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1. Wprowadzenie – Public Governance

 Public Governance (PG) to dynamicznie rozwijająca się koncepcja 

zarządzania organizacjami publicznymi.

 Uwzględniając podejścia M. Bevira (2007), J. Hausnera (2008), H. 

Izdebskiego (2007), J. Czaputowicza (2008) PG nawiązuje do The New 

Public Management (NPM), szczególnie w traktowaniu obywateli jako 

klientów, oraz w dążeniu do „maksymalizacji zysku społecznego”. 

 Public Governance natomiast w „wydaniu” The New Governance zwraca 

uwagę na większą wspólnotowość w funkcjonowaniu władz publicznych tj.

 na otwartość i przejrzystość instytucji publicznych;

 jakość władz publicznych (m.in. dobrowolnie udzielona legitymacja

polityczna, efektywne i audytowane struktury administracji władzy,

partnerstwo publiczno-prywatne);

 decentralizację w systemie państwa;

 sieciowy model funkcjonowania ośrodków decyzyjnych we

współczesnym społeczeństwie.*

* Źródło: K. Szczerski: Administracja publiczna w modelu zarządzania wielopasmowego, Centrum Europejskie 

Natolin, Warszawa, 2005 s.13-14
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Rysunek 1: Zmiany zachodzące w administracji publicznej i ich pojęciowe 

odzwierciedlenie w kontekście etapów rozwoju myśli ekonomicznej.

Źródło: opracowanie własne K. Lisiecka, T. Papaj, E. Czyż-Gwiazda
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Praktycznym przejawem The New Governance jest tzw. Good

Governance ( Dobre Rządzenie)

Za zasady Dobrego Rządzenia uznaje się:

 partycypację społeczną i otwarcie na dialog,

 otwartość i przejrzystość,

 praworządność i uczciwość,

 równość praw i obowiązków,

 innowacyjność i kompetencję,

 skuteczność i efektywność.
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 Wśród  proponowanych narzędzi realizacji Public Governance 

istotne wydaje się właściwe wykorzystanie audytu jako narzędzia 

diagnozowania funkcjonowania i doskonalenia urzędów 

administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej, w 

kontekście podnoszenia ich skuteczności oraz efektywności 

działania. 

 Zastosowanie np. standardów audytu wg PN – EN ISO 19011:2003 

Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością 

i/lub zarządzania środowiskowego., dla urzędów administracji 

publicznej jest fakultatywne i najczęściej jest związane z 

wprowadzonymi w nich systemami zarządzania wg np. ISO 9001, 

ISO 14001, ISO 27001. 

 Propozycja tych standardów dla urzędów administracji publicznej 

związana jest z International Organization for Standardization 

(ISO).

* Słowo „audyt” będzie wykorzystywane zamiennie ze słowem „audit” 
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2. International Organization for Standardization (ISO)

 ISO jest największą  organizacją tworzącą i wydającą 

międzynarodowe normy, która powstała w 1947 roku. 

 Zrzesza krajowe organizacje normalizacyjne ze 162 krajów. 

 Prace organizacji koordynuje Sekretariat Generalny z siedzibą w 

Genewie (Szwajcaria).

 ISO jest organizacją  pozarządową, która umożliwia współpracę 

pomiędzy sektorem  publicznym oraz  prywatnym. 

 Członkami ISO są zarówno instytucje reprezentujące sektor 

publiczny jak  i sektor prywatny. 

 ISO" jest oficjalną nazwą, a nie skrótem. Nazwa została wybrana 

przez członków założycieli i wywodzi się od greckiego słowa "isos" 

znaczącego "równy". 
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 Wykorzystanie norm ustanawianych przez ISO jest dobrowolne.

 Znaczenie ISO jest związane z międzynarodową reprezentacją , 

sposobem  tworzenia norm,  a także wpływem ustanowionych norm  

na ekonomikę działalności organizacji, które je stosują. 

 W ramach kilkuset komitetów technicznych powstają  różne  normy 

wśród nich jest  również norma dotycząca auditu, a mianowicie  

ISO 19011:2002
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 Według polskiej normy PN-EN ISO 19011:2003 audit jest to 

systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania 

dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia 

stopnia spełnienia kryteriów auditu. 

 Dowód z auditu to zapisy, stwierdzenia faktu lub inne informacje, 

które są istotne ze względu na kryteria auditu i możliwe do 

zweryfikowania. 

 Kryteria auditu to natomiast zestaw polityk, procedur lub wymagań.

 Kryteriami mogą być np. regulacje wewnętrzne organizacji –

regulamin organizacyjny, wymagania wdrożonego danego systemu 

zarządzania wg ISO w urzędzie administracji publicznej. 
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Wśród auditów można wyróżnić następujące rodzaje:

 audity wewnętrzne tzw. pierwszej strony – przeprowadzane przez 

samą organizację – urząd administracji publicznej  np. 

pkt 8.2.2 PN – EN ISO 9001:2009

 audity zewnętrzne tzw. drugiej strony  - przeprowadzane przez 

strony zainteresowane organizacją – urzędem administracji 

publicznej np. klienci 

 trzeciej strony – przeprowadzane przez niezależne organizacje 

zewnętrzne np. instytucje certyfikujące administrację publiczną 

( EA 36 - Zarządzanie publiczne, usługi obronne, ubezpieczenia 

społeczne) wg normy PN-EN ISO/ IEC 17021 Ocena zgodności. 

Wymagania dla jednostek prowadzących auditowanie i certyfikację 

systemów zarządzania
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3. Przeprowadzanie audytu w urzędach administracji publicznej 

wg PN – EN ISO 19011:2003

 W przypadku proponowanej metodologii auditu wg ISO 

szczególnie przydatna jest ona w przypadku jednostek 

certyfikujących na zgodność urzędów administracji publicznej z 

określonymi normami ISO np. ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 

itp. 

 Jednostki te mogą mieć charakter międzynarodowy i posiadać różne 

akredytacje z poszczególnych krajów swojej działalności np. DNV, 

TÜV NORD, BSI, KEMA, Loyd’s, jak też charakter krajowy np. w 

Polsce PCBC.
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 Metodologia auditu wg ISO jest fakultatywną alternatywą  dla  

obligatoryjnych standardów audytu wewnętrznego w jednostkach 

sektora finansów publicznych czyli  m.in. dla urzędów administracji 

publicznej.  

 Obecnie w nowelizacji Ustawy o finansach publicznych  

uchwalonej przez Sejm 17 lipca 2009 roku , która w znacznej części 

obowiązuje od 2010 roku, znalazły się zapisy odnoszące się do  

nowych Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki 

Audytu Wewnętrznego The Institute of Internal Auditors (IIA).
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W przypadku wyboru rodzaju audytów urząd administracji 

publicznej powinien odpowiedzieć sobie na pytanie w jakim celu  

chce go wykorzystywać  np. 

 audity zewnętrzne trzeciej strony do celów akredytowanej 

certyfikacji, 

 audity wewnętrzne do analizy ryzyka,

 audity wewnętrzne  pierwszej strony do określania skuteczności i 

efektywności działania.
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4. Audyt narzędziem weryfikacji skuteczności i efektywności na 

przykładzie funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego

 W żadnym przypadku przeprowadzanie audytów nie powinno ze 

sobą konkurować na zasadzie: „ który lepszy dla organizacji”.

 Każdy rodzaj audytu powinien mieć obszary i kryteria swojego 

zainteresowania, tak aby przynieść Kierownictwu urzędu wartość 

dodaną.

 Skuteczność ( aspekt sprawności działania) :

 to każde działanie, które prowadzi do skutku zamierzonego jako 

cel, 

 to robienie właściwych rzeczy,

 jej miarą jest stopień osiągania celu.

 Efektywność  ( aspekt sprawności działania) : 

 stosunek wyniku użytecznego do kosztów działania,

 działanie jest efektywne jeżeli wynik jest większy od 1.
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Audit zewnętrzny: tzw. trzeciej strony np. 

 W związku z potrzebą recertyfikacji systemu zarządzania jakością 

w lutym 2009 roku odbył się audit recertyfikacyjny 

przeprowadzony przez jednostkę certyfikującą. Podczas auditu 

obszarem szczególnego zainteresowania była Budowa kapitału 

ludzkiego w oparciu o system zarządzania kompetencjami. 

 W grudniu 2009 roku odbył się audyt okresowy nr 1. Wśród 

obszarów szczególnego zainteresowania zwrócono uwagę na 

Delegacje uprawnień w Urzędzie Marszałkowskim oraz 

Zarządzanie ryzykiem w kontekście nowelizacji ustawy o finansach 

publicznych.

 Podczas auditów weryfikowano skuteczność czyli stopień osiągania 

postawionych celów oraz efektywność wprowadzanych rozwiązań. 
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Audity wewnętrzne celowe i planowe tzw. pierwszej strony np.

 Terminowość  spraw wnoszonych na Zarząd Województwa przez 

poszczególne wydziały. 

 Terminowość obsługi klienta ,w tym wydawania aktów 

administracyjnych przez poszczególne wydziały.

 Skuteczność funkcjonowania procesów i podprocesów w urzędzie –

zgodność z wymaganiami normy ISO 9001 oraz stopień realizacji 

założonych wskaźników np. terminowość zamieszczania przez 

wydziały Uchwał Zarządu Województwa w Biuletynie Informacji 

Publicznej  

 Stopień wykorzystywania elektronicznego systemu obiegu 

dokumentacji (SOD SEKAP)

 Audity wewnętrzne  są wykorzystywane do badania skuteczności 

wprowadzanych działań.
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Tabela  1:  Audyt wg ISO na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego
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Audyt wg ISO - Pełnomocnik ds.  systemu zarządzania jakością (ZJ)

Wymagania prawne oraz regulacje wewnętrzne

1. PN-EN ISO 19011:2003 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością

i/lub zarządzania środowiskowego., PKN Warszawa 2003

2.PN – EN ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością. Wymagania. PKN Warszawa 2001

3.PN – EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością. Wymagania. PKN Warszawa 2009

4.Procedura Systemowa Audit Wewnętrzny PS02

Procedury audytu wewnętrznego

Etap planowania

1.Program auditów

2.Zlecenie auditu

3.Plan auditu

Etap audytu właściwego

1.Spotkanie otwierające

2.Zapiski

3.Spotkanie zamykające

Etap sprawozdawczy

1.Raport z auditu wraz z działaniami ( korygujące, zapobiegawcze, doskonalące)

2.Weryfikacja działań przez auditorów wewnętrznych
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Obszary i kryteria audytu

Kryteria np.:

 zgodność z wymaganiami normy ISO 9001

 skuteczność i efektywność procesów

Obszary np.:

 System zarządzania jakością

 Procesy

 Podprocesy 

 Usługi

Wymiana informacji i wiedzy

 Strefa auditora (ZJ) - dostęp poprzez login

Rodzaje działań

 Ustalanie programu auditu na następny rok kalendarzowy

 Ustalanie ryzyk w procesach

 Rejestr działań korygujących, zapobiegawczych, doskonalących znajdujący się w intranecie 



Kryteria kwalifikacji na auditorów wewnętrznych

 Kandydaci na auditorów wewnętrznych muszą odbyć szkolenie na auditorów wewnętrznych 

zakończone egzaminem. 

 Po zaliczeniu części teoretycznej kandydat uczestniczy w kilku auditach wewnętrznych jako 

obserwator. 

 Po odbyciu tej aplikacji przez kandydata Pełnomocnik ds. SZJ wnioskuje do Marszałka 

Województwa o wpis na listę auditorów wewnętrznych.

Kryteria oceny auditorów wewnętrznych

Kryteria oceny pracy auditora:

 przygotowanie planu auditu,

 warunki przeprowadzania auditu,

 poprawność formalna dokumentacji,

 przygotowanie raportu z auditu.

Szkolenia doskonalące dla auditorów wewnętrznych

 Auditorzy wewnętrzni uczestniczą w szkolenia wewnętrznych organizowanych przez

Pełnomocnika ds. SZJ oraz doskonalących szkoleniach zewnętrznych.
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5. Wnioski

Analizując  standard audytu wg PN – EN ISO 19011:2003 można 

stwierdzić, iż :

 może  być wykorzystywany fakultatywnie w urzędach administracji 

publicznej, szczególnie w ramach funkcjonujących systemów 

zarządzania np. ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001,

 może uzupełniać audyt wg standardów IIA w jednostkach sektora 

finansów publicznych ,

 może  być wykorzystywany do badania skuteczności i efektywności 

funkcjonowania urzędów administracji publicznej.
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Dziękuję za uwagę

kontakt: tomasz.papaj@onet.eu
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