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Zrównoważony rozwój 

(Sustainability Developement)
• ZR to nowy wzorzec rozwoju społeczeństw, 

społeczności, przedsiębiorstw; nazywany także 
trwałym, odnawialnym lub stałym. 

• Idea zrównoważonego rozwoju sprowadza się do 
nadania postępowi cywilizacyjnemu kierunku, który 
pozwoli zapewnić wysoką jakość życia obywateli 
poprzez zrównoważoną ochronę kapitału 
przyrodniczego, ludzkiego i wytworzonego przez 
człowieka.

• Chodzi o zapewnienie trwałej poprawy jakości życia, 
zarówno współczesnych, jak i przyszłych pokoleń 
poprzez kształtowanie właściwych proporcji między 
kapitałem ekonomicznym, ludzkim i przyrodniczym. 



Zrównoważony rozwój(ZR)

• To wyłaniający się  nowy paradygmat 
gospodarowania, gdzie chodzi  nie tylko o 
wzgląd na ekologię, na zachowanie 
środowiska i zasobów przyrodniczych dla 
przyszłych pokoleń, ale także i o to, jak 
harmonizować działania, w tym społeczne i 
polityczne, aby tworzyć możliwości dla 
rozwoju, w którym polityka gospodarcza, 
społeczna i polityka sfery rządzenia 
politycznego będą wspierać rozwój 
społeczeństw. 



Przesunięcia paradygmatów

• Potrzeba zmiany paradygmatu wzorca 
działania:

– wywołuje potężne zmiany, 

– przebiega z różną intensywnością, 
zarówno w czasie, jak i przestrzeni 
geograficznej,

– powoduje przechodzenie od jednego 
stanu nierównowagi do drugiego,

– towarzyszy im narastająca niepewność. 



Niepewność wymaga 

instrumentalnego wsparcia
• Niepewność wymaga zastosowania nowych koncepcji 

zarządzania organizacjami.

• Nowe zarządzanie publiczne NPM (ang. New Public 
Management) stosuje narzędzia, które pozwalają zbadać i 
ocenić proces, wskazać na potencjalne obszary i źródła 
zagrożeń osiągnięcia celów (ryzyka) w czynnościach 
składających się na ciągi zdarzeń. 

• Niezbędne jest nowe narzędzie zarządzania: o kompetencjach 
kontrolnych, pozwalające szacować  ryzyko wynikające ze 
stanów niepewności, honorujące zasadę ciągłego doskonalenia 
(CI) i kreujące wartość dodaną.

• W redukcji stanów niepewności ważną rolę odgrywa audyt, 
możliwy do zastosowania na każdym etapie, szczeblu i fazie 
dekomponowania koncepcji zrównoważonego rozwoju.



Geneza audytu- erozja zaufania

• Zastanawiając się nad genezą audytu, 

metodyką i operacyjnym jego wykonywaniem 

można sformułować tezę, że jest on  

wynikiem malejącego zaufania, 

wiarygodności w relacjach wewnątrz i na 

zewnątrz organizacji. Malejące zaufanie 

wynika zaś z kryzysu metod zarządzania. 



Audyt wyrazem kryzysu zaufania do 

metod zarządzania

• Audyt jest wyrazem kryzysu zaufania do strony 
drugiej - do producenta, polityka, świadczeniodawcy, 
w tym do administracji. 

• Wymaga przeto uruchomienia strony trzeciej, 
bardziej obiektywnej, gwarantującej mechaniczną 
obiektywność.

• Audyt jest de facto nośnikiem wartości 

psychologicznych i socjologicznych – dostarcza 

zaufania, jest UWIARYGODNIENIEM działania 

ludzkiego.



Audit ma umacniać zaufanie

• Mechaniczna obiektywność stanowi 
substytut zaufania. 

• Zaufanie to jeden ze składników wspólnoty 
moralnej, obok lojalności, czyli powinności 
nienaruszania zaufania, jakim obdarzają nas 
inni i wywiązywania się z podjętych 
zobowiązań oraz solidarności, czyli troski o 
interesy innych i gotowości podjęcia działań 
na ich rzecz, nawet gdy narusza to własne 
interesy. 

P. Sztompka – Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Wyd. Znak Kraków, 2007. 



Audyt w przepisach prawa

• W prawie polskim definicję audytu wewnętrznego 
zawiera ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych

Art. 272.

• 1. Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i 
obiektywną, której celem jest wspieranie ministra 
kierującego działem lub kierownika jednostki w 
realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę 
kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

• 2. Ocena, o której mowa w ust. 1, dotyczy w 
szczególności adekwatności, skuteczności i 
efektywności kontroli zarządczej w dziale 
administracji rządowej lub jednostce.



Audyt narzędziem redukcji 

stanów niepewności

• Audyt, w tym i audyt wewnętrzny organizacji 
publicznej jest działalnością niezależną, 
obiektywnie zapewniającą i doradczą, której 
celem ma być przysporzenie wartości i 
usprawnienie działalności operacyjnej 
organizacji, jak i strategicznej.

• Celem audytu jest uruchomienie 
mechanizmu rozwoju systemu zarządzania w 
organizacjach tego sektora dla bycia bardziej 
elastyczną, zwinną w przyszłości. 



Audyty instrumentem 

korygowania niepewności

 

III. Niepewność wg 
F. Knighta (przedział 
możliwych wyników) - 
złożona 

II. Niepewność 
bernoulliańska (możliwe 
scenariusze przyszłości) - 
skomplikowana 

I. Dość jasna przyszłość 
(niepewność płytka) 

Narzędzia tradycyjne – model 
biurokratyczny Webera, model 
Portera, łańcuch wartości,  

Analiza decyzji, 
modele wyceny opcji, 
teoria gier 

IV. Całkowita (głęboka, 
uogólniona) 

Badania życzeń i oczekiwań obywateli, 
prognozowanie technologii, 
planowanie scenariuszowe 

Analogie i rozpoznawanie 
prawidłowości, dynamiczne 
modele nieliniowe 

Audyt instrumentem korygowania niepewności 
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Audity wewnętrzne 
operacyjne 

Audity zewnętrzne 
operacyjne i strategiczne 



Audyt zadań zapewniających 

minimalizuje niepewność płytką

• Audyt jest innowacją organizacyjną, 
przeniesioną  do sektora administracji 
publicznej, którego kontekst 
niepewności (określany w skali 
czterostopniowej według angielskich 
badaczy D.J. Snowden, M.E. Bonne) 
można zakwalifikować jako prosty, 
realizujący zadania i minimalizujący 
ryzyko realizacji zadań.

Rozporządzeni Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i 

dokumentowania audytu wewnętrznego



Audyt strategiczny narzędziem 

redukowania niepewności głębokiej

• Określenie zaś celu i strategii 
organizacji oraz towarzyszący mu audyt 
strategiczny powoduje, że poruszając 
się w przyszłości i zagłębiając się w 
tzw. niepewności głębokiej, wynikającej 
z nieprzewidywalnych warunków 
realizacji celów organizacji, 
minimalizuje się ryzyko zdarzeń 
nieoczekiwanych. 



Stożek niepewności i 

towarzyszący mu rodzaj audytu 

 

Audyt 

strategiczny 

Audyt 

operacyjny 

Zakres 

informacji i jej 

szczegółowości 

Cele i strategie 

Zadania 



Audyt jest wartością

• Audyt instrumentem minimalizowania 

niepewności.

• Audyt dostarcza wartości umacniania i 

potwierdzania wiarygodności działań, 

decyzji, dokumentacji.

• Audyt jest oceną służącą korygowaniu 

działań, dokumentacji, decyzji. 



Audyt to ocena

• Ocena dotyczy w szczególności:

– zgodności prowadzonej działalności z 
przepisami prawa oraz obowiązującymi w 
jednostce procedurami wewnętrznymi;

– efektywności i gospodarności 
podejmowanych działań w zakresie 
systemów zarządzania i kontroli;

– wiarygodności sprawozdania finansowego 
oraz sprawozdania z wykonania budżetu.



Audyt ma różną twarz i postać

• Audyty mają różną perspektywę, różne cele, 
obiekty i obszary badań, a także różny 
podmiot i przedmiot badań. 

• Wyróżnić można audyty zewnętrzne i 
wewnętrzne; natury strategicznej i o 
charakterze operatywnym; o niskim i 
wysokim stopniu ryzyka.

• Inny jest zakres dostępnej informacji i 
stopień jej szczegółowości w poszczególnych 
rodzajach audytu.



Rozwój obszarów audytowania

• Funkcjonują subaudyty, stosownie do wydawanych aktów 
prawnych i normalizacyjnych, będących podstawą audytowania 
- audyt bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa 
informacji, żywności, aspektów środowiskowych, audyt jakości, 
audyt menedżerski, audyt ciągłości działania, audyt ryzyka. 

• Generowanie dziedzin i obszarów stosowania audytu jest 
wyrazem zapotrzebowania na obiektywne, wiarygodne 
dokumentowanie rzetelności działań, na wzbudzanie zaufania u 
klientów, obywateli, że świadczone usługi i towarzyszące im 
działania o charakterze zarządczym są zgodne z podstawą 
odniesienia, podstawą porównania.

• Standardy według ISO serii 9000, 14000 wykreowały rynkowe 
zapotrzebowanie na certyfikację systemów zarządzania, a ten 
proces zrodził potrzebę uwiarygodnienia działań, czyli audyt 
(audit) jakości, audyt aspektów środowiskowych.



Kontrola zarządcza – cele i 

zadania
Art. 68. ustawy o finansach publicznych

• 1. Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów 
publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla 
zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z 
prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

• 2. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:
– 1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami 

wewnętrznymi;

– 2) skuteczności i efektywności działania;

– 3) wiarygodności sprawozdań;

– 4) ochrony zasobów;

– 5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;

– 6) efektywności i skuteczności przepływu informacji;

– 7) zarządzania ryzykiem.



Ma miejsce istnienie systemów 

kontroli obok audytu

• Audyt wewnętrzny zajmuje się kontrolą o 
charakterze funkcjonalnym, sprawowaną przez 
każdego członka organizacji, wyposażonego w 
kompetencje do nadzorowania zachodzących w 
organizacji procesów. 

• Audyt wewnętrzny, bazujący na zarządzaniu 
procesami i ryzykiem przy wykorzystaniu 
mechanizmów kontroli wewnętrznej. 

• Celem audytu jest zapewnienie, iż kontrola 
sprawowana przez członków organizacji jest na tyle 
efektywna, że zabezpiecza ją przed negatywnymi 
konsekwencjami swego działania; ma zapewnić, żeby 
organizacja zdążyła przed błędem. 



Audit „nadzorcą” kontroli 

zarządczej?

• System kontroli zarządczej egzystuje obok 

audytu wewnętrznego.

• Od wewnętrznej kontroli zarządczej 

oczekuje się, że będzie generować „wartość 

dodaną”, doradzać w sprawach identyfikacji 

zagrożeń i pomagać instytucjom w 

przetrwaniu. 

• A jaką rolę ma do odegrania audyt 

wewnętrzny? 



Audit „nadzorcą” kontroli 

zarządczej? (c.d.)

• Podobną misję ma audyt wewnętrzny. 

• Jest on rezultatem poszukiwań 

sposobów na wzmocnienie kontroli 

wewnętrznej, uznanej za mało 

efektywną i wywieranych nacisków 

instytucji UE, mających na celu 

racjonalne gospodarowanie środkami 

finansowymi, zwłaszcza pomocowymi. 



Quo vadis audycie?

• Czy audyt pozwoli mądrze i sprawnie 

zarządzać zasobami organizacji 

publicznej? 

• Czy audyt pozwoli zaproponować 

nowe rozwiązania skutecznego 

sposobu wyeliminowania ryzyka? 



Zamiast podsumowania -

pytania do dyskusji

• Czy wysiłek koncepcyjny i organizacyjny 
włożony w zaplanowanie i przeprowadzenie 
audytu jest dyskontowany w praktyce?

• Czy audyt wewnętrzny jako narzędzie 
zarządzania w administracji publicznej ma 
możliwości pełnego wykorzystania swojego 
potencjału w obowiązującym stanie prawnym?

• Czy audyt i raport z audytu będzie skutecznym 
narzędziem minimalizowania niepewności i 
ryzyka w koncepcji zrównoważonego rozwoju 
organizacji administracji publicznej?



Dziękuję za uwagę


