zewn•trznym, tak, aby mogli oni wypowiedzie• si• na temat funkcjonowania audytu
wewn•trznego i zaleci• dzia•ania obni•aj•ce koszty.
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Zasoby informacji

93. Wszyscy audytorzy banku doceniaj• warto•• dobrego systemu informacji zarz•dczej dla celów
planowania audytu i przeprowadzania kontroli sprawdzaj•cych oraz szkole• i zapewnienia
ci•g•o•ci prac. Skuteczno•• i efektywno•• takiego systemu sprawdza si• równie• wówczas, gdy
przychodzi do przygotowywania sprawozda• na temat dzia•alno•ci audytu oraz rocznego raportu
dotycz•cego stanu audytu, a tak•e funkcjonowania systemu kontroli wewn•trznej w banku.
94. Wi•kszo•• audytorów bankowych u•ywa kart pracy do rejestrowania czasu pracy i jego
analizowania w celach planistycznych. Audyty i ich rezultaty s• zapisywane na komputerach
osobistych (w postaci plików danych) lub w rejestrach papierowych (grupuj•cych raporty,
korespondencj• i dokumentacj• robocz•).
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7. PRZYSZ•E ZMIANY

Wst•pienie do Unii Europejskiej - konsekwencje dla banków centralnych

95. Regulacje unijne zawieraj• dok•adnie okre•lone wymagania w stosunku do legislacji
narodowych, a tym samym, i w stosunku do sposobu funkcjonowania publicznych organizacji, w
tym roli i funkcjonowania narodowych banków centralnych. W celu zilustrowania tego
zagadnienia pos•u•ymy si• przyk•adem Szwecji, najnowszego, spo•ród czterech opisywanych
krajów, cz•onka Unii Europejskiej. W tym celu krótko przedstawimy typ i zakres pewnych zmian
wywo•anych przyst•pieniem do UE. Zmiany te mog• mie• lub maj• konsekwencje dla
funkcjonowania audytu zewn•trznego i wewn•trznego oraz sposobów zarz•dzania. Nale•y zwróci•
uwag• na to, •e zagadnienia omawiane w tym miejscu b•d• przedmiotem obrad szwedzkiego
parlamentu wiosn• 1998r. Poniewa• proponowane zmiany wymagaj• cz••ciowej nowelizacji
konstytucji, aby wesz•y w •ycie, konieczna b•dzie dodatkowa sesja parlamentu po kolejnych
wyborach powszechnych. W zwi•zku z tym omawiane zmiany wejd• w •ycie w styczniu 1999r.
96. Najdalej id•ca integracja polityki ekonomicznej Unii Europejskiej dotyczy polityki monetarnej i
kursowej. D••y si• do przeniesienia polityki monetarnej i kursowej na poziom UE w celu utworzenia
obszaru ze stabiln• walut•, gdzie zmiany kursów i stóp procentowych nie b•d• zak•óca• rynku
wewn•trznego. Pozosta•e decyzje dotycz•ce polityki ekonomicznej b•d• dalej podejmowane przez
poszczególne pa•stwa cz•onkowskie, ale wprowadzone zostan• pewne formy wspó•pracy. Ostateczny krok
w kierunku powstania unii monetarnej zosta• podj•ty przy podpisaniu Jednolitego Aktu Europejskiego w
1986r. i porozumienia w Maastricht, które przybra•o pó•niej form• Traktatu. Zgodnie z jego
postanowieniami, EMU ma by• wprowadzana w trzech etapach. W pierwszej fazie, zako•czonej w 1993r.,
pa•stwa cz•onkowskie znosz• regulacje walutowe i inne ograniczenia. W drugiej fazie powo•uje si• do
•ycia Europejski Instytut Monetarny. W trzeciej fazie powstaje Europejski System Banków Centralnych
(ESCB), a Europejski Bank Centralny przejmuje pe•n• odpowiedzialno•• za polityk• pieni••n• (decyzja z
maja 1998r.). Ka•de z pa•stw cz•onkowskich musi zapewni•, •e jego ustawodawstwo krajowe, najpó•niej
w dniu powstania ESCB, b•dzie w pe•ni zgodne ze Statutem ESCB i Traktatem z Maastricht. Nale•y
zauwa•y•, •e uzgodnienia te b•d• dotyczy• banku centralnego ka•dego kraju, niezale•nie od tego, czy dany
kraj cz•onkowski b•dzie uczestniczy• w unii monetarnej, czy nie.

97. Rada Europy przyj••a w 1978 roku rezolucj• ustanawiaj•c• Europejski System Walutowy
(EMS). System ten ma oparcie nie tylko w rezolucji, ale równie• w porozumieniach zawartych
pomi•dzy bankami centralnymi UE. Porozumienie takie sk•ada si• z trzech cz••ci: mechanizmu
kursów walutowych (ERM), porozumienia mi•dzy bankami centralnymi dotycz•cego
krótkookresowego finansowania interwencji walutowych oraz zasad wprowadzenia nowej,
wspólnej waluty ECU.
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98. Traktat z Maastricht zawiera zapisy dotycz•ce ustawodawstwa banków krajowych. To, •e
przepisy narodowe musz• by• zgodne z wymaganiami przepisów UE nie oznacza, •e wszystkie
wymagania musz• by• powielane w przepisach krajowych. Bezpo•rednie oddzia•ywanie
przepisów UE i ich nadrz•dno•• nad prawem krajowym czyni to zb•dnym. Jednak przepisy
narodowe niezgodne z prawami UE musz• by• zmienione. Artyku• 108 Traktatu stanowi:
99. "Ka•dy kraj cz•onkowski zapewni, najpó•niej w dniu ustanowienia ESCB, •e jego prawa
krajowe, ••cznie ze statutem banku centralnego, b•d• zgodne z Traktatem i statutem ESCB".
100. Zgodnie z art. 109e Traktatu w zakresie drugiego etapu, ka•dy kraj cz•onkowski rozpocznie
proces d••enia do niezale•no•ci banku centralnego zgodnie z art 108.
101. Traktat i statut ESCB zawieraj• pewne wymagania w stosunku do przepisów stanowionych
przez banki centralne, ••cznie z wprowadzeniem zakazu dla banków centralnych i cz•onków ich
gremiów kierowniczych, otrzymywania i pytania o jakiekolwiek instrukcje od instytucji
europejskich, rz•dów narodowych lub jakichkolwiek innych podmiotów.
102. Bior•c powy•sze pod uwag•, parlament szwedzki wykona• pierwsze kroki w celu
przeanalizowania zasad polityki monetarnej i walutowej, tak aby wzmacnia• niezale•no••
szwedzkiego banku centralnego (Riksbanku). Wymienia si• dwie g•ówne przyczyny tej sytuacji:
po pierwsze problem wiarygodno•ci polityki monetarnej i jej
potencjalne negatywne
konsekwencje; po drugie, szwedzkie wst•pienie do UE sprawi•o, •e warunki polityki monetarnej i
kursowej zmieni•y si•. Zmiany, które musz• by• wprowadzone do konstytucji oraz innych
przepisów, mo•na podsumowa• jak ni•ej:
•

Riksbank powinien by• instytucjonalnie, funkcjonalnie i finansowo niezale•ny, a cz•onkom
organów ustalaj•cych polityk• monetarn• powinna by• zapewniona, zgodnie z art. 107
Traktatu, niezale•no•• osobista.

103. Niezale•no•• instytucjonalna oznacza, •e nikt nie ma prawa do wydawania bankowi
centralnemu instrukcji odno•nie polityki monetarnej, za wyj•tkiem ustalania ustawowych celów
prowadzenia tej polityki. Zakaz okre•lania przez rz•d sposobu, w jaki szwedzki bank centralny
podejmuje decyzje w sprawie polityki monetarnej, ma rang• konstytucyjn•. ••czy si• z tym
przepis, zawarty w ustawie o banku centralnym, na mocy którego cz•onek zarz•du nie mo•e
nikogo prosi• i/lub przyjmowa• instrukcji w sprawie polityki monetarnej. Niezale•no••
funkcjonalna oznacza, •e bank jest ca•kowicie odpowiedzialny za polityk• monetarn•, której cele
s• jasno i jednoznacznie okre•lone w ustawach. Niezale•no•• finansowa oznacza, •e bank
dysponuje funduszami wystarczaj•cymi do wype•niania swoich zada•, bez potrzeby korzystania z
kredytów udzielanych przez rz•d lub parlament.
104. W celu wzmocnienia niezale•no•ci osobistej proponowane s• zakazy mo•liwo•ci udzielania
zalece• oraz ograniczenia w mo•liwo•ci odwo•ywania ze stanowisk osób odpowiedzialnych za
polityk• monetarn•. Nale•y tutaj zwróci• uwag• na fakt, •e Traktat wprowadza szczegó•owe
ograniczenia co do mo•liwo•ci dymisjonowania tych osób. Zasadniczo, mo•liwe jest odwo•anie
cz•onka kierowniczych gremiów odpowiedzialnych za polityk• monetarn•, tylko wtedy, kiedy
dana osoba nie spe•nia wymogów uprawniaj•cych do pe•nienia stanowiska, mo•e to by•
spowodowane np. d•ug• chorob•, pope•nieniem przest•pstwa lub powa•nym naruszeniem
obowi•zków.
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• Uprawnienie banku do emitowania banknotów musz• zosta• zmienione w przypadku, gdy Szwecja
przyst•pi do Europejskiej Unii Monetarnej.

105. Zgodnie z Traktatem, Europejski Bank Centralny ma wy••czne prawo emitowania
banknotów na terenie Unii Europejskiej. Mo•e on delegowa• to uprawnienie na banki centralne
krajów cz•onkowskich. Tylko banknoty emitowane przez Europejski Bank Centralny - lub banki
narodowe dzia•aj•ce w jego imieniu - b•d• legalnym •rodkiem p•atniczym.
106. Zapisana poni•ej zasada nie jest stosowana do krajów cz•onkowskich, które nie b•d•
uczestniczy• w Unii Monetarnej:
•

Struktura zarz•dzania bankiem musi zosta• zmieniona.

107. Podzia• obowi•zków pomi•dzy rad• nadzorcz• a szczeblem wykonawczym musi by• bardziej
czytelny. Rada nadzorcza ma spe•nia• funkcje kontrolne. Zarz•d b•dzie kierowa• bankiem oraz
podejmowa• wszystkie decyzje dotycz•ce polityki monetarnej. Parlament wybiera rad•, a rada mianuje
cz•onków zarz•du.
•

Zachowana zostaje mo•liwo•• dokonywania inspekcji w banku.

108. Istotnym jest aby zachowa• mo•liwo•• dokonywania zewn•trznych inspekcji w banku, gdy
wzmacniana jest jego niezale•no••. W tym celu podj•to kilka dzia•a•. Aby zwi•kszy• mo•liwo••
wgl•du w dzia•alno•• w sferze polityki monetarnej, bank b•dzie informowa• rz•d o wszystkich
istotnych decyzjach dotycz•cych tej materii. Co wi•cej, przewodnicz•cy i wiceprzewodnicz•cy
rady nadzorczej b•d• mieli prawo do uczestniczenia w posiedzeniach zarz•du, lecz bez prawa
g•osu. Bank b•dzie, przynajmniej dwa razy w roku, wydawa• raport dotycz•cy polityki
monetarnej i kursowej. Raport b•dzie podawany do wiadomo•ci ogólnej. Dyskutuje si• równie•
nad mo•liwo•ci• publikowania, po jakim• czasie, protoko•ów z posiedze• zarz•du.
109. Parlament jest uprawniony do oceny dzia•a• s•u••cych realizacji celów monetarnych przez
niego okre•lanych. Parlament przyjmuje bilans banku i rachunek wyników.
110. Zgodnie z art. 27 statutu ESCB, narodowe banki centralne powinny by• poddawane
audytowi przez niezale•nych audytorów zewn•trznych zatwierdzonych przez Rad• Europejskiego
Banku Centralnego. Dodatkowo, oprócz wymogu dokonywania audytu zewn•trznego, istniej•ce
przepisy, dotycz•ce audytu, zosta•y poprawione oraz poszerzone o roczn• ocen• dzia•alno•ci
banku, która zawiera równie• o•wiadczenie w przedmiocie udzielenia absolutorium cz•onkom
zarz•du. Parlament jest instytucj•, która decyduje o udzieleniu absolutorium radzie nadzorczej i
zarz•dowi banku.
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8. POSZCZEGÓLNE MODELE KRAJOWE: NIEMCY

Bank Centralny

111. Funkcjonowanie Deutsche Bundesbank jako banku centralnego Republiki Federalnej
Niemiec rozpocz••o si• w 1957r. kiedy zosta•a ustanowiona trójszczeblowa struktura: centrala,
g•ówne oddzia•y, oddzia•y.
112. Zadania i funkcje Bundesbanku s• zawarte w ustawie o Bundesbanku. Ogólnie rzecz ujmuj•c,
bank "reguluje ilo•• pieni•dza w obiegu i kredytu udzielanego gospodarce, u•ywa swoich
instrumentów monetarnych do ochrony warto•ci pieni•dza krajowego oraz prowadzi rozliczenia
pieni••ne krajowe i zagraniczne." Jest odpowiedzialny za ochron• warto•ci pieni•dza krajowego
poprzez utrzymywanie stabilno•ci cen i wzmacnianie stabilno•ci ca•ego sektora bankowego.
113. Realizuj•c konieczne posuni•cia w polityce monetarnej, bank promuje stabilizacj• cen i
zarz•dza rezerwami dewizowymi pa•stwa. Dzia•a równie• na rzecz powstania efektywnego i
bezpiecznego systemu p•atniczego poprzez zarz•dzanie systemem rozlicze• mi•dzybankowych.
Jako jedyny podmiot, ma prawo do emitowania banknotów na terenie RFN. Bank prowadzi tak•e
rachunki, na które odprowadzana jest rezerwa obowi•zkowa banków komercyjnych oraz
wspó•dzia•a w sprawowaniu nadzoru bankowego.
114. Bundesbank jest g•ównym bankiem rz•du RFN, prowadzi jego rachunki i dokonuje p•atno•ci
w jego imieniu. Utrzymuje krajowe rezerwy dewizowe (w tym z•oto) oraz zarz•dza nimi.
115. Bundesbank jest instytucj• niezale•n•, a jego polityka monetarna jest wolna od politycznych
nacisków oraz nie podlega zaleceniom rz•du federalnego i bie••cej kontroli parlamentarnej. Bank
powinien wspomaga• polityk• gospodarcz• rz•du "o ile nie jest to w sprzeczno•ci z jego
obowi•zkami".
116. Zgodnie ze struktur• zarz•dzania okre•lon• w ustawie o banku centralnym, Rada Banku
Centralnego sk•ada si• z prezesa i wiceprezesa Bundesbanku oraz cz•onków Dyrektoriatu i
prezesów Banków Centralnych Landów. Dyrektoriat jest centralnym organem wykonawczym
banku i odpowiada za realizowanie decyzji Rady Banku Centralnego. Dyrektoriat sk•ada si• z
prezesa, wiceprezesa i sze•ciu cz•onków wybieranych przez rz•d i nominowanych przez
Prezydenta RFN. Prezesi Centralnych Banków Landów s• wybierani przez Bundesrat i
nominowani przez Prezydenta RFN.
117. W Deutsche Bundesbanku zatrudnionych jest ok. 16.000 pracowników, z czego, 2570 to
pracownicy centrali we Frankfurcie nad Menem, oko•o 4750 jest zatrudnionych w dziewi•ciu
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g•ównych oddzia•ach (Centralne Banki Landów), a pozosta•e 8.680 to pracownicy 167
oddzia•ów. Ilo•• oddzia•ów jest konsekwentnie redukowana. W 1998r. planuje si• zlikwidowa• 18
oddzia•ów. Aktywa Banku na dzie• 31 grudnia 1996r. wynosi•y 366.404.000.000 DM., natomiast
nie zatwierdzony zysk 9.427.000.000 DM.
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Audyt zewn•trzny

Najwy•sza instytucja audytu

118. Bundesrechnungshof (Federalna Izba Audytu) nale•y do najwy•szych organów pa•stwa.
Podstawowe regulacje dotycz•ce tej instytucji to ustawa o Bundesrechnungshof, oraz ustawa o
zasadach bud•etowania. W aktach tych okre•lone s• w•adze, rola oraz zadania Federalnej Izby
Audytu.
119. Federalna Izba Audytu jest niezale•nym organem, który odpowiada bezpo•rednio przed
parlamentem i rz•dem. Na jego czele stoj• prezes i wiceprezes, których kandydatury s• zg•aszane
przez rz•d federalny, a wybierani s• przez Bundestag na 12 letni•, nieodnawialn• kadencj•.
120. Federalna Izba Audytu ma uprawnienie do dokonywania kontroli zgodno•ci z ustawami,
zarz•dzaniami i rozporz•dzeniami. Przeprowadzany przez t• instytucj• audyt finansowy dotyczy
finansowych aspektów zarz•dzania operacjami. Poza tym dokonuje si• audytów maj•cych oceni•
ekonomiczno••, efektywno•• i skuteczno•• w osi•ganiu celów i wykorzystywaniu •rodków.
121. Federalna Izba Audytu mo•e w ka•dym momencie informowa• o potencjalnie wa•nych sprawach
organy parlamentu, komisj• bud•etow• (lub jej podporz•dkowan• komisj• ds. finansów publicznych) oraz
rz•d. W momencie projektowania bud•etu Bundesrechnungshof uczestniczy w negocjacjach mi•dzy
ministerstwem finansów i innymi resortami, sk•adaj•c podczas nich o•wiadczenia reprezentuj•ce punkt
widzenia audytu. Izba doradza równie•, w szczególno•ci komisji bud•etowej, w sprawach ka•dego ryzyka
wi•••cego si• z efektywno•ci• najwa•niejszych programów i projektów rz•dowych.

122. Ustawa o banku centralnym umo•liwia Federalnej Izbie Audytu dokonywanie audytów
Bundesbanku. Przeprowadza si• je na dwóch p•aszczyznach: a) roczny audyt finansowy
rachunków i sprawozda• finansowych, b) odr•bne audyty zarz•dzania finansowego.
123. Bundesrechnungshof dokonuje audytu finansowego Bundesbanku raz na pi•• lat. Zakres tego
audytu obejmuje wszystkie operacje, transakcje, struktur•, procedury, koszty i zarz•dzanie
systemem ksi•gowym, plany inwestycji kapita•owych i inne wydatki. Federalna Izba Audytu nie
ma upowa•nienia do dokonywania audytu polityki monetarnej. Federalna Izba Audytu zapoznaje
si• i wykorzystuje w swojej pracy efekty dzia•alno•ci audytów z firm prywatnych i audytorów
wewn•trznych z Bundesbanku (np. analizuje raporty, wprowadzenie w •ycie planów audytu i
wykorzystanie •rodków). Wyniki tych prac s• brane pod uwag• przy planowaniu zakresu i czasu
trwania audytu. Ponadto, Bundesrechnungshof ma swobodny dost•p do protoko•ów z posiedze•
rady banku. Zagadnienia, które nadaj• si• do tego, aby sta• si• przedmiotem audytu, s• wybierane
w trakcie prac nad rocznymi planami audytu. Federalna Izba Audytu ma swobod• w okre•laniu
priorytetów i doborze próby badanych rachunków. Bierze ona jednak pod uwag• wymagania
parlamentu.
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124. Plany Federalnej Izby Audytu obejmuj•:

• zarz•dzanie finansami, odr•bne fundusze i przedsi•wzi•cia federalne,
• publiczne przedsi•biorstwa b•d•ce w•asno•ci• federaln•,
• instytucje ubezpiecze• spo•ecznych otrzymuj•ce dotacje federalne lub gwarancje
kredytowe,
• prywatne przedsi•biorstwa, w których ma udzia•y pa•stwo,
• wszystkie podmioty, które otrzymuj• fundusze z bud•etu federalnego.
125. W Bundesrechnungshof zatrudnionych jest 650 pracowników, maj•cych siedziby w Bonn,
Frankfurcie i Berlinie. Inspektorzy dokonuj•cy kontroli posiadaj• wykszta•cenie uniwersyteckie
lub politechniczne, o profilu prawniczym, ekonomicznym, technicznym i informatycznym.
Instytucja podzielona jest na 9 departamentów i 55 mniejszych komórek audytorskich
zorganizowanych na bazie funkcjonalnej lub strukturalnej. W departamencie dokonuj•cym
kontroli Bundesbanku zatrudnia si• sze•ciu audytorów, którzy zajmuj• si• badaniem rachunków i
operacji tego banku. Planowanie audytów wymaga pracy 5 osób przez okres ok. sze•ciu miesi•cy,
a na jego wykonanie potrzeba 15 osobomiesi•cy.
126. Rezultaty poszczególnych audytów prezentowane s• kierownictwu badanej jednostki.
Podmiot kontrolowany ma prawo do zg•aszania uwag do raportu z kontroli, które s• nast•pnie
zamieszczane w tym raporcie.
127. Je•eli chodzi o u•ywane narz•dzia, to Federalna Izba Audytu stosuje programy komputerowe
(ACL, IDEA) i arkusze kalkulacyjne u•atwiaj•ce testowanie wybranych kont. U•ywa si• równie•
ró•nego rodzaju checklist i kwestionariuszy. Pracownicy Federalnej Izby Audytu cz•sto
uczestnicz• w szkoleniach wewn•trznych i zewn•trznych dotycz•cych pieni•dza i bankowo•ci.
128. Bundesrechnungshof przedstawia parlamentowi i rz•dowi roczne sprawozdanie z
dzia•alno•ci. Zalecenia i nieprawid•owo•ci s• prezentowane zgodnie z Sekcj• 97 Zasad
Bud•etowych. Poczynione obserwacje s• podawane do wiadomo•ci publicznej na corocznych
konferencjach prasowych.
129. Instytucja udziela porad z zakresu audytu najwy•szym instytucjom audytu w Europie
Wschodniej i Chinach.
Zewn•trzni audytorzy z sektora prywatnego

130. Sprawozdania finansowe Bundesbanku s• poddawane audytowi dwóch niezale•nych
prywatnych firm audytorskich. Odpowiadaj• one za badanie ca•ej dzia•alno•ci banku, jego
systemu rachunkowo•ci, po•wiadczanie przeprowadzenia badania sprawozda• finansowych i
rachunków, które s• regularnie aprobowane przez rad• banku. Swoje raporty audytorzy
przedstawiaj• nie tylko w banku, ale równie• w ministerstwie finansów, ministerstwie gospodarki
i Federalnej Izbie Audytu.
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131. W raporcie audytorzy zewn•trzni analizuj• i oceniaj• efektywno•• systemu kontroli i audytu
wewn•trznego oraz wypowiadaj• si• o efektywno•ci kosztowej operacji. Ponadto przygotowuj• i
przedstawiaj• dla Bundesrechnungshof raport z audytu typu „value - for – money”.
132. Audytorzy zewn•trzni zatrudniani s• przez rad• banku w porozumieniu z Federaln• Izb•
Audytu. Firmy audytorskie s• zmieniane co sze•• lat.
133. Wyniki audytów wewn•trznych s• dost•pne dla audytorów zewn•trznych, a plany audytów s•
koordynowane w zakresie kontroli rocznych sprawozda• finansowych.
Audyt wewn•trzny

Uprawnienia i organizacja

134. Audyt wewn•trzny (i jego uprawnienia) nie jest wymieniony w ustawie o banku centralnym,
ani w statucie. Jednak jego obowi•zki, zadania i uprawnienia s• okre•lone w decyzjach i zasadach
Rady Banku Centralnego (organu nadzorczego Bundesbanku) z 1983r. Ponadto Komitet Roboczy
d/s Auditingu Rady Banku Centralnego okre•li• zasady funkcjonowania audytu wewn•trznego.
Dokument ten opisuje w szczegó•ach zakres, sposoby raportowania, odpowiedzialno••, podleg•o••
organizacyjn• itp. Zadaniem audytorów wewn•trznych jest zapewnienie tego, •e g•ówne ryzyka s•
kontrolowane efektywnie przez bank. Uprawnienia kontrolne dotycz• wszystkich obszarów
dzia•ania i operacji banku, ••cznie z programami rozwojowymi systemów komputerowych.
Audytorzy dostarczaj• informacji o zgodno•ci dzia•a• z przepisami, jako•ci metod kontrolnych,
rzetelno•ci i integralno•ci zarz•dzania projektami oraz o efektywno•ci wydatków kapita•owych.
135. W skrócie mówi•c, audyt wewn•trzny jest odpowiedzialny za:
● badanie zgodno•ci dzia•a• z zewn•trznymi i wewn•trznymi regulacjami, wymaganiami
bezpiecze•stwa oraz efektywno•ci kosztowej,
● audyt rocznych sprawozda• finansowych wspólnie z audytorami zewn•trznymi,
● zapewnienie, •e dokumenty finansowe s• sporz•dzone rzetelnie i prawid•owo,
● ocen• potrzeby i efektywno•ci zakupów oraz dzia•a• inwestycyjnych,
● audyt robót budowlanych (od zaplanowania do wykonania),
● audyt planowania, rozwoju i wprowadzenia projektów informatycznych.
136. Departament Audytu Wew•trznego w centrali dodatkowo odpowiada za koordynacj•
audytów wewn•trznych w ca•ym Bundesbanku. Kieruje on "komisj• audytorsk•" odpowiedzialn•
za audyt dzia•alno•ci kredytowej banku oraz sprawozda• finansowych, dokonywany raz do roku
na zlecenie Rady Banku Centralnego.
137. Komórka audytu wewn•trznego w banku jest niezale•na od kierownictwa operacyjnego i
podlega bezpo•rednio Prezesowi Bundesbanku lub odpowiednio Zarz•dowi Banku Centralnego
Landu. Centrala i ka•dy z 9 banków landów ma w•asne niezale•ne komórki audytu. W zwi•zku z
t• zdecentralizowan• struktur•, koordynacja dzia•a• audytorskich jest przypisana do obowi•zków
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Departament Audytu Wewn•trznego centrali.
Personel i kwalifikacje

138. Bundesbank zatrudnia 147 audytorów wewn•trznych, z czego 30 pracuje w centrali. Na
ka•dych 100 zatrudnionych przez bank pracowników przypada 0,9 audytora.
139. Pracownicy komórek audytu posiadaj• kwalifikacje w zakresie zwi•zanym z bankowo•ci•,
rachunkowo•ci•, ekonomi•, in•ynieri• i informatyk•. Rekrutacji nowych pracowników dokonuje
si• zwykle wewn•trz banku lub w•ród absolwentów uniwersytetów i politechnik.
Nowozatrudnieni zostaj• poddani intensywnym szkoleniom. Uczestnicz•, na przyk•ad, w rocznym
praktycznym szkoleniu dotycz•cym audytu oraz 3-4 miesi•cznym szkoleniu informatycznym. Co
roku na doskonalenie zawodowe i szkolenie ka•dego z pracowników przypada od 3 do 4 tygodni.
Planowanie i zakres audytu

140. Wszystkie systemy bankowe, komórki organizacyjne i ca•a dzia•alno•• bankowa poddawane
s• analizom ryzyka. Na ich podstawie tworzony jest o•mioletni, d•ugookresowy plan audytu.
Zgodnie z nim, obszary okre•lone jako obarczone wysokim ryzykiem, poddawane s• audytowi raz
do roku, natomiast te, które charakteryzuj• si• przeci•tnym ryzykiem kontrolowane s• raz na dwa
- trzy lata. Oddzia•y Bundesbanku i centra obliczeniowe poddawane s• kontroli co trzy lata.
Ryzyko jest oceniane na podstawie do•wiadczenia i os•du audytorów. Brana jest pod uwag•
warto•• transakcji, mo•liwo•• potencjalnych strat, bezpiecze•stwo i wymagania kontroli. Roczne
plany audytu przedstawiane s• do zatwierdzenia prezesowi banku.
141. Zakres i przedmiot bada• kontrolnych obejmuje wszystkie dzia•ania banku, zarówno
czynno•ci operacyjne, jak i administracyjne. G•ówny nacisk po•o•ony jest na obszary obarczone
najwi•kszym ryzykiem finansowym. Ocenia si• charakter oraz warto•• transakcji, mo•liwo••
wyst•pienia potencjalnych strat i b••dów oraz utrat• przez bank dobrego imienia. Dokonuje si•
audytów istniej•cych systemów komputerowych jak i tych, które s• dopiero tworzone.
142. Planowanie audytu prowadzi si• z wykorzystaniem komputerowej bazy danych. Zawiera ona
ustalenia i zalecenia pokontrolne i jest aktualizowana po ka•dym audycie. W bazie tej gromadzi
si• równie• informacje o poczynionych, w wyniku audytu, oszcz•dno•ciach. Ponadto dokonuje si•
analizy kart pracy, która pomaga w ustaleniu w•a•ciwej liczby audytorów niezb•dnych do
wykonania kontroli.
Wykonywanie audytu

143. Metodologia audytu zmienia si• w zale•no•ci od rodzaju wykonywanego audytu. Audyt
systemów k•adzie nacisk na adekwatno•• procedur kontroli wewn•trznej w stosunku do
bankowych przepisów i regulacji, oraz na zapewnienie bezpiecze•stwa i efektywno•ci operacji.
Testy wykonywane przez audytorów maj• na celu potwierdzenie rzetelno•ci ksi•gowa•. Audyt ex 45
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ante dotyczy zarz•dzania projektami (••cznie z faz• planowania), kontroli i •cie•ek audytu w fazie
przed wdro•eniem. Kontrole przeprowadzane s• w trakcie tworzenia systemów komputerowych,
realizacji robót budowlanych lub dokonywania zakupów o du•ej warto•ci. Takie dzia•anie jest
bardziej efektywne, ni• oczekiwanie na moment, kiedy projekt zostanie zako•czony. Regularne
audyty pewnych transakcji i wydatków s• wykonywane na bie••co. Specjalne audyty lub
post•powania wyja•niaj•ce mog• zosta• zamówione w dowolnym czasie. Ka•dy z tych audytów
mo•e by• zastosowany do jakiejkolwiek transakcji b•d• jednostki organizacyjnej banku.
144. Metody audytu stosowane w Bundesbanku opieraj• si• na do•wiadczeniu, rachunku
prawdopodobie•stwa i statystycznych metodach doboru próby. Do doboru próby mog• by•
u•ywane programy komputerowe. Innym narz•dziem pracy s• checklisty. Niemiecki Instytut
Audytu Wewn•trznego przygotowa• checklisty do kontrolowania niemal wszystkich obszarów
dzia•alno•ci banków, firm ubezpieczeniowych i firm handlowych. Arkusze kalkulacyjne,
kwestionariusze kontroli wewn•trznej, ACL i samodzielnie projektowane programy audytorskie s•
u•ywane nie tylko do wyci•gania danych z baz, ich analizy i sprawozdawczo•ci, ale równie• do
doboru próby i dokonywania testów pod wzgl•dem zgodno•ci.
145. Poszczególne audyty w centrali zwykle przeprowadzane s• przez zespo•y sk•adaj•ce si• z
dwóch - trzech audytorów i trwaj• oko•o dwóch - trzech tygodni. W celu skontrolowania oddzia•u
tworzy si• zespo•y pi•cio – dziesi•cio- osobowe, które wykonuj• audyt w dwa - trzy tygodnie.
Strategia audytu opiera si• na przeprowadzaniu bada• w jak najkrótszym czasie. Zazwyczaj
audyty nie s• zapowiadane.
Raportowanie

146. W trakcie wszystkich audytów odbywaj• si• spotkania uzgadniaj•ce, maj•ce na celu
zapewnienie rzetelno•ci raportu oraz uwzgl•dnienie komentarzy i uwag kierownictwa
kontrolowanej jednostki. Po zako•czeniu kontroli raporty s• oficjalnie przesy•ane do jednostki
kontrolowanej za po•rednictwem w•a•ciwych osób nadzoruj•cych. Kopia raportu jest
przekazywana do wiadomo•ci Departamentu Controllingu, Ksi•gowo•ci i Organizacji.
Odpowiednie fragmenty mog• by• przes•ane do innych departamentów.
147. Ponadto przygotowuje si• trzy sprawozdania: roczne sprawozdanie z dzia•alno•ci i wyników
audytu; ocen• rezultatów audytów dzia•alno•ci kredytowej centrali Bundesbanku i dziewi•ciu
Centralnych Bankach Landów; sprawozdanie z rezultatów audytów rocznych sprawozda•
finansowych i z audytów wykonanych przez 9 Centralnych Banków Landów. Roczne raporty
przesy•ane s• do prezesa i innych cz•onków Dyrektoriatu oraz do audytorów zewn•trznych. Rada
Banku Centralnego otrzymuje streszczenie raportu w zakresie dotycz•cym operacji kredytowych i
rocznego sprawozdania finansowego.
148. Kontrole sprawdzaj•ce wykonywane s• po sze•ciu miesi•cach od zako•czenia audytu i tylko
w przypadkach, gdy stwierdzono wiele nieprawid•owo•ci. Zazwyczaj pisemna odpowied• i zgoda
na naprawienie uchybie• stanowi• wystarczaj•c• procedur• pokontroln•.
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Wspó•praca mi•dzynarodowa

149. Bundesbank wspó•pracuje i dostarcza pomocy technicznej - ••cznie z dokonywaniem audytu
- bankom krajów rozwijaj•cych si•, samodzielnie lub za po•rednictwem MFW. Departament
Audytu Wewn•trznego centrali uczestniczy w dorocznych spotkaniach kierowników
departamentów audytu grupy G 10, na których dyskutowane s• metody i zagadnienia zwi•zane z
audytem banku centralnego. Wymiana do•wiadcze• odbywa si• równie• na p•aszczy•nie
bilateralnej.
150. Departament Audytu Wewn•trznego jest cz•onkiem komitetu wy•szych rang• audytorów z
banków centralnych krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Instytutu Walutowego (EMI),
który zajmuje si• wspólnym audytem rozwoju i wdra•ania projektów niezb•dnych do
wprowadzenia Europejskiego Systemu Banków Centralnych, takich jak system rozlicze•
TARGET. Tak zwana Grupa Audytorów TARGET (TAG) przedstawia sprawozdanie
bezpo•rednio do Rady EMI. TAG sk•ada si• z du•ej ilo•ci audytorskich zespo•ów roboczych, w
których jest równie• reprezentowany bank centralny Niemiec.
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9. POSZCZEGÓLNE MODELE KRAJOWE: IRLANDIA

Bank Centralny

151. Centralny Bank Irlandii zacz•• pe•ni• funkcje banku centralnego w 1942r., gdy Oireachtas
(parlament irlandzki) uchwali• ustaw• o banku centralnym. Bank zast•pi• powsta•• w 1927r.
Komisj• Walutow•. Ostatnio w•adze ustawodawcze znowelizowa•y przepisy o banku centralnym
daj•c mu wi•cej uprawnie• i zada•.
152. Jako centralny bank Irlandii, instytucja ta jest odpowiedzialna za ochron• warto•ci pieni•dza
krajowego poprzez dzia•ania na rzecz stabilizacji cen, wzmacniania stabilno•ci i bezpiecze•stwa
systemu bankowego oraz nadzór bezpiecze•stwa systemu rozlicze• mi•dzybankowych. Bank
w••czy• do swojej misji zobowi•zanie, •e b•dzie d••y• do efektywno•ci, oszcz•dno•ci oraz do
spe•niania najwy•szych standardów etycznych.
153. Przez wprowadzanie niezb•dnych elementów polityki monetarnej, ••cznie z polityk•
kursow•, bank dzia•a na rzecz stabilizacji cen oraz utrzymuje rezerwy walutowe kraju. Dzia•a
równie• na rzecz bezpiecznego i efektywnego systemu rozlicze• organizuj•c rozliczenia
mi•dzybankowe. Bank, jako jedyny, posiada uprawnienia do wydawania licencji na dzia•alno••
bankow• i sprawowania nadzoru bankowego nad instytucjami finansowymi oraz jest
odpowiedzialny za produkcj• i dystrybucj• irlandzkich banknotów i monet. Ponadto prowadzi
rachunki ministerstwa finansów oraz jest instytucj• rozliczeniow• papierów warto•ciowych
wyemitowanych na rynek wewn•trzny przez rz•d, Agencj• Finansowania Mieszkalnictwa i
Europejski Bank Inwestycyjny.
154. Bank jest niezale•n• instytucj• odpowiedzialn• przed parlamentem, kierowan• przez zarz•d
sk•adaj•cy si• z dziesi•ciu dyrektorów (z czego dziewi•ciu to dyrektorzy nie maj•cy obowi•zków
wykonawczych, mianowani przez Ministra Finansów). Rola i obowi•zki zarz•du s• okre•lone w
ustawie o banku centralnym z 1942r.
155. Gubernator banku jest mianowany przez Prezydenta po zasi•gni•ciu opinii rz•du. Jest
przewodnicz•cym zarz•du oraz jedynym jego cz•onkiem wykonawczym. Jeden z cz•onków
zarz•du, sekretarz ministerstwa finansów, zmienia si• wraz ze zmian• rz•du, pozostali s•
mianowani na pi•cioletni• kadencj• i wywodz• si• z sektora prywatnego i publicznego. Bank
zatrudnia oko•o 595 pracowników, a suma jego aktywów na dzie• 31.12.1996r. wynosi•a
5.446.400.000 Ir£. Zysk w 1996r wyniós• 120.200.000 Ir£.
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Audyt zewn•trzny

Najwy•sza instytucja audytu

156. Urz•d Kontrolera i Audytora Generalnego jest niezale•n• instytucj• i podlega bezpo•rednio
parlamentowi i jego Komisji d/s Finansów Publicznych. Kieruje nim Kontroler i Audytor
Generalny, który jest mianowany przez prezydenta po wcze•niejszym wyborze przez ni•sz• izb•
parlamentu. Kadencja Kontrolera ko•czy si• wraz z ustawowym jego przej•ciem na emerytur• w
wieku 65 lat.
157. Uprawnienia Kontrolera okre•lone s• w ustawie o Kontrolerze i Audytorze Generalnym z
1923r. W konstytucji uchwalonej w 1937r. s• równie• zapisy okre•laj•ce rol• i zadania Kontrolera.
Liczne poprawki, ••cznie z ostatni•, wprowadzon• w 1993r., dok•adnie okre•li•y rol•, zadania i
uprawnienia Kontrolera.
158. Urz•d ten spe•nia dwie ustawowe funkcje. Po pierwsze, jako Kontroler Generalny Ministra
Finansów, ma za zadanie zapewnienie, •e wydatki bud•etowe dokonywane s• za zgod•
parlamentu. Je•eli taka zgoda jest udzielona, Kontroler Generalny autoryzuje uznanie rachunku
Ministra Finansów prowadzonego przez bank centralny. Po drugie, jako Audytor Generalny,
dokonuje audytu rachunków rz•du pod wzgl•dem rzetelno•ci, zgodno•ci z przepisami i badania
typu “value for money” (ekonomiczno•ci, efektywno•ci i skuteczno•ci zarz•dzania).
159. Kontroler ma ustawowy obowi•zek przeprowadzania audytu banku centralnego. Urz•d
Kontrolera wykonuje audyty finansowe w celu potwierdzenia prawid•owo•ci i rzetelno•ci
sprawozda• finansowych oraz dokumentacji pomocniczej. Audyt pod wzgl•dem legalno•ci ma na
celu zapewnienie, •e wszystkie wydatki dokonywane s• zgodnie z przepisami prawa. Wykonuj•c
te czynno•ci Kontroler i Audytor Generalny wydaje opinie dotycz•ce rocznych sprawozda•
finansowych banku sporz•dzonych na dzie• 31 grudnia ka•dego roku finansowego. W raporcie z
audytu za•wiadcza on, •e w banku w•a•ciwie prowadzono ksi•gi, oraz •e sprawozdania finansowe
s• zgodne z zasadami rachunkowo•ci, a tak•e daj• prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji banku i
wykazanej nadwy•ki dochodów.
160. Urz•d zatrudnia 130 pracowników w swoim biurze w Dublinie. Personel jest rekrutowany
spo•ród osób z wykszta•ceniem o profilu ekonomiczno - rachunkowym oraz w•ród osób z
praktycznym do•wiadczeniem w pracy w ksi•gowo•ci. Uzyskanie mianowania na audytora musi
by• poprzedzone pi•cioletnim sta•em. Istnieje program wymiany sta•ystów z sektorem
prywatnym.
161. Zespó• kontrolny ds. banku centralnego przeprowadza audyty przez oko•o 205 osobodni w
roku. Wa•n• rol• w ocenie systemu kontroli wewn•trznej w banku odgrywa Komitet Audytu (patrz
poni•ej Audyt wewn•trzny). Podczas planowania swych kontroli, komitet bierze pod uwag•
audyty wykonane i planowane przez Departament Audytu Wewn•trznego. Audyty finansowe s•
przeprowadzane regularnie na koniec ka•dego roku po otrzymaniu sprawozdania finansowego z
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banku centralnego (w ci•gu sze•ciu miesi•cy po zako•czeniu danego roku). Komitet stosuje
technik• komputerowego wspomagania audytu (tzw. CAAT), programy audytorskie (np. IDEA)
oraz arkusze kalkulacyjne do wykonywania testów odpowiednich kont.
162. Co roku przygotowuje si• plan audytu finansowego ksi•g rachunkowych banku centralnego.
Podczas przygotowywania tego planu przeprowadza si• konsultacje z audytorami wewn•trznymi i
bierze si• pod uwag• opinie cz•onków Komitetu Audytu. Zakres audytów, czas ich trwania oraz
rodzaje testów s• koordynowane podczas rocznych audytów. Audyty typu “value-for–money” w
stosunku do banku centralnego nie by•y przeprowadzane, ale nowelizacja ustawy o banku
centralnym z 1997r. dopuszcza tak• mo•liwo••.
163. Przygotowywanie audytów typu “value-for-money” sk•ada si• z trzech etapów. Rozpoczyna
si• wst•pnym badaniem w celu okre•lenia warunków, po którym nast•puje badanie stwierdzaj•ce,
czy szczegó•owy audyt jest uzasadniony. Trzecim etapem jest w•a•ciwe badanie z dok•adnym
sprawdzeniem problematyki uj•tej w zakresie kontroli. Ko•czy si• on raportem.
164. Odno•nie sprawozdawczo•ci, Kontroler i Audytor Generalny jest zobowi•zany przez ustaw•
o banku centralnym do badania, wydawania •wiadectwa przeprowadzenia badania i sporz•dzania
raportu do ka•dego sprawozdania finansowego przekazanego przez bank. Ponadto sukcesywnie
przesy•a on badane sprawozdania do ministerstwa finansów, które z kolei przedstawia je obu
izbom parlamentu. Audyty wykonywane s• zgodnie ze standardami wydanymi przez Rad•
Praktyki Audytorskiej reprezentuj•c• najwa•niejsze organizacje ksi•gowych w Wielkiej Brytanii i
Irlandii.
165. Bank centralny, na mocy ustawy z 1989r., zobowi•zany jest do przygotowania i przed•o•enia
Ministrowi Finansów rocznego sprawozdania z dzia•alno•ci. Je•eli stwierdzi si• istotne uchybienia
w kontroli wewn•trznej, Urz•d Kontrolera i Audytora Generalnego mo•e sporz•dzi• list•
zastrze•e•. W raportach z audytu zawiera si• opinie kierownictwa kontrolowanej jednostki.
Kontrole sprawdzaj•ce przeprowadza si•, zwykle, w trakcie przygotowywania nast•pnego
rocznego audytu.
Audyt wewn•trzny

Uprawnienia i organizacja

166. Departament Audytu Wewn•trznego w banku jest niezale•ny od wy•szego kierownictwa,
podlega bezpo•rednio Gubernatorowi oraz przedstawia raporty Komitetowi Audytu, który jest
powi•zany z zarz•dem. W sprawach administracyjnych, systemu informatycznego i zarz•dzania
kadrami Departament Audytu Wewn•trznego odpowiada bezpo•rednio przed Asystentem
Dyrektora Generalnego.
167. Ogólnie rzecz ujmuj•c, rol• audytu wewn•trznego jest dostarczanie Komitetowi Audytu i
kierownictwu banku, niezale•nej oceny dotycz•cej prawid•owo•ci i efektywno•ci metod kontroli,
zabezpiecze• skarbcowych i systemów przechowywania danych.
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168. Departament Audytu Wewn•trznego zapewnia, i• wszystkie najwa•niejsze ryzyka w banku s•
efektywnie zarz•dzane i kontrolowane. Dostarcza on informacji dotycz•cych: jako•ci stosowanych
kontroli, zgodno•ci dzia•a• z wymaganiami tych kontroli oraz rzetelno•ci i integralno•ci
informacji zarz•dczej.
169. Cele Departamentu Audytu Wewn•trznego s• okre•lone w ”Zasadach funkcjonowania”, które
zosta•y zmienione i zatwierdzone przez zarz•d w 1997r. Wyszczególnia si• w nich zakres
dzia•ania, sposób raportowania, obowi•zki oraz usytuowanie organizacyjne i stosowane standardy
audytu.
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Personel i kwalifikacje

170. Departament posiada dziewi•ciu pracowników ••cznie z dyrektorem. Wysoko•• bud•etu wynosi oko•o
291.000 Ir£. Zlecanie wykonywania us•ug audytorskich firmom zewn•trznym jest limitowane czasem
pracy 1 pracownika przez okres 1 roku. Na doskonalenie zawodowe i szkolenia ka•dego z pracowników
przeznacza si• przeci•tnie tydzie• rocznie.

171. Pracownicy posiadaj• kwalifikacje i wykszta•cenie w dziedzinie bankowo•ci, rachunkowo•ci,
prawa i zagadnie• informatycznych. Zwykle wolne etaty s• obsadzane poprzez rekrutacj• z
wewn•trz banku - w drodze przesuni•cia lub awansu. Pracownicy s• zach•cani do uczestniczenia
w odpowiednich szkoleniach, ••cznie z tymi, które dostarczaj• kwalifikacji w dziedzinie audytu
wewn•trznego.
Komitet Audytu

172. Komitet Audytu zosta• utworzony - na szczeblu zarz•du - na mocy ustawy o banku
centralnym z 1994r., zawieraj•cej warunki jego dzia•ania.
173. Komitet sk•ada si• z co najmniej trzech cz•onków wyznaczonych przez zarz•d spo•ród
dyrektorów niewykonawczych. Zarz•d mianuje równie• przewodnicz•cego, a ten z kolei
wyznacza sekretarza banku. Ustawa stanowi, •e w ci•gu roku musz• si• odby• co najmniej dwa
posiedzenia Komitetu. W praktyce zbiera si• on cztery razy w roku. Wszyscy dyrektorzy
niewykonawczy mog• uczestniczy• w jego posiedzeniach. Ponadto, na zaproszenie
przewodnicz•cego, w obradach Komitetu mog• bra• udzia• osoby z kierownictwa banku i dyrektor
Departamentu Audytu Wewn•trznego. Kontroler i Audytor Generalny mo•e, z uwagi na swoje
ustawowe uprawnienia, uczestniczy• równie• w tych zebraniach, a tak•e mo•e wnioskowa• o
zwo•anie posiedzenia. Komitet posiada uprawnienia do otrzymywania potrzebnych informacji od
kierownictwa i personelu banku.
174. Podstawowe obowi•zki Komitetu to:
● analiza corocznej wyceny inwestycji i sprawozda• finansowych przed przekazaniem
zarz•dowi,
● rozpatrywanie proponowanych, istotnych zmian do zasad rachunkowo•ci,
● rozpatrywanie materia•ów pokontrolnych, otrzymywanych od Kontrolera i Audytora
Generalnego,
● analizowanie planów audytu wewn•trznego, koordynacja jego dzia•a• z audytem
zewn•trznym, okre•lanie liczby personelu i bud•etu audytu wewn•trznego oraz jego
usytuowania w banku,
● rozpatrywanie najistotniejszych nieprawid•owo•ci i, dotycz•cych ich, odpowiedzi
kierownictwa.
175. Komitet Audytu jest istotnym elementem struktury zarz•dzania, dzia•aj•cym na rzecz
poprawy zarz•dzania organizacj• oraz wzrostu jej wiarygodno•ci.
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Planowanie i zakres audytu

176. Roczny plan audytu jest przygotowywany przez departament i przekazywany do Komitetu
Audytu, który analizuje go w porozumieniu z Gubernatorem i zarz•dem. Plany audytu
przygotowywane s• na podstawie analizy ryzyka, która umo•liwia nadawanie priorytetów
poszczególnym zadaniom. Trzyletni, krocz•cy plan audytu obejmuje ok. 180 poszczególnych
kontroli. W palnie brane s• pod uwag• istniej•ce systemy kontroli finansowej i potrzeby
kierownictwa.
177. Zakresem planowanej kontroli obj•te s• wszystkie aspekty operacji bankowych, a tak•e
wspomagaj•ce funkcje administracyjne. Najwi•kszy nacisk k•adziony jest na obszary o
najwi•kszym ryzyku, które zosta•o okre•lone na podstawie oceny warto•ci operacji, mo•liwo•ci
wyst•pienia nieprawid•owo•ci lub strat, b•d• te• utraty przez bank dobrego imienia. Przeprowadza
si• równie• audyty systemów komputerowych, które zosta•y ostatnio rozszerzone na audyty
tworzonych systemów.
Wykonywanie audytu

178. Metodologia audytu bierze pod uwag• zarówno ryzyko w•a•ciwe, jak i ryzyko zabezpiecze•.
Poszczególne audyty wykonywane s• w komórkach operacyjnych. Proces audytu wewn•trznego
opiera si• na najlepszych mi•dzynarodowych praktykach. Dokonano równie• nieformalnego
porównania z praktykami audytu zewn•trznego w celu zapewnienia prawid•owo•ci procesu
audytu. Poszczególne audyty wykonywane s• przez zespo•y dwuosobowe.
179. Dla ka•dego audytu konstruowany jest szczegó•owy program (checklista). W za••czniku nr 3
przedstawione s• przyk•ady checklist. Programy te poddawane s• bie••cej analizie. W niektórych
przypadkach wysy•ane s• do jednostek kontrolowanych specjalne kwestionariusze. Do
raportowania u•ywa si• programów Microsoft Word i Excel. Programu IDEA u•ywa si• do
wyci•gania danych, analiz, raportowania, selekcjonowania próby oraz do wykonywania testów
formalnych i bada• zgodno•ci z prawem. Pakiet MS Office jest u•ywany równie• do celów
administracyjnych.
Raportowanie

180. Poszczególne raporty z audytu s• przygotowywane przez zespó• kontrolny i przedstawiane
do oceny kierownictwu departamentu. W trakcie wszystkich audytów przeprowadza si• spotkania
maj•ce potwierdzi• prawdziwo•• ustalonych faktów i pomóc w uzyskaniu wyja•nie• kierownictwa
kontrolowanej jednostki. Raport ostateczny jest przekazywany kierownikowi tej jednostki i
nadzoruj•cemu j• cz•onkowi zarz•du. Ponadto Komitet Audytu i Gubernator Banku otrzymuj•
pó•roczne raporty na temat planowanych i wykonanych audytów oraz wynikaj•cych z nich
wniosków. Raport ten staje si• podstaw• dla regularnych spotka• Komitetu, a w razie potrzeby
mo•e by• przekazany zarz•dowi.
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181. Departament Audytu Wewn•trznego, wykonuj•c swoje obowi•zki, pos•uguje si• standardami
i zasadami wydanymi przez Instytut Audytorów Wewn•trznych i znacz•ce organizacje
ksi•gowych.
Wspó•praca mi•dzynarodowa

182. Dyrektor Departamentu Audytu Wewn•trznego jest cz•onkiem Grupy Audytorów TARGET
(TAG), która jest komitetem wy•szych rang• audytorów z banków centralnych krajów UE i
Europejskiego Instytutu Walutowego (EMI). Zadaniem TAG jest stworzenie podstaw dla audytu
bie••cego systemu rozlicze• TARGET. Komitet ten podlega bezpo•rednio Radzie EMI. W ramach
TAG zosta•o uformowanych kilka grup roboczych, w których jest reprezentowany bank.
Uczestniczy on równie• w wydarzeniach, które pozwalaj• by• na bie••co ze wszystkimi zmianami
prowadz•cymi do utworzenia Europejskiej Unii Monetarnej (EMU).
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10. POSZCZEGÓLNE MODELE KRAJOWE: HOLANDIA

Bank Centralny

183. Nederlandsche Bank N.V. zosta• utworzony w 1814r. Jest spó•k• akcyjn•, której akcje nale••
w 100% do Skarbu Pa•stwa. Na mocy ustawy o banku centralnym z 1948r. posiada on du•y
zakres niezale•no•ci.
184. Zarz•d banku sk•ada si• z prezesa i trzech cz•onków, z których jeden jest sekretarzem banku.
Osoby te s• mianowane przez Królow• na okres siedmiu lat.
185. Rada nadzorcza jest odpowiedzialna za nadzór nad zarz•dzaniem bankiem oraz przyjmuje
bilans roczny i rachunek wyników banku. Rz•d jest w niej reprezentowany przez Komisarza
Królewskiego.
186. Rada Banku sk•ada si• z 17 osób: Komisarza Królewskiego, czterech cz•onków rady nadzorczej i 12
cz•onków mianowanych przez Koron•. Ci ostatni reprezentuj• przedsi•biorców, zwi•zki zawodowe i
ekspertów ze •wiata instytucji bankowych i finansowych.

187. Podstawowym zadaniem Nederlandsche Bank N. V. w dziedzinie polityki monetarnej jest
utrzymywanie wewn•trznej i zewn•trznej si•y nabywczej guldena. W celu zapewnienia
koordynacji polityki monetarnej banku i polityki finansowej, przeprowadzane s• regularne
konsultacje pomi•dzy Prezesem Banku Holandii a Ministrem Finansów. Istniej• przepisy, które
okre•laj•, jak nale•y rozwi•zywa• potencjalne konflikty pomi•dzy tymi organami2. Dotychczas
takie konsultacje zawsze ko•czy•y si• porozumieniem.
Audyt zewn•trzny

2

W takich przypadkach Minister Finansów ma prawo nakazania bankowi dostosowania
swojej polityki do polityki monetarnej i finansowej realizowanej przez rz•d. Zarz•d mo•e odwo•a•
si• od takiej decyzji do Królowej, która podejmuje decyzj•, czy taki nakaz ma by• wykonany. W
porz•dku konstytucyjnym Holandii oznacza to, •e rz•d musi odpowiedzie• przed parlamentem za
podj•t• decyzj•.
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188. Algemene Rekenkamer zosta•a utworzona w 1814r. Konstytucja z 1814r. okre•la szereg
Wysokich Rad Pa•stwa, takich jak Algemene Rekenkamer, które s• niezale•ne od rz•du i
parlamentu. Struktura, zadania i kompetencje tej instytucji s• okre•lone w odr•bnej ustawie.
Algemene Rekenkamer dokonuje kontroli pod wzgl•dem efektywno•ci i legalno•ci. Przepisy
uprawniaj• t• instytucj• do korzystania z pracy ministerialnych audytorów w zakresie dotycz•cym
ich kontroli finansowych i zgodno•ci dzia•a• z prawem. Najwy•sza instytucja audytu nie ma
uprawnie• s•downiczych i nie mo•e s•dzi• lub kara• osób odpowiedzialnych za wydatki publiczne,
ani dzia•a• jako s•d apelacyjny.

189. Pomimo, •e Algemene Rekenkamer jest uprawniona do kontrolowania publicznych spó•ek
akcyjnych, to zgodnie z prawem, w stosunku do banku centralnego uczyniono wyj•tek. W
zwi•zku z tym mo•e on jedynie otrzymywa• roczne sprawozdania finansowe, i to, za
po•rednictwem Ministra Finansów. Najwy•sza instytucja audytu w Holandii nie ma zatem prawa
kontrolowania banku centralnego.
Biegli ksi•gowi

190. Audytorzy zewn•trzni koncentruj• si• w swojej pracy na po•wiadczaniu przeprowadzenia
badania rocznych sprawozda• finansowych. Praca ta wykonywana jest przez niezale•nych
bieg•ych ksi•gowych, którzy zgodnie z prawem holenderskim, jako jedyni, s• upowa•nieni do
badania rocznego bilansu spó•ek akcyjnych. Procedury audytu wewn•trznego s• koordynowane z
audytorami zewn•trznymi. Ma to na celu zwi•kszenie efektywno•ci i umo•liwienie audytorom
zewn•trznym korzystania, tam gdzie to jest mo•liwe, z efektów pracy audytorów wewn•trznych.
191. Opinia audytora jest zamieszczana w rocznym sprawozdaniu finansowym, które jest
przyjmowane przez rad• nadzorcz• i podawane do wiadomo•ci publicznej.
Audyt Wewn•trzny

Uprawnienia i organizacja

192. Departament Audytu Wewn•trznego w banku centralnym odpowiada przed zarz•dem banku.
Zarz•d zatwierdza polityk• audytu. Jest ona zapisywana w o•wiadczeniu o polityce audytu.
Polityka k•adzie nacisk na zwi•zek pomi•dzy struktur• organizacyjn• a kontrol• wewn•trzn•, która
ma zapewni• spójno•• i rzetelno•• informacji. Ponadto, polityka umacnia audyt wewn•trzny jako
jedno z narz•dzi zarz•dzania.
193. Celem Departamentu Audytu Wewn•trznego jest badanie i zatwierdzanie rachunków banku
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oraz sprawozda• finansowych podmiotów zale•nych, ocena organizacji, przep•ywu informacji,
systemów informatycznych i kontroli wewn•trznej. Na zlecenie zarz•du przeprowadzane s•
post•powania wyja•niaj•ce.
194. Podstaw• powodzenia audytów jest ich ukierunkowanie na badanie systemów. Zasadniczymi
przedmiotami audytu s• systemy informacji (finansowej) banku, i to zarówno te
skomputeryzowane jak i nieskomputeryzowane, ••cznie ze sposobem ich organizacji i w•a•ciw•
im kontrol• wewn•trzn•. Komórka audytu komputerowego odgrywa ogromn• rol• w pracy
Departamentu Audytu Wewn•trznego, a tak•e, relatywnie rzecz bior•c, poch•ania du•• cz•••
•rodków przeznaczanych na jego funkcjonowanie. Audyt przedwdro•eniowy programów
komputerowych jest cz••ci• audytu EDP. Departament Audytu Wewn•trznego przeznacza
niewielk• ilo•• czasu na przeprowadzenie audytu operacyjnego (efektywno•ci). Nie dotyczy to
audytu systemów EDP.
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Personel i kwalifikacje

195. Departament Audytu Wewn•trznego zatrudnia 23 osoby (oko•o 1,5% wszystkich
pracowników banku), z których 11 zajmuje si• audytem operacyjnym, a 8 wykonuje audyt
komputerowy. Dwie trzecie pracowników ma wykszta•cenie wy•sze, a 10 pracowników jest
bieg•ymi ksi•gowymi. Nieliczni maj• wcze•niejsze do•wiadczenie bankowe. Ca•y personel
posiada podstawow• wiedz• na temat audytu komputerowego. Co roku planuje si• co najmniej
dwa tygodnie szkolenia dla ka•dego pracownika. Okazjonalnie zleca si• wykonanie pewnych
audytów firmom zewn•trznym.
Planowanie i zakres audytu

196. Departament Audytu Wewn•trznego przygotowuje roczny plan audytu. Celem tego planu
jest zapewnienie, •e w ci•gu trzech - pi•ciu lat poddane zostan• audytowi wszystkie najwa•niejsze
systemy. Ogólnie rzecz bior•c, analiza ryzyka procesów jest cz••ci• metodologii audytu. Dla
potrzeb planowania i wykonywania audytu dokonuje si• analizy ryzyka na poziomie sprawozda•
finansowych, pod k•tem mo•liwo•ci wyst•pienia w nich b••dów. Jednym z g•ównych celów
analizy ryzyka jest stwierdzenie, czy mo•na polega• na istniej•cym systemie kontroli wewn•trznej.
Okre•lenie marginesu tolerancji w audycie oraz warto•ci materialnej s• innymi wa•nymi
elementami. Stosuje si• równie• holenderskie profesjonalne wytyczne, które wskazuj• ogólnie
zaakceptowane praktyki audytu.
197. Roczne plany audytu s• poddawane dyskusji z kierownikami operacyjnymi. Wprowadzenie
planu jest zadaniem Departamentu Audytu Wewn•trznego. Procedury audytu wewn•trznego s•
koordynowane z zewn•trznymi audytorami banku, w celu poprawienia efektywno•ci i
umo•liwieniu audytorom zewn•trznym, tam gdzie jest to mo•liwe, korzystania z pracy audytorów
wewn•trznych. W banku nie ma Komitetu Audytu, poniewa•, w powszechnym odczuciu,
obowi•zuj•ce procedury s• wystarczaj•ce.
Kontrola wewn•trzna

198. Wszystkie departamenty, których dzia•alno•• obci••ona jest du•ym ryzykiem, posiadaj•
komórki kontroli wewn•trznej, które wspó•dzia•aj• z Departamentem Audytu Wewn•trznego.
Departament Audytu Wewn•trznego opiera si•, w znacznej mierze, na wynikach pracy tych
komórek. W celu zapewnienia wytycznych i wskazówek komórkom kontroli wewn•trznej zosta•
wydany podr•cznik opisuj•cy podstawowe zasady kontroli wewn•trznej. Departament Audytu
Wewn•trznego udziela tym komórkom konsultacji dotycz•cych sposobu dokonywania kontroli i
sporz•dzania materia•ów pokontrolnych, które maj• poprawi• skuteczno•• i efektywno•• ich pracy.
Kontrole s• planowane przez kierowników komórek kontrolnych w porozumieniu z
Departamentem Audytu Wewn•trznego. Plany te musz• by• zaaprobowane przez dyrektora
odpowiedniego departamentu. Plany sporz•dzane przez Departament Audytu Wewn•trznego s•
cz••ciowo oparte na planach komórek kontroli wewn•trznej.
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Raportowanie

199. Formalnie Departament Audytu Wewn•trznego przedk•ada swoje raporty zarz•dowi, a w
praktyce sekretarzowi banku. Wszystkie rewizje i post•powania wyja•niaj•ce (80 rocznie) ko•cz•
si• sporz•dzeniem raportów, z których znaczna cz••• dotyczy audytu komputerowego. Kopie
raportów s• udost•pniane w•a•ciwym dyrektorom i kierownikom. Zasad• jest, •e zawarto•• raportu
jest dyskutowana, przed jego sporz•dzeniem, ze wszystkimi zainteresowanymi.

Wspó•praca mi•dzynarodowa

200. Departament Audytu Wewn•trznego ma sta•e kontakty ze swoimi odpowiednikami w krajach Unii
Europejskiej oraz partycypuje w pracach Zespo•u Roboczego d/s Kontroli Wewn•trznej. Zespó• ten
opracowa• list• podstawowych zasad dotycz•cych ustanawiania i utrzymywania efektywnego oraz
skutecznego systemu kontroli wewn•trznej, z uwzgl•dnieniem ró•nic w systemach prawnych, stara si• tak•e
zapobiec ewentualnym szkodom w banku. Jednocze•nie zwraca si• uwag• na potrzeb• unikania
nadmiernego obci••ania banków.
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11. POSZCZEGÓLNE MODELE KRAJOWE: SZWECJA

Bank centralny

201. Riksbank zacz•• spe•nia• funkcje banku centralnego w 1668r. Dzia•a on na mocy ustawy o
Sveriges Riksbank, która jest niemal corocznie nowelizowana. Ponadto, konstytucja i ustawa o
parlamencie odnosi si• do roli i zada• banku oraz funkcjonowania zarz•du.
202. Jako bank centralny Szwecji Riksbank jest odpowiedzialny za rozwój rynku walutowego i
kredytowego oraz za prowadzenie polityki monetarnej. Bank dzia•a na rzecz stabilizacji cen i
zarz•dza rezerwami walutowymi pa•stwa. Czyni kroki na rzecz powstania bezpiecznego i
wydajnego systemu p•atno•ci poprzez prowadzenie systemu rozlicze• mi•dzybankowych. Jako
jedyna jednostka ma prawo do emitowania, dystrybucji i sortowania szwedzkich banknotów i
monet.
203. Riksbank jest kontrolowany przez parlament i administrowany przez o•mioosobowy zarz•d
(siedmiu cz•onków jest wybieranych przez parlament). Ósmy cz•onek zarz•du - Gubernator
Banku - jest wybierany przez pozosta•ych cz•onków zarz•du na okres pi•ciu lat. W okresie swojej
kadencji Gubernator posiada dwóch zast•pców.
204. Ca•kowite zatrudnienie w banku w 1996r. wynosi•o ok. 800 osób, a suma aktywów wynosi•a
212.594.000.000 Skr.
205. W zwi•zku z przeprowadzanymi ostatnio badaniami parlamentarnymi dotycz•cymi
Riksbanku, wprowadzane s• zmiany w strukturze organizacyjnej oraz zarz•dzaniu (por. rozdz. 7).
206. W celu zapewnienia sprawnej organizacji dzia•a• zwi•zanych z kwestiami Unii Europejskiej,
bank posiada mi•dzynarodowy sekretariat, który zajmuje si• wspó•prac• z IMF oraz EMI.

Audyt zewn•trzny
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207. Riksrevisionsverket zwane te• Szwedzkim Narodowym Biurem Audytu zosta•o utworzone w
1961r. po po••czeniu w jeden organizm Narodowej Rady Rachunkowej i Rz•dowego Biura
Audytu.
208. Biuro jest centralnym organem administracji badaj•cym rachunkowo•• rz•dow• i jest
podporz•dkowane rz•dowi. Jest kierowane przez Audytora Generalnego, który jest mianowany
przez rz•d na sze•cioletni• odnawialn• kadencj•.
209. Jego rola nie jest okre•lona przez ustawy, tylko przez rz•dowe rozporz•dzenia ustanawiaj•ce
bie••ce zasady jego pracy. Pomimo, •e uprawnienia Riksrevisionsverket s• szerokie i ma pe•ny
dost•pem do wszystkich informacji niezb•dnych do wykonywania audytów, nie mo•e jednak
kontrolowa• banku centralnego. Kontroli banku centralnego dokonuj• audytorzy parlamentarni –
Riksdagens Revisorer (por. poni•ej). Równocze•nie, bank centralny ma dost•p, za po•rednictwem
audytorów parlamentarnych, do wszystkich dokumentów, które s• w•asno•ci• publiczn•.
Audytorzy parlamentarni

210. G•ówne zadanie audytorów parlamentarnych polega na badaniu realizacji celów ustalonych
przez Rikstag i ich efektów. W ramach swoich uprawnie• audytorzy mog• dokonywa• oceny
skuteczno•ci i efektywno•ci u•ytkowania zasobów; obejmuje to równie• zarz•dzanie i
wykorzystywanie nabytego maj•tku. Audytorzy zwracaj• du•• uwag•, zarówno na wykonanie jak i
na rzetelno•• zestawie• rachunkowych. W rezultacie audytorzy dzia•aj• na rzecz ekonomicznego
wydatkowania funduszy rz•dowych i zapewniaj•, •e aktywa rz•dowe s• u•ytkowane racjonalnie.
Wykonuje si• dwa rodzaje audytów. Audyty finansowe, które s• nastawione na badanie
rzetelno•ci systemu rachunkowo•ci, kont i sprawozda• oraz kontroli wewn•trznej. Ponadto
przeprowadza si• audyty wykonania, w ramach, których bierze si• pod uwag• kryteria
skuteczno•ci i efektywno•ci.
211. Zgodnie z ustaw• o audycie administracji parlamentarnej, Riksdagens Revisorer powinni w
ka•dym roku finansowym ocenia• zarz•dzanie i administrowanie w Riksbanku.
212. Cele audytu dokonywanego przez Audytorów Parlamentarnych s• nast•puj•ce:
● badanie decyzji zarz•du, dzia•a• kierownictwa, i administracji,
● wyra•anie opinii zwalniaj•cych zarz•d od odpowiedzialno•ci za dzia•ania administracji,
● ocena rocznego sprawozdania finansowego, rachunku wyników i bilansu,
● przekazywanie parlamentowi zalece• i wniosków pokontrolnych.
213. Parlament wybiera na czteroletni• kadencj• dwunastu audytorów i dwunastu ich zast•pców.
Wydzielone biuro audytorów parlamentarnych (Sekretariat) zajmuje si• audytami bie••cymi.
Pracuje w nim dwadzie•cia osób, które •ci•le wspó•pracuj•c• z audytorami wybranymi przez
parlament. Cz•sto w trakcie trwania audytów s• zatrudniani eksperci zewn•trzni. Wynikiem
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badania prac rz•du s• propozycje przekazywane do parlamentu i raporty sk•adane rz•dowi.
Reasumuj•c, audytorzy parlamentarni s• agend• Riksdagu zajmuj•c• si• audytem.
214. Ca•kowity bud•et audytorów parlamentarnych wynosi oko•o 16 000 000 Skr. W niedalekiej
przysz•o•ci b•dzie si• rozwa•a• mo•liwo•• utworzenia komitetu audytu. Obecnie, raporty i wst•pne
propozycje poddawane s• dyskusji w trakcie rozmaitych sesji plenarnych i posiedze• grup
roboczych.
215. Audyty s• przeprowadzane przez wybranych przez parlament audytorów z pomoc•
Sekretariatu. W celu wykonywania dzia•a• audytorskich niezb•dne s• kwalifikacje w dziedzinie
informatyki, finansów, rachunkowo•ci i oceny efektywno•ci. Sk•ad zespo•u audytorskiego
(ekonomi•ci, eksperci finansowi, ksi•gowi, audytorzy) zale•y od zakresu zadania.
216. Roczne plany audytu przygotowywane s• w trakcie konsultacji publicznych, propozycje s•
sk•adane przez indywidualnych parlamentarzystów, sta•e komisje parlamentarne oraz audytorów
parlamentarnych i ich biuro.
217. Tematy zamieszczane w planach mog• si• ró•ni•, lecz wszystkie dotycz• bud•etu, alokacji
•rodków, polityki administracyjnej, zamówie• publicznych, systemu s•dowego, s•u•by zdrowia,
edukacji i •rodowiska.
218. Na podstawie otrzymanych propozycji do planu, przygotowywane s• indywidualne zadania.
S• one opracowywane na podstawie wst•pnych studiów i bada•. Wst•pne badanie dostarcza
informacji, czy warto przeprowadza• bardziej szczegó•ow• kontrol•. Raport z audytu zawiera
rekomendacje i konkluzje, które s• prezentowane w celu uzyskania wyja•nie• jednostki
kontrolowanej. Ostateczna propozycja jest przedstawiana parlamentowi. Propozycja jest
traktowana w taki sam sposób, jak projekty ustaw, i poddawana jest debacie parlamentarnej.
Audytorzy sk•adaj• w parlamencie roczne raporty ze swojej dzia•alno•ci.
219. Raz do roku audytorzy parlamentarni przedstawiaj• w Riksdagu, tak zwane o•wiadczenie dla
parlamentu, dotycz•ce oceny dzia•alno•ci Riksbanku i zwi•zanych z nim sprawozda• finansowych.
W imieniu Riksdagens Revisorer podpisuje je przewodnicz•cy audytorów parlamentarnych i
dyrektor biura audytorów parlamentarnych.
Prywatne firmy audytorskie

220. Audytorzy parlamentarni - przygotowuj•c swój raport dla parlamentu - w znacznej mierze
korzystaj• ze szczegó•owych raportów dotycz•cych sprawozda• finansowych banku centralnego,
sporz•dzanych przez prywatnych audytorów. Wynikiem ich pracy jest stwierdzenie, czy
rachunkowo•• banku jest prowadzona w sposób rzetelny i prawid•owy. Raport taki jest tworzony
wspólnie przez Departament Audytu Wewn•trznego i audytorów zewn•trznych.
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Audyt wewn•trzny

Uprawnienia i organizacja

221. Dzia•alno•• Departamentu Audytu Wewn•trznego okre•lona jest w ustawie o Severiges
Riksbank, 1988:46, art. 35, która stwierdza, •e w centrali Riksbanku jest Departament Audytu
Wewn•trznego, który podlega bezpo•rednio zarz•dowi banku.
222. Dodatkowo, rola i zadania audytu wewn•trznego opisane s• w ustawie o audycie
administracji parlamentarnej oraz w wewn•trznych instrukcjach dotycz•cych audytu Riksbanku.
Nale•• do nich:
● przeprowadzanie bada•, czy rachunkowo•• jest prowadzona rzetelnie i zgodnie z
zasadami rachunkowo•ci,
● badanie systemów kontroli wewn•trznej, w szczególno•ci w zakresie kasowo skarbcowym,
● zapewnianie, •e bank utrzymuje satysfakcjonuj•c• jako•• systemów bezpiecze•stwa w
rachunkowo•ci, statystyce oraz innych, odpowiednich systemach informatycznych.
Departament Audytu Wewn•trznego dokonuje obserwacji i udziela zalece• dotycz•cych
efektywno•ci oraz zgodno•ci dzia•a• z celami banku.
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Personel i kwalifikacje

223. Departament Audytu Wewn•trznego zatrudnia dziewi•ciu audytorów, a jego bud•et wynosi
ok. 4 000 000 Skr. Zlecanie przeprowadzenia audytów przez firmy zewn•trzne jest ograniczone
do jednego w ci•gu roku. Na doskonalenie zawodowe i szkolenie ka•dego pracownika po•wi•ca
si• ok. dwóch tygodni w roku. Oprócz tego korzysta si• z pomocy konsultantów, którzy doradzaj•
i przeprowadzaj• szkolenia.
224. Starsi rang• audytorzy wykonuj• audyty zgodnie z potrzebami banku. Podstawowe
kwalifikacje audytorów to rachunkowo•• finansowa i audyt komputerowy. Pracowników rekrutuje
si• zwykle z firm audytorskich, Narodowego Biura Audytu i banków komercyjnych.
225. Obecnie dyskutuje si• nad powstaniem komitetu audytu banku.
Planowanie i zakres audytu

226. Co roku sporz•dzany jest plan audytu i przedstawiany do zatwierdzenia zarz•dowi.
Dodatkowe dokumenty okre•laj• obszary audytu na kolejne trzy lata.
227. Zakres audytów obejmuje ca•• dzia•alno••, ze szczególnym naciskiem na transakcje
walutowe, audyt sprawozda• finansowych, kontrole w jedenastu oddzia•ach i o•miu centrach
dystrybucji gotówki, audyt komputerowy (••cznie z audytem tworzonych systemów
informatycznych) oraz badanie efektywno•ci pewnych funkcji organizacyjnych. G•ówn• uwag•
zwraca si• na rachunkowo•• i kontrol• wewn•trzn•, szczególnie zwi•zan• z przechowywaniem
warto•ci i systemami bezpiecze•stwa. Praca Departamentu Audytu Wewn•trznego dotycz•ca
badania rocznych sprawozda• finansowych wykorzystywana jest przez audytorów
parlamentarnych, zgodnie z ich uprawnieniami.
Wykonywanie audytu

228. Jednym z interesuj•cych aspektów audytu w Riksbanku jest sporz•dzanie analiz ryzyka, które
s• oparte na kryteriach kontroli w•a•ciwej i materialno•ci. Po••czone ryzyka badane s• w fazie
planowania (systemów EDP) pod wzgl•dem ich istotno•ci (wa•no•• obszarów operacyjnych,
wra•liwo••, atrybuty transakcji i za••cznik ksi•gi g•ównej). S• one analizowane pod wzgl•dem
ryzyka ujawnienia tajemnicy bankowej, zamiany danych, zniszczenia lub nieuprawnionego
dost•pu. W•a•ciwe poziomy ryzyka (du•e, •rednie, ma•e) s• nast•pnie dopasowywane do
poszczególnych systemów bankowych i operacji, w celu ustalenia priorytetów do audytu. Inne
metody oceny ryzyka s• odpowiednio opracowane dla potrzeb audytu finansowego i oddzia•ów.
229. Metody pracy ••cz• kombinacj• programów audytu i kwestionariuszy kontroli wewn•trznej.
Narz•dzia na mainframe s• u•ywane do pozyskiwania danych; program ACL jest równie•
u•ywany do pozyskiwania danych, analizy, raportowania oraz doboru próby i wykonywania bada•
kont bilansowych. Pakiet MS Office jest u•ywany do celów administracyjnych; specjalna
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aplikacja w ramach DB 2 wykorzystywana jest do celów okresowych ksi•gowa•. W celu
wspomo•enia przeprowadzania kontroli sprawdzaj•cych, planowania i pozyskiwania informacji,
stworzono baz• danych (np. z wykorzystaniem MS Access), która jest obs•ugiwana przez
Departament Audytu Wewn•trznego.
Raportowanie

230. Poszczególne raporty z audytu przedstawiane s•, w zale•no•ci od okoliczno•ci, nast•puj•cym
organom: zarz•dowi, gubernatorowi i wy•szym rang• audytorom. Zawsze sporz•dza si•
streszczenia danego raportu. Ponadto, opracowywany jest roczny raport dotycz•cy planów,
osi•gni•• i dzia•a• Departament Audytu Wewn•trznego, przekazywany zarz•dowi.
231. Departament Audytu Wewn•trznego Riksbanku jest odpowiedzialny za przes•anie raportu o
sprawozdaniach finansowych do biura audytorów parlamentarnych.
232. Co pó• roku, lub podczas nast•pnego audytu, dokonuje si• kontroli sprawdzaj•cych,
dotycz•cych realizacji zalece•.
Wspó•praca mi•dzynarodowa

233. Departament Audytu Wewn•trznego jest uczestnikiem dorocznych spotka• audytorów z
banków centralnych krajów grupy G 10. Na forum tym dyskutowane s• zagadnienia audytu i
kontroli wewn•trznej.
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ZA••CZNIK NR 1: ANALIZA PORÓWNAWCZA USTAW O BANKU CENTRALNYM

Ustawa
o
centralnym

3

Niemcy

Irlandia

Holandia

Szwecja

1957r.

1942r.

1948r.

1988r.

Regulowanie warto•ci holenderskiej
waluty w sposób najdogodniejszy dla
dobrobytu spo•ecze•stwa, a przy tym
d••enie do utrzymania najbardziej
stabilnej warto•ci pieni•dza, jak tylko
jest to mo•liwe.
Organizuje obieg krajowych znaków
pieni••nych.
Zapewnia
przeprowadzanie
rozlicze•
pieni••nych w walucie krajowej i
zagranicznej. Posiada wy••czne
prawo emisji banknotów.

Riksbank jest odpowiedzialny
za polityk• walutow• i
kredytow•. Ponadto rozwija
bezpieczny
i
efektywny
system rozlicze•.

banku

Polityka monetarna Okre•la ilo•• pieni•dza w Ochrona warto•ci pieni•dza.
obiegu i kredytu udzielanego
gospodarce,
maj•c
na
wzgl•dzie ochron• warto•ci
pieni•dza.
Bank ma wy••czne prawo do *4
emisji banknotów.

Banknoty

3

Bank ma wy••czne prawo do
emisji banknotów.

Od momentu uko•czenia tego opracowania wszystkie ustawy o bankach centralnych czterech ww. krajów zosta•y dostosowane lub by•y w trakcie
dostosowywania do wymogów Traktatu z Maastricht, umo•liwiaj•cych utworzenie Europejskiego Systemu Banków Centralnych.
4

Gwiazdka oznacza, •e informacje s• nieodpowiednie lub w niewielu przypadkach nieosi•galne.
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Niemcy
Niemczech
nadzór
Nadzór
systemu W
bankowy wykonywany jest
kredytowego
przez
Federalne
Biuro
Nadzoru
Bankowego
(sprawozdaje
Ministrowi
Finansów) we wspó•pracy z
Bankiem.
Organ
federalny
Forma prawna
Dyrektoriat, sk•adaj•cy si• z
Prezesa,
Wiceprezesa
i
maksymalnie
sze•ciu
cz•onków.
Sposób mianowania Zg•aszani przez rz•d federalny
i mianowani przez Prezydenta
wy•szego
Republiki.
kierownictwa
Wy•sze
kierownictwo

Irlandia

Holandia

Szwecja

Kontrola
wielko•ci
kredytu, Zgodnie z ustaw• o nadzorze *
sta•ego i dominuj•cego •ród•a systemu kredytowego z 1992r. Bank
dobrobytu spo•ecze•stwa.
nadzoruje ca•y system kredytowy.

Organ banku

Organ
banku
Veenootschap).

(Naamloze Instrument Rz•du i organ
podleg•y
Riksdagowi
(Parlament)
Zarz•d
sk•adaj•cy
si•
z Zarz•d sk•adaj•cy si• z Prezesa, Zarz•d sk•ada si• z o•miu
Gubernatora, max. dziewi•ciu Sekretarza i nie wi•cej ni• pi•ciu cz•onków, z czego siedmiu
dyrektorów oraz max. dwóch dyrektorów wykonawczych
wybranych przez Riksbank.
dyrektorów wykonawczych.
Gubernator mianowany jest przez Cz•onkowie Zarz•du mianowani s• Gubernator wybierany jest
Prezydenta (na okres siedmiu lat), przez Królow• na okres siedmiu lat przez
siedmiu
cz•onków
pozostali cz•onkowie Zarz•du (na wniosek Zarz•du i Rady Zarz•du.
Zarz•d
wybiera
mianowani
przez
Ministra Nadzorczej).
ponadto z zewn•trz dwóch
Finansów (na okres pi•ciu lat).
zast•pców Gubernatora.
Kadencja
dyrektorów
wykonawczych,
(b•d•cych
cz•onkami
s•u•by
cywilnej)
zale•y od Ministra Finansów.
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Niemcy
Rada
Nadzorcza/Rada
Banku

Irlandia

Holandia

Rada Banku Centralnego *
sk•ada
si•
z
Prezesa,
Wiceprezesa,
cz•onków
Dyrektoriatu
i
Prezesów
Banków Centralnych Landów.

Szwecja

Dwunastu cz•onków mianowanych *
przez akcjonariuszy (= MF) ma
nadzorowa• dzia•ania kierownictwa
Banku i przyjmowa• roczny bilans
oraz rachunek zysków i strat.
Królewski Komisarz mianowany
przez Królow• na wniosek rz•du ma
prawo uczestniczenia jako doradca
bez prawa g•osu w posiedzeniach
Rady Nadzorczej.

Parlament

Rada Banku sk•ada si• z siedemnastu
cz•onków: Królewskiego Komisarza
(przewodniczy
jej),
czterech
cz•onków Rady Nadzorczej i
dwunastu cz•onków mianowanych
przez Królow•, którzy reprezentuj•
organizacje
przemys•owe
i
handlowe.
Rada
Banku
ma
uprawnienie, z w•asnej inicjatywy
wydawa•
Ministrowi
Finansów
zalecenia w sprawach dotycz•cych
istotnych zasad, którymi powinien
kierowa• si• Bank w swojej polityce.
*
Roczny bud•et Banku na
nadchodz•cy
rok
jest
przedstawiany do wiadomo•ci
parlamentarnej
komisji
finansów oraz audytorom
parlamentarnym.
Riksdag zatwierdza roczne
sprawozdanie finansowe i
podzia• zysków oraz udziela

Deutsche Bundesbank nie jest *
podmiotem
•adnej
sta•ej
kontroli parlamentarnej.
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Niemcy

Irlandia

Holandia

Szwecja
absolutorium Zarz•dowi.

Rz•d

Informacje
finansowe

Bundesbank
uzale•niony
rz•du.

nie
od

jest Minister Finansów mo•e, je•eli
instrukcji uwa•a to za s•uszne, ••da• od
Gubernatora
(lub
Zarz•du)
konsultowania i radzenia si• z nim
w sprawach wykonywania przez
Bank swoich podstawowych
funkcji i obowi•zków. Zarz•d
musi stosowa• si• do ka•dego z
tych ••da•.

Bundesbank
publikuje *
Informacj• Tygodniow• (w
uk•adzie bilansu)
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Ministerstwo Finansów mo•e, je•eli
uzna to za konieczne, udziela•
wskazówek Zarz•dowi, w celu
prawid•owego
skoordynowania
polityki Banku z polityk• finansow• i
monetarn• rz•du. W przypadku
sprzeciwu decyduje Królowa.

Przed
podj•ciem
przez
Riksbank
wa•nej
decyzji
odno•nie polityki monetarnej,
nale•y skonsultowa• si• z
wyznaczonym przez rz•d,
ministrem
–
cz•onkiem
gabinetu.
W wyj•tkowych przypadkach,
Bank
mo•e
podejmowa•
decyzje bez konsultacji.
Zarz•d publikuje co tydzie• skrócony *
bilans.
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Niemcy
W wi•kszo•ci przekazywany
do bud•etu federalnego.
sprawozdanie
Wymagania audytu Roczne
finansowe
powinno
by•
zbadane przez jednego lub
wi•cej audytorów wybranych
przez
Rad•
Banku
w
porozumieniu z Federaln• Izb•
Audytu. Raport sporz•dzony
przez audytorów zewn•trznych
s•u•y za
podstaw• dla
wykonywania audytów przez
Federaln•
Izb•
Audytu.
Raporty wraz z uwagami
Federalna
Izba
Audytu
przekazuje
Ministrowi
Finansów.
Podzia• zysku

Irlandia

Holandia

*

Przekazywany do bud•etu.

Kontroler i Audytor Generalny *
dokonuje audytu, certyfikacji i
przedstawia raporty odno•nie
wszystkich
dokumentów
finansowych dostarczanych mu z
mocy prawa. Raport z audytu jest
przedk•adany
Ministrowi
Finansów, który przekazuje jego
kopie ka•dej z izb Parlamentu.
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Szwecja
Okre•lony przez Riksdag.
zewn•trznego: roczny raport
na temat operacji Riksbanku
oraz propozycja podzia•u
zysków s• przekazywane do
Biura
Audytorów
Parlamentarnych.
wewn•trznego: w centrali
Banku umiejscowiona jest
komórka audytu. Dzia•ania
Departamentu
Audytu
s•
ukierunkowywane
przez
Zarz•d.
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ZA••CZNIK NR 2: PRZEGL•D PORÓWNAWCZY REZULTATÓW STUDIUM

Zagadnienie

Niemcy

Irlandia

Holandia

Szwecja

Banki centralne i organy nadzoru bankowego krajów cz•onkowskich UE okre•li•y zasady i wymagania zarz•dzania bankowym
wewn•trznym systemem controllingu i audytu oraz opublikowa•y je - po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami ksi•gowych i innymi
gremiami - jako dokument EMI zatytu•owany "Systemy kontroli wewn•trznej w instytucjach kredytowych". Wymagania dotycz•ce audytu
wewn•trznego i zewn•trznego okre•lone w tym dokumencie stosuje si• analogicznie do banków centralnych.
G•ówni wykonawcy Federalna Izba Audytu (NIA) Biuro Kontrolera i Audytora Rekenkamer (NIA) nie ma Riksdagens Revisor (audytor
dokonuje kontroli Bundesbanku Generalnego (NIA) dokonuje uprawnienia do kontrolowania de parlamentarny)
bada
przy wykorzystaniu rocznych kontroli
Banku
Centralnego Nederlansche
Bank
(bank sprawozdania
finansowe,
raportów
audytorów Irlandii i sk•ada sprawozdania centralny).
zarz•dzanie
i
administracj•
zewn•trznych
(bieg•ych bezpo•rednio
dla
Oirechtas Audyt
zewn•trzny
Banku Riksbanku (banku centralnego).
ksi•gowych). Izba informuje (Parlamentu) i jego komisji przeprowadzany
jest
przez Audytorzy parlamentarni opieraj•
Parlament Federalny (komisj• finansów publicznych. Biuro w niezale•nych
bieg•ych si• na szczegó•owych raportach z
finansów
publicznych)
o swoich dzia•aniach opiera si• na ksi•gowych.
audytu
prywatnych
firm
wszystkich istotnych ustaleniach. pracy Departamentu Audytu Praca Departamentu Audytu audytorskich. Co roku jest
Wewn•trznego,
jak
równie• Wewn•trznego
jest wydawane – kierowane do
dzia•aj•cego w Banku Komitetu skoordynowana z dzia•alno•ci• Parlamentu - o•wiadczenie o
Audytu.
audytorów zewn•trznych w celu ocenie dzia•a• Banku i jego
zwi•kszenia
efektywno•ci
i odpowiednich
sprawozda•
korzystania z pracy audytorów finansowych.
wewn•trznych, w jak tylko to jest Szwedzkie
Narodowe
Biuro
mo•liwym zakresie.
Audytu, które podlega rz•dowi,
nie
ma
uprawnienia
do
kontrolowania banku centralnego.
Wymogi UE
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Zagadnienie

Niemcy

Standardy
rachunkowo•ci
Szkolenia audytorów
w
bankach
centralnych

Zatrudnianie
audytorów
prywatnych

5

Irlandia

Holandia

Szwecja

Nie ma mi•dzynarodowych standardów rachunkowo•ci dla banków centralnych. Banki centralne krajów Unii Europejskiej pracuj• obecnie
na rzecz stworzenia jednolitych zasad rachunkowo•ci dla ESCB.
Szkolenia i rozwój profesjonalny audytorów zwykle s• kombinacj• edukacji uniwersyteckiej i szkole• w pracy. Formy te uzupe•nia si•
udzia•em w seminariach i konferencjach. Daje to mo•liwo•• bycia na bie••co z nowoczesnymi technikami audytu itp. Wi•kszo•• organizacji
audytorskich stara si• przeznaczy• na szkolenia ka•dego audytora co najmniej od jednego do dwóch tygodni w roku.
Audytorzy
Bundesbanku Na szkolenia zawodowe ka•dego Na bie••ce szkolenia zawodowe Audytorzy
powinni
mie•
po•wi•caj• na specjalistyczne pracownika przeznacza si• oko•o ka•dego pracownika przeznacza uniwersyteckie
wykszta•cenie
szkoleniach
–
w
czasie jednego tygodnia.
si• w danym roku oko•o dwóch ekonomiczne. Sta•e szkolenia
wykonywania
swoich
tygodni. Wszyscy biegli ksi•gowi zapewnia si• np. poprzez udzia• w
obowi•zków – oko•o 3-5%
musz•
uczestniczy•
w seminariach
organizowanych
swojego czasu pracy. Co wi•cej
wymaganym
przepisami przez prywatne firmy audytorskie
jest to uzupe•niane przez bie••ce
programie
szkoleniowym
i lub najwy•sz• instytucj• audytu.
szkolenie, szczególnie z j•zyka
zdobywa• „punkty”, w celu
angielskiego
i
z
zakresu
utrzymania swoich kwalifikacji
przetwarzania danych/ obs•ugi
zawodowych.
komputerów osobistych (DP/PC).
5
Audyt zewn•trzny wykonywany Prywatni audytorzy mog• by•
Zewn•trzni audytorzy z sektora *
jest przez niezale•nych bieg•ych wykorzystywani do wszelkiego
prywatnego dokonuj• kontroli
ksi•gowych.
rodzaju prac wykonywanych przez
dzia•alno•ci Banku, jego systemu
Audyt Wewn•trzny (poprzez
rachunkowo•ci
i
wydaj•
zapewnianie
odpowiednich
•wiadectwo o przeprowadzeniu
umiej•tno•ci w zakresie audytu
badania sprawozda• finansowych.
EPD) lub czasowe uzupe•nienie
wakatów.
Audytorzy parlamentarni opieraj•
si• na szczegó•owych raportach
prywatnych firm audytorskich.

Gwiazdka oznacza, •e informacje s• nieodpowiednie lub w niewielu przypadkach nieosi•galne.
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Zagadnienie

Niemcy

Irlandia

Typy
audytów
wykonywane przez
Audyt Wewn•trzny i
NIA

Sposób wykonywania audytu
przez Federaln• Izb• Audytu:
kontrole obejmuj•ce pewien okres
(np. jeden rok) w zakresie
zarz•dzania
finansami
przez
Bundesbank.

Sposób wykonywania audytu
przez Kontrolera i Audytora
Generalnego:
Audyt prawid•owo•ci i rzetelno•ci
sprawozda• finansowych oraz
systemów
wspomagaj•cych.
Audyt
zgodno•ci
zapewnia
równie•,
•e
wydatki
s•
prowadzone zgodnie z zasadami
prawa stanowionego.
Audyty „warto•• – za- pieni•dze”
(value – for- money audits).

Audyt wewn•trzny zorientowany *
na systemy, w tym powa•na rola
przypada audytowi EDP. Ocena
organizacji
i
kontroli
wewn•trznych jest integraln•
cz••ci• tej metody. Audyt
zewn•trzny koncentruje si• na
po•wiadczania
badania
sprawozda• finansowych.

Biuro Kontrolera i Audytora
Generalnego (NIA) dokonuje
audytu
Banku
Centralnego
Irlandii
i
sk•ada
raporty
bezpo•rednio Parlamentowi i
parlamentarnej Komisji Finansów
Publicznych. Kontroler i Audytor
Generalny bada równie• i wyra•a
opini• odnosz•c• si• do ka•dego
sprawozdania
finansowego
przekazywanego przez Bank. Po
zako•czonym audycie s• one
sukcesywnie
przekazywane
Ministrowi Finansów.

Departament
Audytu
Wewn•trznego
formalnie
raportuje do Zarz•du, a w
praktyce do cz•onka Zarz•du Sekretarza.
Kopie
raportu
udost•pniane s• w•a•ciwemu
dyrektorowi nadzoruj•cemu i
kierownikowi badanej jednostki
(podmiot audytu).

Audyt specyficznego obszaru
dzia•alno•ci
bankowej
lub
specyficznego
obszaru
dzia•alno•ci
administracyjnej
Bundesbanku, i jednocze•nie w
innych instytucjach federalnych
(tzw. audyty – krzy•owe). Izba
dokonuje porównania ustale• i
ocen.
Raporty audytorów zewn•trznych
Sposoby
z
sektora
prywatnego
s•
raportowania
(ci•g
dalszy
na przesy•ane do Bundesbanku,
Federalnego
Ministerstwa
nast•pnej stronie)
Finansów,
Federalnego
Ministerstwa
Gospodarki
i
Federalnej Izby Audytu.
Federalna Izba Audytu raportuje o
wszystkich
istotnych
uchybieniach do Parlamentu
(Komisja Finansów Publicznych).
Raporty Audytu Wewn•trznego
przekazywane s• kontrolowanym
podmiotom.
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Holandia

Szwecja

Audytorzy parlamentarni co roku
sprawozdaj• na temat oceny
dzia•alno•ci
Riksbanku
do
Riksdagu
(Parlamentu).
W
sprawozdaniu tym, zawarta jest
równie• ocena, zwi•zanych z t•
dzia•alno•ci•,
dokumentów
finansowych
Banku.
Przy
formu•owaniu tej oceny opieraj•
si• na szczegó•owym raporcie
Raporty audytorów zewn•trznych prywatnej firmy audytorskiej.
przedstawiane
Zarz•dowi
i
wyra•one przez nich opinie do Zarz•d Banku otrzymuje roczne
sprawozda•
finansowych, skrócone sprawozdanie, w którym
publikuje si• w corocznym opisane s• wszystkie istotne
sprawozdaniu
finansowym uchybienia wykryte przez Audyt
Banku.
Wewn•trzny. Podmioty audytu

CCNM/SIGMA/PUMA(98)41
otrzymuj• pe•ne sprawozdanie.
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Zagadnienie

Niemcy

Irlandia

Roczne skrócone sprawozdania s•
wysy•ane Prezesowi i innym
cz•onkom Dyrektoriatu/ Radzie
Banku
Centralnego
i
zewn•trznym audytorom.

Bank
centralny
przedstawia
roczne sprawozdanie o swojej
dzia•alno•ci
Ministrowi
Finansów.

Holandia

Szwecja

Departament
Audytu
Wewn•trznego sk•ada raporty
Gubernatorowi. Ponadto z racji
funkcjonalnego powi•zania z
Komitetem
Audytu
jest
zobowi•zany do przedk•adania
raportów równie• Komitetowi.
Wszystkie
podmioty
audytu
otrzymuj•
kopi•
raportu
audytorów wewn•trznych.
wewn•trzni
i*
Zasadniczo wszyscy audytorzy
Dost•p audytorów do Zasadniczo
wewn•trzni i zewn•trzni maj•
tajemnicy bankowej zewn•trzni audytorzy maj• dost•p
do
wszystkich
informacji
dost•p do informacji niezb•dnych
niezb•dnych do wykonania ich
do wykonania audytów.
pracy.
Tajemnica
bankowa
dotyczy np. rachunków klientów
Banku, informacji strategicznych
oraz akt osobowych pracowników
Bundesbanku.
W przypadku badania sprawy o
szczególnie poufnym charakterze
wyznacza si• do•wiadczonych i
zaufanych audytorów.
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Audytorzy wewn•trzni nie s•
ograniczani
przez
tajemnic•
bankow•. Tajemnica bankowa
dotyczy
g•ównie
stosunków
gospodarczych
pomi•dzy
jednostkami Banku a jego
klientami oraz strategicznych
informacji rynkowych.
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ZA••CZNIK NR 3 : PRZYK•ADY PROGRAMÓW AUDYTU

- KWESTIONARIUSZE Z IRLANDII

KONTROLER I AUDYTOR GENERALNY
Formularz Oceny Kontroli
Organizacja/ Mandat
Kredytodawcy

Przygotowany przez

Rok
,QLFMDá\
Data

AC027-01

19
Data poprzedniego audytu
________________________

Sprawdzony przez

,QLFMDá\
Data

________________________________________________________________________

Audyt
poprzedni

A. PYTANIA PODSTAWOWE

Audyt
obecny

&]\PHWRG\NRQWUROQHV RGSRZLHGQLHDE\
]DSHZQLü H
1 UDFKXQNLZ\VWDZLDQHSU]H]GRVWDZFyZV
_____________ _____________
]JRGQH]NVL JDPLJáyZQ\PL
kredytodawców i ich kontami
syntetycznymi
2. ZV]\VWNLHNUHG\W\LSU]\V]áHQDOH QR FLV
QDOH \FLHXGRNXPHQWRZDQHLXVWDORQHZ
Z\VRNR FL]JRGQHM]HVWDQHPU]HF]\ZLVW\P _____________ _____________
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3 DGQD]QDOH QR FLQLHMHVWSRPLQL WD
4 ZV]\VWNLHSR]\FMHZNVL JDFK
NUHG\WRGDZFyZV DXWRU\]RZDQH

____________

_____________

_____________ _____________
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Audyt poprzedni Audyt obecny
B.

$8'<7:(:1 75=1<
Czy dany obszar by• ju• przedmiotem badania
audytu wewn•trznego – w danym roku? Je•li tak,
nale•y do••czy• do dokumentacji kopi• raportu.

C.

D.

6=&=(*Ïà2:(.5<7(5,$
KONTROLI
1 &]\LVWQLHMHV\VWHPX]JDGQLDQLDNVL JL
JáyZQHMNUHG\WRGDZFyZ]GRNXPHQWDPL
dostawców?
2 &]\VDOGDUDFKXQNyZNUHG\WRGDZFyZV
uzgadniane regularnie z rachunkami
V\QWHW\F]Q\PLDUy QLFHZ\MD QLDQH"
3 &]\NUHG\W\LQDOH QR FLRGGRVWDZFyZV
NVL JRZDQHSUDZLGáRZR"
4 &]\GHEHW\QDUDFKXQNDFKV DQDOL]RZDQHL
sprawdzane?
5 &]\SU]HQLHVLHQLDSRPL G]\NXSQHPL
VSU]HGD RUD]NVL JDJáyZQDV
autoryzowane ?
6 &]\SURFHGXU\]DPNQL FLDURNXV
ZáD FLZH"

_____________

_____________

_____________ _____________

_____________ _____________
_____________ _____________
_____________ _____________
_____________ _____________
_____________ _____________

KONTROLE DYSCYPLINARNE
1 Czy operacje, procedury i systemy
IXQNFMRQXM FHZGDQ\PREV]DU]H]RVWDá\
QDOH \FLHXGRNXPHQWRZDQH"
2 &]\LVWQLHMHRGSRZLHGQLSRG]LDá
RERZL ]NyZ"
3 &]\]RVWDá\ZSURZDG]RQHRGSRZLHGQLH
RJUDQLF]HQLDXSUDZQLH "
4 Czy jest odpowiedni nadzór?
5 &]\F]HNLV ZáD FLZLHHZLGHQFMRQRZDQH"
6 &]\F] VWRWOLZR üNRQWUROLMHVW
Z\VWDUF]DM FD"
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_____________ _____________
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Audyt poprzedni Audyt obecny
E.

KRYTERIA KONTROLI SYSTEMOW
KOMPUTEROWYCH
2GQRVLVL GR]DVDGRFHQ\V\VWHPyZNRQWUROL
komputerowej)
.WyUHG]LDáDQLDZW\PREV]DU]HV
wykonywane przez komputery?
1 &]\ZSURZDG]DQHGDQHV VSUDZG]DQH"
2 &]\GDQHZSURZDG]DQHV VSUDZG]DQH
powtórnie?
3 &]\LVWQLHM PHWRG\VSUDZG]DQLD
NRPSOHWQR FLLVWQLHM F\FKGDQ\FKL
wprowadzanych zmian?
4 Czy istnieje kontrola danych, których
V\VWHPQLHSU]\M á"
5 Czy istnieje kontrola podejrzanych
pozycji?
6 &]\LVWQLHMH=HVSyá.RQWUROL'DQ\FK"
7 &]\V RGSRZLHGQLHV\VWHP\
]DEH]SLHF]H "
8 &]\NRQWUROXMHVL XDNWXDOQLDQLHGDQ\FK
RUD]VDOGDWUDQVDNFMLLSOLNLJáyZQH"
9 &]\NRQWUROXMHVL SU]HND]\ZDQLH
danych w zintegrowanym systemie
komputerowym?
10 &]\LVWQLHMHNRQWURODX \WNRZQLND
GDQ\FKZ\FKRG] F\FK"
11 Czy zalecenia Dokumentacji (systemu)
V NRQWURORZDQHZV\VWHPLH
komputerowym?
12 Czy istnieje kontrola kasowania danych?

F.

WSTEPNA ANALIZA RYZYKA
=DJUR HQLDZGDQ\PREV]DU]HV QDVW SXM FH
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KONTROLER I AUDYTOR GENERALNY

AS027-01

Program audytu
Organizacja/Mandat
Kredyty i odsetki
Rok........
________________________________________________________________________
Cel
Cele:

,QLFMDá Uwagi/
*áyZQH
Data WP
VSRVWU]H HQLD
Ref.
A

8VWDOLüF]\ZV]\VWNLHSR]\FMHNUHG\WRZH
______ ______ __________
LRGVHWNLV ]DUHMHVWURZDQHZNVL JDFK

B

8VWDOLüF]\ZV]\VWNLH]DUHMHVWURZDQH
pozycje kredytowe i wymagalne odsetki
V SUDZLGáRZH

C

=ZHU\ILNRZDüVXP\]DNVL JRZDQHSRG
N WHP]JRGQR FL]REHFQ\PL
ZLHU]\WHOQR FLDPL

______ ______ __________

______ ______ __________

Procedury :
A. Analiza
:\NRQDQLHSUDZLGáRZ\FKDQDOL]GDQHJR
REV]DUXRUD]SU]HJO GLVWRWQ\FK
ZVND QLNyZLWUHQGyZ
AC

______ ______ __________

B. Badanie ogólne
1. Uzgodnienie listy kredytów i odsetek z
sumami z bilansu
2. Porównanie listy kredytodawców z
LQG\ZLGXDOQ\PLVDOGDPLZNVL G]H
kredytodawców
6SUDZG]HQLHSUDZLGáRZR FLREOLF]H
=EDGDQLHNVL JLNUHG\WRGDZFyZ
poprzez:
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______ ______ __________
______ ______ __________
______ ______ __________
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a) sprawdzenie, czy indywidualne salda
NUHG\WRGDZFyZRG]ZLHUFLHGODM RVWDWQLH
______ ______ __________
operacje;
E Z\NVL JRZDQLHQLHW\SRZ\FKSR]\FML
F VSUDZG]HQLHSRGZ]JO GHP
______ ______ __________
UDFKXQNRZ\PZNVL G]H

5 =EDGDQLH]JRGQR FLSRPL G]\
rachunkami dostawców a saldami w
NVL G]HNUHG\WRGDZFyZ
6 Zbadanie wszystkich istotnych sald
GHEHWRZ\FKSRZVWDá\FK]SRZ\ V]\FK
SR]\FMLLXVWDOHQLHF]\SRZLQQ\E\ü
SU]HNZDOLILNRZDQHMDNRZLHU]\WHOQR FL
D QDGSáDW\
b) nie zarejestrowane faktury;
F SU]HGSáDW\OXE
G Eá G\
AC

,QLFMDá'DWD Uwagi/
*áyZQH
WP
VSRVWU]H HQLD
Ref.
______
______ __________

______

______ __________

______
______
______
______

______
______
______
______

__________
__________
__________
__________

C. Audyt kontroli kredytodawców
1 3RWZLHUG]HQLH HNRQWDV\QWHW\F]QHZ
NVL G]HJáyZQHMNUHG\WRGDZFyZV
______
]JRGQH]VDOGHPZNVL G]H
2 =EDGDQLHSRZ\ V]\FKX]JRGQLH SRSU]H]
sprawdzenie:
a) zapisów przeciwstawnych;
______
b) poprawek lub zapisów nietypowych;
______
c) sukcesywnego rozrachunku
______
GRVWRVRZD 
3 =EDGDQLHNRQWV\QWHW\F]Q\FKZNVL G]H
______
JáyZQHMNUHG\WRGDZF\L
a) sprawdzenie dodatków i sald odsetek ______
QLH]DSDGá\FK
E SU]H OHG]HQLHZV]\VWNLFKQLHW\SRZ\FK
______
pozycji;
F SRUyZQDQLHVDOGUDFKXQNXPLHVL FSR
PLHVL FXLMH HOLLVWQLHMHLVWRWQD]PLDQD
______
WUHQGXQDOH \]EDGDüMHMSU]\F]\Q\
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______ __________
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______ __________
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A

D. Umiejscowienie
1 3U]HQLHVLHQLHSáDWQR FLF]HNRZ\FK]
NVL JL
SáDWQR FLF]HNRZ\FKQDUDFKXQNL
NUHG\WRGDZFyZZNVL G]HJáyZQHM

______
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,QLFMDá
Data
2 6SUDZG]HQLHFDáNRZLW\FKSáDWQR FL
F]HNRZ\FKNUHG\WRGDZFyZ]NVL JL
SáDWQR FLF]HNRZ\FKLSRUyZQDQLH]
kontami syntetycznymi kredytodawców w ______
NVL G]HJáyZQHM
3 =EDGDQLHUHMHVWUyZ]NVL JNUHG\WRGDZFyZ
LVSUDZG]HQLHZD QR FLWUDQVDNFML]
______
SRGVWDZRZ GRNXPHQWDFM
SSB

Uwagi/
WP
Ref.

*áyZQH
VSRVWU]H HQLD

______ __________

______ __________

SM-

E. Obieg informacji
5R]V\áDQLHUDFKXQNyZNUHG\WRZ\FK
EDGDQLHRGSRZLHG]L]OLVW NRQWURORZDQ\FK
sald, badanie kredytów na temat, których
______
nie otrzymano odpowiedzi

_____

__________

_______
_______
_______
_______

______
______
______
______

__________
__________
__________
__________

_______

______ __________

1 Sprawdzenie procedur spisywania na straty
na koniec roku:
Zebrane polecenia zakupów;
_______

______ __________

SS-

SM-

AB F. 3U]\FKRG\SU]\V]á\FKRNUHVyZ

B

1 %DGDQLHQDUDVWDM F\FKNRV]WyZQDNRQLHF
URNXSRGZ]JO GHPNRPSOHWQR FLL
SUDZLGáRZR FLSU]H]RGQLHVLHQLH
D GRSy QLHMV]\FKSáDWQR FL
E X]JRGQLH 
F RGVHWHN]SU]HV]áHJRURNXRUD]
G NVL JLJáyZQHM
2 =DSHZQLHQLH HSROLW\NDZF]H QLHMV]\FK
VSáDWGRVWDZFyZMHVWUR]V GQD
G. Spisywanie na straty

SS-

SM-

Rejestry otrzymanych towarów;
SS-

_______
SM-
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Rejestry zwróconych towarów;

_______

______ __________

,QLFMDá Uwagi/ *áyZQH
Data
WP VSRVWU]H HQLD
Ref.
SS-

SM-

Rachunki zakupów;
SS-

______ ______ __________
SM-

Noty kredytowe.
SS-

C

______ ______ __________
SM-

2 :RGQLHVLHQLXGRSURFHGXUZ\NUH ODQLD
QDOH \]DSHZQLü HZV]\VWNLHRWU]\PDQH
WRZDU\]RVWDá\XZ]JO GQLRQHZ6\VWHPLH
=DNXSyZ.UHG\WyZL H]ZL ]DQH]W\P
NRV]W\LZ\GDWNL]RVWDá\QDOLF]RQHOXE
SU]HND]DQHGR]DSáDW\ZSU]\SDGNX
wszystkich zakupów.
H. Waluty obce

______ ______ __________

1 3RWZLHUG]Lü HNUHG\W\LRGVHWNLQDURVáHZ
ZDOXWDFKREF\FK]RVWDá\SU]HOLF]RQHQDU]HF]
UDFKXQNyZURF]Q\FKQDZDOXW NUDMRZ SR ______ ______ __________
odpowiednim kursie.
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KONTROLER I AUDYTOR GENERALNY

AC028-01

Formularz oceny kontroli
Organizacja /Mandat:
Kredytobiorcy

Rok
Przygotowany przez

,QLFMDá\
Data

Odebrany przez

,QLFMDá\
Data

19
Data poprzedniego audytu
________________________

________________________________________________________________________

Audyt poprzedni Audyt obecny
A

3<7$1,$*àÏ:1(
&]\PHWRG\NRQWUROQHV RGSRZLHGQLHDE\
]DSHZQLü H
1 rachunki syntetyczne kredytobiorców
]JDG]DM VL ]VDOGDPLNRQWZNVL G]H
kredytobiorców?
2 QDOH QR FLLZF]H QLHMV]HVSáDW\]RVWDá\
]DSLVDQHZHZáD FLZHMZ\VRNR FL"
3 ZV]\VWNLHSR]\FMHQDOH QR FLV
DXWRU\]RZDQHLQLHSRPLQL WR DGQ\FK
pozycji?
4 F]\ZV]\VWNLHQDOH QR FLV  FL JDOQHOXE
F]\LVWQLHM RGSRZLHGQLH]DEH]SLHF]HQLD
ZREHFGáXJyZQLH FL JDOQ\FK"
5 F]\VNRU]\VWDQR]HZV]\VWNLFKGRVW SQ\FK
]QL HNLUDEDWyZ
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Audyt poprzedni Audyt obecny
B

AUDYT WEWNETRZNY
&]\GDQ\REV]DUE\áMX SU]HGPLRWHPEDGDQLD
DXG\WXZHZQ WU]QHJRZGDQ\PURNX"-H OLWDN
QDOH \GRá F]\üGRGRNXPHQWDFMLNRSL UDSRUWX
_____________ _____________

C

SZCZEGOLOWE KRYTERIA
KONTROLI
1 Czy ma miejsce okresowe uzgadnianie
UDFKXQNyZQDOH QR FLZNVL G]HJáyZQHM
kredytobiorców?
2 &]\Z\FL JLSU]HV\áDQHV UHJXODUQLH
wszystkim klientom?
3 &]\UDFKXQNLNWyUHRSLHZDM QDVXP\
QLH]JRGQH]]DNVL JRZDQ\PLV EDGDQH"
4 &]\GHEHW\QDUDFKXQNDFKV DQDOL]RZDQHL
FL JDQH"
5 &]\VSRU] G]DVL DQDOL]\SU]HGDZQLRQ\FK
GáXJyZLEDGDVL MHRUD]ZGUD D
RGSRZLHGQLHSRVW SRZDQLD"
6 &]\LVWQLHMHNRQWURODQDGNODV\ILNDFM L
VSLV\ZDQLHPQDVWUDW\]á\FKGáXJyZ"
7 &]\ZDUXQNLUR]OLF]HQLDV ZáD FLZH"
8 &]\SRGM WHUDEDW\V VSUDZG]DQHSRG
Z]JO GHPZD QR FL"

D

_____________ _____________
_____________ _____________
_____________ _____________
_____________ _____________
_____________ _____________

_____________ _____________
_____________ _____________
_____________ _____________

KONTROLE DYSCYPLINARNE
1 Czy operacje, procedury i systemy
IXQNFMRQXM FHZGDQ\PREV]DU]HV
QDOH \FLHGRNXPHQWRZDQH"
2 &]\LVWQLHMHRGSRZLHGQLSRG]LDá
RERZL ]NyZ"
3 &]\]RVWDá\XVWDQRZLRQHRGSRZLHGQLH
RJUDQLF]HQLDXSUDZQLH "
4 Czy istnieje odpowiedni nadzór?
5 &]\F]HNLV ZáD FLZLHHZLGHQFMRQRZDQH"
6 &]\F] VWRWOLZR üNRQWUROLMHVW
Z\VWDUF]DM FD"
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Audyt poprzedni Audyt obecny
E.

KRYTERIA KONTROLI SYSTEMOW
KOMPUTEROWYCH
2GQRVLVL GR]DVDGRFHQ\V\VWHPyZNRQWUROL
komputerowej)
.WyUHG]LDáDQLDZW\PREV]DU]HV
wykonywane przez komputery?
1 &]\ZSURZDG]DQHGDQHV VSUDZG]DQH"
2 &]\GDQHZSURZDG]DQHV VSUDZG]DQH
powtórnie?
3 &]\LVWQLHM PHWRG\VSUDZG]DQLD
NRPSOHWQR FLLVWQLHM F\FKGDQ\FKL
wprowadzanych zmian?
4 Czy istnieje kontrola danych, których
V\VWHPQLHSU]\M á"
5 Czy istnieje kontrola podejrzanych
pozycji?
6 &]\LVWQLHMH=HVSyá.RQWUROL'DQ\FK"
7 &]\V RGSRZLHGQLHV\VWHP\
]DEH]SLHF]H "
8 &]\NRQWUROXMHVL XDNWXDOQLDQLHGDQ\FK
RUD]VDOGDWUDQVDNFMLLSOLNLJáyZQH"
9 &]\NRQWUROXMHVL SU]HND]\ZDQLH
danych w zintegrowanym systemie
komputerowym?
10 &]\LVWQLHMHNRQWURODX \WNRZQLND
GDQ\FKZ\FKRG] F\FK"
11 Czy zalecenia Dokumentacji (systemu)
V NRQWURORZDQHZV\VWHPLH
komputerowym?
12 Czy istnieje kontrola kasowania danych?

F.

WSTEPNA ANALIZA RYZYKA
=DJUR HQLDZGDQ\PREV]DU]HV QDVW SXM FH
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AC028-01

Program audytu
Kredytobiorcy i wcze•niejsze sp•aty
Rok........

PLANOWANIE: Podczas planowania typu i poziomu testów wzi••em pod uwag• zagro•enia odnotowane
w FOK. Na podstawie tych zagro•e•, zatwierdzam cele i plany audytu w formie przedstawionej w
programie.

Starszy audytor...........................................

Data.............................................................

WNIOSKI: Zako•czy•em wykonywanie prac opisanych w programie. G•ówne
spostrze•enia, na które nale•y odpowiedzie• znajduj• si• w “Formularzu G•ównych
Spostrze•e•”.
Audytor..................................................

Data............................................................

RAPORT Z AUDYTU QD SRGVWDZLH PRMHM RFHQ\  NRQWUROL NWyU  SRWZLHUG]DM  WHVW\
DXG\WRUVNLHRNUH ODPU\]\NRNRQWUROLMDNR :\VRNLH UHGQLH0DáH
1DSRGVWDZLHZ\NRQDQHMSUDF\]JRGQHM]]Dá F]RQ\PSRQL HMSURJUDPHPVWZLHUG]DP H
FHOHDXG\WX]RVWDá\RVL JQL WH]JRGQLH]SXQNWDPLRSLVDQ\PLZPRLPUDSRUFLH
Starszy audytor.............................................

Data......................................................

=$.2 &=(1,($8'<783U]HEDGDáHP]DáR HQLDSURJUDPXLLFKZ\NRQDQLH3RGM WH
SRZLQQ\]RVWDüQDVW SXM FHNURNL
Zast•pca Dyrektora........................................

Data.............................................................

Cel

,QLFMDá Uwagi/ *áyZQH
Data
WP VSRVWU]H HQLD
Ref.

Cele:

A 8VWDOLüF]\ZV]\VWNLHQDOH QR FLV
]DUHMHVWURZDQHZNVL JDFK

______ ______ __________
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B 8VWDOLüF]\ZV]\VWNLH]DUHMHVWURZDQH
QDOH QR FLV ZD QHU]HF]\ZL FLHLVWQLHM L
V ZSURZDG]RQHZRGSRZLHGQLHMZLHONR FL ______ ______ __________
C =ZHU\ILNRZDüZV]\VWNLHQDOH QR FLSRG
Z]JO GHP FL JDOQR FLLF]\XWZRU]RQR
______ ______ __________
UH]HUZ\QD]áHLZ WSOLZHGáXJL

D =DSHZQLü HZV]\VWNLHZF]H QLHMRSáDFRQH
Z\GDWNLNDONXORZDQHV QDUR]V GQ\P
poziomie.
Procedury:

,QLFMDá Uwagi/ *áyZQH
Data WPRef. VSRVWU]H HQLD
______ ______ __________

A Analiza
:\NRQDQLHSUDZLGáRZ\FKDQDOL]GDQHJR
REV]DUXLSU]HJO GLVWRWQ\FKZVND QLNyZL
trendów

______ ______ __________

B Badanie ogólne
8]JRGQLHQLHOLVW\QDOH QR FLRUD]
porównanie jej z sumami z bilansu
3RUyZQDQLHOLVW\QDOH QR FL]
LQG\ZLGXDOQ\PLVDOGDPLZNVL G]HJáyZQHM
3. Sprawdzenie zsumowanych pozycji na
OL FLH
=EDGDQLHNVL JLJáyZQHMNUHG\WRELRUFyZ
VSUDZG]DM F
D F]\OLPLW\NUHG\WRZHNOLHQWyZQLH]RVWDá\
przekroczone
SS-

______ ______ __________
______ ______ __________
______ ______ __________

______ ______ __________

SM-

E QDG]Z\F]DMQHSR]\FMH QDGX \FLDZSáDW\
na rachunek)
F SUDZLGáRZR üUDFKXQNyZ
d) znaczne salda bez alokacji
H GRGDWNLLVDOGDQLH]DSDGá\FKRGVHWHN
f) salda kredytowe
5 3R]\VNLZDQLHDQDOL]GRW\F] F\FKGáX QLNyZ
i badanie wysokich pozycji
6 6SUDZG]HQLHF]\Z\FL JLV UHJXODUQLH
Z\V\áDQHGRNOLHQWyZ
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,QLFMDá Uwagi/ *áyZQH
Data WPRef. VSRVWU]H HQLD
7 Sprawdzenie, czy wszystkie przeterminowane
______ ______ _________
UDFKXQNLV SRGGDQHHJ]HNXFML
C

Kontrola rachunków kredytobiorców
1 Zweryfikowanie, czy konta syntetyczne
NUHG\WRELRUFyZZNVL G]HV ]JRGQH]VDOGHP
ZNVL G]HNUHG\WRELRUFyZ
2 6SUDZG]HQLHSRZ\ V]\FKX]JRGQLH 
a) zapisów przeciwstawnych;
b) poprawek lub zapisów nietypowych;
F VXNFHV\ZQHJRUR]UDFKXQNXGRVWRVRZD
3 =EDGDQLHNRQWV\QWHW\F]Q\FKZNVL G]H
JáyZQHMNUHG\WRGDZF\
a) sprawdzenie dodatków i sald odsetek
QLH]DSDGá\FK
E SU]H OHG]HQLHZV]\VWNLFKQDG]Z\F]DMQ\FK
pozycji
F SRUyZQDQLHVDOGUDFKXQNXPLHVL FSR
PLHVL FXLMH HOLLVWQLHMHLVWRWQD]PLDQD
WUHQGXQDOH \]EDGDüMHMSU]\F]\Q\

D

______ ______ _________
______ ______ _________
______ ______ _________

______ ______ _________
______ ______ _________
______ ______ _________

Umiejscowienie
1 Sprawdzenie umieszczenia poszczególnych
SR]\FML]UDFKXQNyZZNVL G]H
2 3RUyZQDQLHFDáNRZLW\FKZDUWR FLSR]\FML]
rejestrów rachunków do sum kontrolnych
NVL JL
3 =EDGDQLHUHMHVWUyZ]NVL JGáX QLNyZL
VSUDZG]HQLHZD QR FLWUDQVDNFML]
SRGVWDZRZ GRNXPHQWDFM

E

______ ______ _________

______ ______ _________
______ ______ _________

______ ______ _________

Obieg informacji
1 5R]V\áDQLHOLVW\NUHG\WRELRUFyZ
SS-

______ ______ _________
SM-
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2 8]JDGQLDQLHRGSRZLHG]L]OLVW VDOGZFHOX
VWZLHUG]HQLDQLHSUDZLGáRZR FL
3 6SUDZG]DQLHGáX QLNyZRGNWyU\FKQLH
otrzymano odpowiedzi.

,QLFMDá Uwagi/ *áyZQH
Data WPRef. VSRVWU]H HQLD
______ ______ _________
______ ______ _________

'áX QLF\QLHNRPHUF\MQLLSU]HGSáDW\

F

1 3R]\VNDQLHOLVW\GáX QLNyZ
QLHNRPHUF\MQ\FK LZF]H QLHMV]\FKVSáDWQD
koniec roku:
SSSM-

2

3
4

5

D ]DSHZQLHQLH]JRGQR FLUDFKXQNyZ]
innymi dokumentami
E VSUDZG]HQLHREOLF]H
F ]EDGDQLHGRNXPHQWyZNVL JRZ\FKSRG
N WHPSR]\FMLNWyUHPRJá\]RVWDü
SRPLQL WHQSF]\QV]HXEH]SLHF]HQLD
G ]DSHZQLHQLH HSR]\FMHWH]RVWDá\
ZáD FLZLH]DNVL JRZDQHZNVL G]HJáyZQHML
V RGSRZLHGQLRRG]ZLHUFLHGORQHZ
rachunkach.
=DSHZQLHQLH]JRGQR FL]UDFKXQNDPL
Z\FL JDPLOXELQQ RGSRZLHGQL
GRNXPHQWDFM 
6SUDZG]HQLHREOLF]H
'RNáDGQHSU]H OHG]HQLHNVL JRZD ZFHOX
XVWDOHQLDF]\QLHSRPLQL WR DGQ\FKSR]\FML
(np. czynszu, diet, itp.)
=DSHZQLHQLHDE\WHSR]\FMH]RVWDá\
RGSRZLHGQLR]DNVL JRZDQHZNVL G]H
JáyZQHMLSUDZLGáRZRE\á\XPLHMVFRZLRQHZ
rachunkach.
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G

,QLFMDá Uwagi/ *áyZQH
Data WPRef. VSRVWU]H HQLD

=áHGáXJL
1 3RWZLHUG]HQLH HVDOGDNUHG\WRELRUFyZQD
NRQLHFURNXV ZGDOV]\FKRNUHVDFK
UHDOL]RZDQH]JRGQLH]NVL J JRWyZNL
Z\FL JDPLLWS
SS-

SM-

Badanie wszystkich nierozliczonych
UDFKXQNyZLPLHU]HQLHLFKZSá\ZXQD
______ ______ _________
Z\VRNR üW\FKGáXJyZ
2 3RUyZQDQLH]á\FKGáXJyZVSLVDQ\FKZVWUDW\
______ ______ _________
]GRNXPHQWDFM
3 8SHZQLHQLHVL  HZ\NRU]\VWDQRPR OLZR FL
______ ______ _________
RG]\VNDQLDSLHQL G]\
H

Spisywanie na straty

1
2
3
4

I

3RWZLHUG]HQLH GODFHOyZNVL JRZD
URF]Q\FK  HNUHG\W\LRGVHWNLQDURVáHZ
ZDOXWDFKREF\FK]RVWDá\SU]HOLF]RQHQD
ZDOXW NUDMRZ SRRGSRZLHGQLPNXUVLH
2WU]\PDQHSROHFHQLDVSU]HGD \
Rejestr otrzymanych towarów
5DFKXQNLVSU]HGD \
1RW\NUHG\WRZHZFHOXXSHZQLHQLDVL  H
wszystkie dostarczone towary i wykonane
XVáXJLV Zá F]RQHGRV\VWHPXVSU]HGD \
kredytobiorców

______ ______ _________
______ ______ _________
______ ______ _________
______ ______ _________

______ ______ _________

Waluty obce
1 3RWZLHUG]HQLH HNUHG\W\LRGVHWNLQDURVáHZ
ZDOXWDFKREF\FK]RVWDá\SU]HOLF]RQHQD
______ ______ _________
ZDOXW NUDMRZ SRRGSRZLHGQLPNXUVLH
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