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Szanowne Panie, Szanowni Panowie,
Przedstawiamy kolejny numer magazynu IIA Polska „Audyt i Zarządzanie” o numerze
ISSN 2450–9582. Znajdziecie w nim Państwo niezwykle interesujące i inspirujące artykuły
oraz informacje, które mamy nadzieję, będą dla Państwa przyczynkiem do dyskusji, refleksji,
działania, sięgania po prezentowane rozwiązania, doświadczenia, jak również polecane przez
Redakcję publikacje z zakresu audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej, ryzyka
zarządzania itp.
W imieniu swoim i Kolegium serdecznie zapraszam do wymiany doświadczeń i
współpracy poprzez tworzenie artykułów, felietonów, recenzji książek godnych polecenia,
sprawozdań z konferencji.
W imieniu Redakcji Magazynu i swoim wszystkim autorom niezwykle serdecznie
dziękuję za inspirujące teksty będą źródłem ciekawych informacji, refleksje, ważne tematy do
dyskusji, polemik a przede wszystkim inspirującą lekturą dla każdego naszego czytelnika.
Recenzentom dziękuję za czas, cenne uwagi, wskazówki i za to, że udało nam się utrzymać
wysoki poziom branżowego Magazynu.
To już ostatni numer Magazynu, którego byłam Redaktorem Naczelnym. Dziękuję za
wspólny czas. Życzę wielu sukcesów i nowych odsłon w następnych latach.
Iwona Bogucka
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1. Płeć jako czynnik determinujący ocenę istotności kompetencji
audytora wewnętrznego1

Które cechy są najbardziej istotne w wykonywaniu zawodu audytora wewnętrznego
według kobiet, a które według mężczyzn? Czy prawdziwy jest stereotyp mówiący, że
kobiety bardziej cenią kompetencje miękkie i społeczne, a mężczyźni sprawność w
syntetycznym myśleniu? Między innymi na takie pytania znajdujemy odpowiedzi,
analizując wyniki zrealizowanego wiosną 2020 roku projektu badawczego. Wprawdzie
główne cele projektu zakładały zbadanie opinii audytorów wewnętrznych na temat
kluczowych dla wykonywania zawodu audytora wewnętrznego kwestii komunikacyjnych,
ale interesujące są również efekty dodatkowych porównań i analiz, gdzie głównym
czynnikiem były różnice płci.
Ocena najważniejszych kompetencji w danym zawodzie stanowi swojego rodzaju zapis
DNA kluczowych wartości, które definiują ten zawód, stanowią podstawę tożsamości
przedstawicieli zawodu, powód do dumy, choć i czasami świadczą o autoironii czy
samokrytyce. Stanowi ona również wskazówkę dotyczącą samokształcenia czy budowy
programów szkoleniowych.

dr Joanna Przybylska, dr hab. Waldemar Rydzak, prof. UEP, dr hab. Jacek Trębecki prof. UEP, Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu.
1
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Badanie naukowe zrealizowano w terminie od 14 lutego do 6 kwietnia 2020 roku, ankietą
elektroniczną (CAWI). Arkusz ankietowy został wypełniony przez 515 respondentów, z czego
308 stanowiły kobiety, 207 mężczyźni. Audytorzy wewnętrzni, którzy wzięli udział w badaniu
do najważniejszych kompetencji przydatnych w wykonywaniu zawodu zaliczyli: umiejętności
komunikacyjne (346 wskazań), zdolność analitycznego i krytycznego myślenia (321
wskazania) i umiejętność pozyskiwania, weryfikowania i opracowywania konkretnych
informacji (303 wskazań). Wyniki z tego zakresu zostały zaprezentowane na wykresie 1.
Wykres 1. Najważniejsze kompetencje audytora wewnętrznego w świetle przeprowadzonych
badań (możliwość wskazania pięciu odpowiedzi)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.
Przedstawiony wykres ma charakter harmonijny, trudno w nim jednoznacznie wyróżnić
zestaw cech o charakterze wyraźnie dominującym. Jednak kolejność pozwala wskazać na
cechy, które według badanych audytorów wewnętrznych są najważniejsze w wykonywaniu
zawodu audytora wewnętrznego. Na pierwszym miejscu znalazły się umiejętności
komunikacyjne. Zawód audytora wewnętrznego związany jest niewątpliwie na obróbce
informacji w kolejnych fazach realizacji zadania audytowego: od pobrania danych,
zgromadzenia informacji, przez ich przetworzenie, aż przekazanie w postaci sprawozdania
(raportu). Każda z tych faz wymaga kompetencji komunikacyjnych, na które zresztą
wskazywano również wybierając pozostałe kompetencje przydatne w pracy audytora
6

wewnętrznego. Na drugim miejscu znalazła się umiejętność analitycznego i krytycznego
myślenia, a na trzecim umiejętność pozyskiwania, weryfikowania i opracowywania
konkretnych informacji. Cechy związane z osobowością, jak na przykład niezależność czy
etyczność wraz z umiejętnością wnioskowania, dopełniły katalog cech najczęściej
wskazywanych przez uczestników projektu badawczego jako najważniejsze dla audytora
wewnętrznego.
Ciekawych wniosków dostarcza również analiza różnic w postrzeganiu najważniejszych
cech zawodu audytora wewnętrznego przez kobiety i mężczyzn. Przy analizie 515 ankiet
wykorzystywano procent wskazań, a nie ich liczby bezwzględne, żeby lepiej uchwycić
proporcje. Dane z tego zakresu zestawiono w tabeli 1 i na wykresie 2.
Tabela 1. Najważniejsze cechy/kompetencje audytora wewnętrznego według płci
(możliwość wskazania pięciu odpowiedzi)
%

K

wywiadów

Cecha / kompetencje
N=308
Umiejętności komunikacyjne

%

M

N=308

wywiadów
N=207

różnice

N=207

208

68

138

67

1

181

59

140

68

-9

189

61

114

55

6

Niezależność

180

58

106

51

7

Umiejętność wnioskowania

161

52

105

51

1

Etyczność

145

47

77

37

10

Zachowanie poufności

110

36

61

29

7

75

24

70

34

-10

Umiejętność planowania pracy

77

25

50

24

1

Zarządzanie ryzykiem

54

18

41

20

-2

Otwartość

33

11

24

12

-1

Zdolność analitycznego i krytycznego
myślenia
Umiejętność pozyskiwania, weryfikowania
i opracowywania konkretnych informacji

Umiejętność przygotowywania zwięzłych,
przejrzystych sprawozdań

7

Wytrwałość

27

9

27

13

-4

Zdecydowanie

33

11

17

8

3

Kompetencje w obszarze IT

14

5

25

12

-7

Elastyczność

13

4

13

6

-2

Znajomość techniki próbek losowych

13

4

4

2

2

3

1

5

2

-1

Przedsiębiorczość

K – kobieta, M – mężczyzna
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.
Wykres 2. Najważniejsze cechy/kompetencje audytora wewnętrznego według płci (możliwość
wskazania pięciu odpowiedzi)

K – kobieta, M – mężczyzna
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

Znaczące różnice widoczne są już w czołówce wskazań. W pierwszej trójce, w przypadku
mężczyzn, umiejętności komunikacyjne ustąpiły zdolnościom analitycznego i krytycznego
myślenia w rankingu najważniejszych cech audytora wewnętrznego. Ta różnica jest
symptomatyczna. Podczas gdy mężczyźni uznali zdolności do analitycznego myślenia za
8

ważniejsze nawet od umiejętności komunikacyjnych, kobiety uznały, że nie zasługują one, jeśli
chodzi o częstotliwość wskazań, nawet na drugie miejsce, ustępując umiejętnościom
pozyskiwania, weryfikowania i opracowywania konkretnych informacji.
Oczywiście można by stawiać hipotezy dotyczące różnic w preferowanych procesach
myślowych, gdzie zdolności analityczne, logikę, czy wręcz całe nauki ścisłe przypisywano
mężczyznom, z kolei zdolności myślenia abstrakcyjnego, holistycznego, zdolność do
kojarzenia i wiązania często odległych korelacji, a także kompetencje komunikacyjne
przypisywano raczej kobietom.
Z pozostałych, szczególnie wyraźnych różnic we wskazywaniu najważniejszych cech
audytora wewnętrznego warto zwrócić uwagę na dwie. O 10 punktów procentowych więcej
kobiet niż mężczyzn uznało, że najważniejszą cechą audytora wewnętrznego jest etyczność.
Nieuprawnione byłoby wnioskowanie na podstawie tych wyników, że audytorki są bardziej
etyczne niż audytorzy wewnętrzni, ale już stwierdzenie, że dla kobiet ta cecha ma większe
znaczenie jest jak najbardziej uprawniona. Może to prowadzić do wniosku, że kobiety
wykonujące zawód audytora wewnętrznego będą częściej na tą cechę zwracały uwagę i bardziej
skłonne będą uczestniczyć np. w programach szkoleniowych z tego zakresu.
Drugą ze znaczących różnic, tym razem wskazujących na przewagę mężczyzn (również
10 punktów procentowych) jeśli chodzi o ilość wskazań, jest umiejętność przygotowywania
zwięzłych, przejrzystych sprawozdań. Traktowanie tej umiejętności jako ważnej przez
mężczyzn wskazuje z kolei na skłonność do doceniania umiejętności syntezy zebranych
materiałów i umiejętność tworzenia raportów składających się na tzw. insight. Wnioski płynące
z tej różnicy można rozszerzyć i sformować w postaci sugestii, co do ostatecznych raportów
tworzonych przez audytorów wewnętrznych. Dla audytorek może to być sygnał, że w
przypadku, gdy odbiorcą raportu będzie manager, warto zwrócić uwagę na zwięzłość
opracowania. W przypadku jednak audytorów wewnętrznych, gdy ich raport trafi na biurko
managerki, szersze omówienie szczególnie znaczących elementów raportu będzie miało
większą szansę być traktowane jako zaleta raportu. Zbyt zwięzła prezentacja najważniejszych
wyników badania audytowego może z kolei budować u czytelniczki poczucie pewnego
niedosytu.
Warto również dodać, że kobiety o 7 punktów procentowych częściej niż mężczyźni
wskazywali na takie cechy czy kompetencje jak niezależność i zachowanie poufności. W
przypadku mężczyzn natomiast częściej wskazywano, jako ważną cechę audytora
wewnętrznego kompetencje w zakresie IT, przez co można rozumieć sprawność w
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posługiwaniu się oprogramowania analitycznym i wykorzystywaniem nowoczesnych narzędzi,
jak chociażby Big Data.
Całościowa analiza raczej pozwala wykluczyć przyszłość, w której audyt wewnętrzny
wyraźnie podzieli się na ten „żeński”, bardziej skupiony na umiejętności pozyskiwania,
weryfikowania i opracowywania konkretnych informacji, etyczności, niezależności, poufności.
I „męski”, w którym szczególną wartość miałyby: zdolność analitycznego i krytycznego
myślenia, umiejętność przygotowywania zwięzłych, przejrzystych sprawozdań, czy
kompetencji w zakresie IT. Z drugiej jednak strony w świecie, w którym następuje coraz
większa konwergencja ról i kompetencji zawodowych czy społecznych, identyfikacja takich
różnic może być dowodem na to, że tradycyjne postrzeganie poszczególnych płci może mieć
pewne podstawy. Trudno też oprzeć się wrażeniu, że zidentyfikowane różnice potwierdzają we
wstępie artykułu tezy o różnicach w podejściu kobiet i mężczyzn.
Słowa klucze: komunikacja, audyt wewnętrzny, niezależność , ryzyko, zarządzanie
Summary
Gender as a factor determining the significance of the internal auditor's competences

Which characteristics are most important in the performance of the profession of internal
auditor according to women, and which according to men? Is the stereotype that women value
soft and social competences more and men value in synthetic thinking true? Among other
things, we find answers to such questions by analyzing the results of the research project carried
out in spring 2020. Although the main objectives of the project were to examine the opinions
of internal auditors on communication issues of key importance to the performance of the
profession of internal auditor, the effects of additional comparisons and analyzes, where gender
differences were the main factor, are also interesting.
Keywords: communication, internal audit, independence, risk, management
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2. Codzienna praca Audytora – porady praktyczne2
Cel:
Artykuł z serii praktycznych porad dla Audytorów Wewnętrznych, który na celu
przedstawienie propozycji rozwiązań, dotyczących dokumentowania pracy audytora
wewnętrznego.
Wstęp
Kontynuacja praktycznych porad – karta audytu, ale w tym artykule akcent kładę głównie na
załącznikami, jakie powinien stworzyć Audytor do swoich uregulowań wewnętrznych. Opisane
zostaną również informację, dotyczące odniesień w wymogach prawnych do poszczególnych
załączników.
Jak już wspomniałam w poprzednim artykule moje wewnętrzne uregulowania to: „Regulamin
Audytu Wewnętrznego” oraz „ Księga Procedur i Zasad Audytu Wewnętrznego”, zawierają
one załączniki, w których przedstawione są wzory dokumentacji, na której opiera się praca
Audytora. Zaczniemy od Regulaminu.

I.

Regulamin Audytu Wewnętrznego

a) Upoważnienie
O upoważnieniu do przeprowadzania zadań audytowych jest mowa w ustawie3 - art. 287 oraz
w rozporządzeniu4 - §4. Ustawa tylko o nim wspomina, natomiast w rozporządzeniu mowa jest
również o tym, co takie upoważnienie powinno zawierać (imię i nazwisko Audytora, nazwę
audytowanego lub nazwę jednostki, termin ważności i podpis kierownika jednostki). Jak już
zwróciłam uwagę w moim pierwszym artykule nie mamy tutaj mowy czy ma to być
upoważnienie na każde zadanie czy jedno ogólne. Ja przyjęłam formę jednego upoważnienia
na dany rok kalendarzowy, a wygląda ono tak:

2

Karolina Jankowska-Kropacz - Audytor Wewnętrzny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

3

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku – t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 roku w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i
wynikach tego audytu – t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 506
4
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Załącznik nr 1
Nazwa Waszej jednostki
[Wasze miasto i data] ………………………
.............................................
(numer upoważnienia)
Upoważnienie do przeprowadzenia zadań

Na podstawie §4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 roku w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji
o pracy i wynikach tego audytu (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 506)
Upoważniam Pana/Panią*) ..................................................................................................................
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)
do przeprowadzenia zadań zapewniających, czynności sprawdzających oraz czynności doradczych zgodnie z planem audytu
wewnętrznego/poza planem audytu wewnętrznego*) w jednostkach organizacyjnych [nazwa Waszej jednostki]
Upoważnienie jest ważne za okazaniem dowodu osobistego nr ....................... oraz poświadczenia bezpieczeństwa nr..................,
upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą ............................... .

Upoważnienie jest ważne na rok …………....................................
(pieczątka i podpis kierownika Waszej jednostki)
*)

Niepotrzebne skreślić.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych, Teresa
Kiziukiewicz, Warszawa 2012, Wydawnictwo Difin

b) Informacja o zadaniu
O informacji mowa jest w rozporządzeniu - §13. Tutaj również nie należy zapominać, iż
rozporządzenie mówi nam o tym, co powinniśmy zrobić rozpoczynając zadanie - §14 tzw.
przegląd wstępny. Nie będę go tutaj omawiać, gdyż w moim przypadku jest to dodatkowa
dokumentacja, którą sama sobie stworzyłam, aby ułatwić sobie pracę. Takimi dodatkowymi
dokumentami zajmę się w kolejnym artykule. Poniżej przykład takiej informacji:
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Załącznik nr 2
...........................................

[Wasze

miasto

i

data]………………….
(numer akt bieżących)
Pan / Pani
........................
Kierownik
(Podmiotu Audytowanego)
[nazwa Waszej jednostki]
Uprzejmie informuję, że na podstawie „Planu audytu wewnętrznego na ............ rok” przyjętego przez [kierownik i nazwa Waszej
jednostki] / poza planem audytu, Audytor Wewnętrzny przeprowadzi w kierowanym przez Pana /Panią [nazwa jednostki audytowanej]
zadanie zapewniające pod nazwą ............................................................................................................................................
Celem planowanego zadania zapewniającego jest :
.........................................................................................................................................................................
Zadanie będzie przeprowadzone przez audytora wewnętrznego działającego na podstawie upoważnienia podpisanego przez [kierownik
i nazwa Waszej jednostki].
Zgodnie z harmonogramem zadanie zapewniające będzie przeprowadzone w [nazwa jednostki audytowanej] w okresie od
......................... do.......................... .
W dniu rozpoczęcia zadania, tj. ........................ przewidywana jest narada otwierająca z udziałem kierownika jednostki audytowanej lub
osoby upoważnionej. Podczas narady audytor wewnętrzny przedstawi temat, cel i zakres zadania oraz uzgodni tok jego przeprowadzania
tak, aby ograniczyć zakłócenia w realizacji bieżących zadań [nazwa jednostki audytowanej].
…………...................................……………
(podpis audytora wewnętrznego)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych, Teresa
Kiziukiewicz, Warszawa 2012, Wydawnictwo Difin
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c) Protokół z narady otwierającej
O protokole z narady otwierającej mowa jest w rozporządzeniu - §14 pkt 2, ale uwaga jest tutaj
sformułowanie „może”, czyli Audytor nie musi posiadać takiego dokumentu. Ja taki dokument
posiadam a wzór przedstawiam Wam poniżej:
(numer akt bieżących )
P R O T O K Ó Ł Z N A R A D Y O T W IE R A J Ą C E J

W dniu ............................. roku w [nazwa jednostki audytowanej] z siedzibą w przy ulicy ................... odbyła się narada otwierająca
zadanie zapewniające pod nazwą:.....................................
W naradzie udział wzięli: ......................................, ......................................
W trakcie narady otwierającej audytor wewnętrzny okazał imienne upoważnienie podpisane przez [kierownik i nazwa Waszej jednostki
o numerze: ……………………………. Upoważnienie zawiera adnotację o uprawnieniu do dostępu do informacji niejawnych
stanowiących tajemnicę służbową o klauzuli „zastrzeżone”.
Celem planowanego zadania zapewniającego jest .........................................................................
Podczas realizacji zadania audytor korzystać będzie z dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia zadania.
Przeprowadzający

audyt

oraz

kierownik

jednostki

audytowanej

w

celu

ograniczenia

zakłóceń

w realizacji bieżących zadań jednostki audytowanej – uzgodnili następujący tok prowadzenia audytu:
1.

Audytor będzie kontaktował się bezpośrednio z osobami odpowiedzialnymi za realizację poszczególnych zadań w audytowanej
jednostce, a sprawy sporne będą rozstrzygane w obecności Kierownika jednostki audytowanej.

2.

Wszelkie pisma, zestawienia i inne dokumenty sporządzone przez pracowników jednostki audytowanej, będą parafowane przez
Kierownika jednostki audytowanej.

Zadanie zapewniające będzie przeprowadzane w dniach od ................ roku do.............. roku. Termin narady zamykającej przewidziano na
dzień ..................., podczas której zostanie przedstawione sprawozdanie z zadania zapewniającego.
Na tym naradę otwierającą zakończono.

Pouczenie
Tutaj wpisujecie Wasze i audytowanego prawa – zazwyczaj jest to wyciąg z Waszych uregulowań wewnętrznych
…………..…………..…………

...............................................................................
(podpis audytora wewnętrznego)

(podpis kierownika audytowanego podmiotu
lub wyznaczonego pracownika oraz osób uczestniczących w
naradzie)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych, Teresa
Kiziukiewicz, Warszawa 2012, Wydawnictwo Difin.
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d) Wniosek o powołanie rzeczoznawcy
O tym wniosku wspominają nam standardy5, a dokładniej standard 1210.A1- gdzie mowa jest,
że jeżeli Audytor nie posiada odpowiedniej wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonania
całości lub części zadania, zarządzający audytem/Audytor „musi” pozyskać pomoc. Mówi też
o nim rozporządzenie - §6, ale tutaj jest tylko wspomnienie, że Audytor w uzasadnionych
przypadkach może korzystać z ekspertów. Każdy z Was musi sobie sam odpowiedzieć, czy taki
ekspert jest mu potrzebny. Ja jeszcze nie korzystałam z takich usług, ale wzór dokumentu
posiadam tak na wszelki wypadek, żeby potem nie zastanawiać się jak ma on wyglądać. Poniżej
wzór:
Załącznik nr 4
Nazwa Waszej jednostki
[Wasze miasto i data] ………………………
.............................................
(numer upoważnienia)

Wniosek o powołanie rzeczoznawcy do udziału w zadaniu zapewniającym
Na podstawie rozdziału VI pkt 16 Regulaminu Audytu Wewnętrznego, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr ………. [kierownik i
nazwa Waszej jednostki], w oparciu o Standard 1210.A1 IIA oraz §6 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie audytu wewnętrznego
oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu z dnia 4 września 2015 roku (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 506), powołuję rzeczoznawcę
w dziedzinie ........................................................................................................
w

osobie

......................................................

do

udziału

w

dniu/dniach *)

....................................

w

.................................................................................................................................................
(miejsce, przedmiot i zakres czynności audytowych, w których ma wziąć udział rzeczoznawca)
Rzeczoznawca dokonuje czynności audytowych samodzielnie/we współpracy z audytorem wewnętrznym.*)
................................................
(podpis audytora wewnętrznego )
.................................
(pieczątka i podpis Rektora
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu)
*)

Niepotrzebne skreślić.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych, Teresa
Kiziukiewicz, Warszawa 2012, Wydawnictwo Difin

5

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla
jednostek sektora finansów publicznych – Dz Urz. MRiF z 2016 r. poz. 28.
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e) Protokół z narady zamykającej
Standardy w tym przypadku nie mówią wprost, że taka narada zamykająca musi się odbyć, ale
standard 2400 mówi, iż zarządzający audytem/Audytor musi informować o wynikach.
Rozporządzenie natomiast - §17 pkt 2 wskazuje nam, iż w celu uzgodnienia wstępnych
wyników Audytor może przeprowadzić naradę zamykającą. Cały §17 pokazuje nam jak ma
wyglądać zakończenie zadania. U mnie wygląda to troszkę inaczej, ale najpierw pokażę Wam
wzór takiego protokołu a w kolejnym punkcie opowiem o sprawozdaniu i dopiero wtedy
powiem Wam jak zadanie kończę ja.
Załącznik nr 5
……………………………
(numer akt bieżących )

PROTOKÓŁ Z NARADY ZAMYKAJĄCEJ

W dniu ............................. roku w [nazwa jednostki audytowanej] z siedzibą w przy ulicy ....................odbyła się narada zamykająca
zadanie zapewniające pod nazwą: ................................. przeprowadzone w dniach od ............. do ............ roku, z udziałem następujących
osób:
- ................................
- …………………….
Audytor wewnętrzny przedstawił ustalenia i wnioski dotyczące przeprowadzonego zadania zapewniającego.
Przedstawiono również zalecenia wynikające z przeprowadzonego zadania oraz określono termin i osoby odpowiedzialne za ich
realizację.
- za wdrożenie zaleceń odpowiedzialna jest jednostka audytowana, przy ścisłej współpracy z władzami [Waszej jednostki] oraz dodatkowe
jednostki wskazane przez Władze [Waszej jednostki] i Audytora,
- termin realizacji zaleceń określono, jako „możliwy do wdrożenia”, jednak nie później ni do końca roku ……...

......................................................................................................................................
(Informacja o zgłaszanych wyjaśnieniach lub zastrzeżeniach przez kierownika jednostki audytowanej lub wyznaczonego pracownika)
Na tym naradę zamykającą zakończono.

...........................................................

..............................................................
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(podpis audytora wewnętrznego)

(podpis kierownika jednostki audytowanej
lub wyznaczonego pracownika)

Wzmianka audytora o odmowie podpisania protokołu*):
.....................................................................................................................................................................................

.........................................
(podpis audytora wewnętrznego)

Przyczyny odmowy podpisania protokołu podane przez reprezentanta jednostki audytowanej *):
…………………………………………………………….......................................................................

...........................................................................
(podpis kierownika jednostki audytowanej
lub wyznaczonego pracownika)
Załącznik: sprawozdanie z przeprowadzonego zadania zapewniającego - ……………………………………

*)

- wypełniać tylko w przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika audytowanego podmiotu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych, Teresa
Kiziukiewicz, Warszawa 2012, Wydawnictwo Difin

f) Sprawozdanie z zadania zapewniającego
Standard 2440 – przekazanie wyników, jednak nie mówią, w jakiej formie, tylko co muszą
zawierać ostateczne wyniki. Rozporządzenie natomiast mówi nam wprost o sporządzeniu
sprawozdania - §18 i wymienia jednocześnie, co ono ma zawierać oraz komu je przekazujemy
- §19. Poniżej przykład takiego sprawozdania
Załącznik nr 6
……………………………
(numer upoważnienia)

Egz. nr ..........................
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Sprawozdanie
z zadania zapewniającego na temat
„...................................................”
przeprowadzonego
w............................................
(nazwa jednostki audytowanej)

Podsumowanie
Zadanie audytowe
Temat zadania
Cel zadania
Jednostka audytowana
Zakres zadania
Termin przeprowadzenia zadania
Audytor
Podsumowanie – ogólny wniosek

RYZYKO*
1, 2, 3 lub 4

*Ryzyko określane w 4 stopniowej skali:
4–

brak ryzyka

3–

małe ryzyko

2–

średnie ryzyko

1–

duże ryzyko

Kluczowe ustalenia, ryzyka i zalecenia
Ustalenie

Ryzyko

Ocena ryzyka*

Zalecenie

1, 2, 3 lub 4

*Ryzyko określane w 4 stopniowej skali:
4–

brak ryzyka

3–

małe ryzyko

2–

średnie ryzyko
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1–

duże ryzyko

Zidentyfikowane szanse:
- ……………
- ……………
(…)

Sprawozdanie część opisowa

1.

Oznaczenie zadania zapewniającego:

…………………………………………………………………………………………………...
2.

Data wydruku:

…………………………………………………………………………………………………...
3.

Nazwa i adres komórki, w której przeprowadzono zadanie zapewniające:

…………………………………………………………………………………………………...
4.

Imię i nazwisko audytora wewnętrznego przeprowadzającego zadanie zapewniające oraz numer imiennego upoważnienia do
przeprowadzenia zadania:

…………………………………………………………………………………………………...
5.

Termin, w którym przeprowadzono zadanie zapewniające:

…………………………………………………………………………………………………..
6.

Okres poddawany badaniu:

…………………………………………………………………………………………………...
7.

Cel przeprowadzenia zadania zapewniającego:

…………………………………………………………………………………………………...
8.

Zakres przedmiotowy zadania zapewniającego:

…………………………………………………………………………………………………...
9.

Podjęte działania i zastosowane techniki przeprowadzania zadania zapewniającego:

…………………………………………………………………………………………………...
10.

Zwięzły opis działań komórki, jej strategii i celów, zwłaszcza w obszarze poddanym audytowi wewnętrznemu:

…………………………………………………………………………………………………...
11.

Ustalenia stanu faktycznego i analiza stwierdzonych nieprawidłowości:

…………………………………………………………………………………………………...
12.

Wskazane słabości kontroli zarządczej oraz analiza ich przyczyn:

…………………………………………………………………………………………………...
13.

Skutki lub ryzyka wynikające ze wskazanych słabości kontroli zarządczej:
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…………………………………………………………………………………………………...
14.

Uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień:

…………………………………………………………………………………………………...
15.

Zalecenia:

…………………………………………………………………………………………………...
16.

Opinia audytora wewnętrznego w sprawie adekwatności, skuteczności i efektywności systemu zarządzania i kontroli w obszarze
działalności jednostki objętym zadaniem.

.......................................................................................................................................................
Audyt przeprowadzono i sprawozdanie sporządzono zgodnie z regulaminem audytu wewnętrznego oraz księgą procedur audytu
wewnętrznego, jak również zgodnie ze „Standardami audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych”.
Skróty zastosowane w sprawozdaniu:
Pouczenie:
W oparciu o §17 punkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 roku w sprawie audytu wewnętrznego oraz
informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1480) Kierownik jednostki audytowanej, może zgłosić na piśmie
dodatkowe wyjaśnienia lub umotywowane zastrzeżenia do treści sprawozdania, w terminie określonym przez audytora wewnętrznego, nie
krótszym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania sprawozdania.
Termin złożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń dotyczących treści sprawozdania ustalony został na dzień .......................................
........................................
(Podpis osoby otrzymującej)
……………………………………
(Podpis audytora wewnętrznego)

Wykonano w x egzemplarzach.

Źródło: opracowanie własne

Tutaj tak jak obiecałam krótkie podsumowanie jak u mnie wygląda sprawa narady zamykającej
i sprawozdania. Jest to przekazywane jednego dnia, czyli podpisujemy protokół z narady
zamykającej, gdzie znajdują się informacje o tym, kto odpowiada za realizację zaleceń i w
jakim terminie powinny one być wykonane. Jako załącznik do tego protokołu mamy
sprawozdanie z zadania, gdzie z kolei znajduje się informacja ile czasu ma audytowany na
ewentualne uwagi do sprawozdania. Jeśli jakieś uwagi wpłyną do wyznaczonego terminu to je
rozpatruję i sporządzam ostateczne sprawozdanie, jeśli nie to wydawane są zalecenia, jeśli
jakieś były.
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g) Notatka informacyjna z ustaleń poczynionych w trakcie czynności sprawdzających
O czynnościach sprawdzających, czy monitorowaniu zaleceń mówią nam zarówno standardy –
standard 2500 i tu uwaga mowa jest, że Audytor musi stworzyć i zapewnić działanie systemu
monitorowania wyników audytu (czyli rozumiem, że jeżeli ustaliłam, że będzie to w formie
czynności sprawdzających w następnym roku to sprawa załatwiona), ale rozporządzenie oprócz
wymagania od nas Audytorów wykonania czynności sprawdzających - §21, to w §20 nagle
mamy jeszcze je monitorować. Pisałam już o tym w pierwszym artykule i opisałam również jak
ja z tego zapisu wybrnęłam. Poniżej wzór notatki:
Załącznik nr 7
……………………………

[Wasze miasto i data] …………………..

(numer akt bieżących)
Notatka informacyjna
z ustaleń poczynionych w trakcie czynności sprawdzających
W dniach od .......... roku do .......... roku w [nazwa jednostki audytowanej] z siedzibą w ......................................, przy ulicy
.................................................... Pan / Pani ..................................................- audytor wewnętrzny przeprowadził/a czynności sprawdzające
dostosowanie działań jednostki audytowanej do zaleceń zawartych w sprawozdaniu syg. .......................... z przeprowadzonego zadania
zapewniającego na temat:.............................................................................................................................................
Celem czynności sprawdzających było: .......................................................................................
W trakcie czynności sprawdzających zastosowano następujące techniki badania:
•

......................................................................................................................

Ustalenia poczyniono w oparciu o następujące dokumenty:
•

................................................................................................................

Ocena dostosowania działań jednostki audytowanej w sprawie realizacji zaleceń ² zawartych w sprawozdaniu z zadania zapewniającego:
.....................................................................................................................................................................................
(wyjaśnienie czy podjęte działania naprawcze przynoszą pożądane rezultaty)

Lp.

Zalecenie lub
wniosek

Planowany termin
podjęcia działań

Faktyczny termin
podjęcia działań

Sposób zrealizowania
zalecenia

Uzasadnienie dla
niezrealizowania zalecenia

1.
2.
…………………………………

(podpis audytora wewnętrznego)

²W przypadku gdy nie podjęto działań naprawczych określić, czy kierownik audytowanego podmiotu
wziął na siebie ryzyko nie podjęcia działań naprawczych.

Źródło: opracowanie własne

21

h) Sprawozdanie z wykonania planu
Temat sprawozdania poruszany jest w ustawie – art. 283 pkt 5 – ale jest tu tylko wspomniane,
że mamy go sporządzić do końca stycznia. Rozporządzenie w §12 opisuje nam dodatkowo, co
sprawozdanie ma zawierać oraz wskazuje nam termin – do 15 lutego każdego roku – w jakim
musimy sprawozdanie przekazać do właściwego ministerstwa. Kiedyś mieliśmy też stworzony
przez Ministerstwo Finansów wzór takiego sprawozdania – rok 2008, ale to rozporządzenie
przestało już obowiązywać. Obecnie nie ma jednego ogólnego wzoru, jeżeli chodzi o podstawę
prawną. My, jako Uczelnie Medyczne pismem z Ministerstwa Zdrowia otrzymaliśmy takie
wzory do stosowania począwszy od roku 2017. Zamieszczam Wam go poniżej, ale możliwe,
że Wasze jednostki, w zależności od tego pod kogo podlegacie lub przez kogo jesteście
nadzorowani, mogą mieć swoje wytyczne.
Załącznik nr 8

(nazwa i adres jsfp)

1.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK …………
Podstawowe informacje o komórce audytu wewnętrznego (KAW)

1.1. Organizacja pracy KAW
Nazwa komórki audytu wewnętrznego utworzonej w jednostce
merytoryczna
Podległość KAW
organizacyjna
Podstawa prawna prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce
(wg wymagań przewidzianych ustawą o finansach publicznych)

artykuł

ustęp

punkt

1.2. Zasoby osobowe KAW

Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko pracy

Kwalifikacje zawodowe
(wg wymagań
przewidzianych ustawą
o finansach publicznych)

Wymiar
etatu

Numer
telefonu

e-mail

1.3. Budżet czasu KAW

Lp.

Wyszczególnienie

Liczba
osobodni
- plan

%
(plan)

Liczba
osobodni
wykonanie

%
(wykonanie)

Planowanie i sprawozdawczość roczna
Kontunuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego (zapewniających i
2.
doradczych)
3.
Planowanie, wykonywanie i dokumentowanie zadań zapewniających
Planowanie, wykonywanie i dokumentowanie czynności doradczych,
4.
w tym wykonanie priorytetu wyznaczonego przez Komitet Audytu przy
Ministrze Zdrowia
5.
Prowadzenie czynności sprawdzających i monitorowanie realizacji zaleceń
6.
Szkolenia i rozwój zawodowy, w tym samodoskonalenie
7.
Urlopy i inne nieobecności
Inne czynności, w tym organizacyjne (uwzględniające obsługę Komitetu
8.
Audytu przy Ministrze Zdrowia oraz ocenę wewnętrzną i zewnętrzną
audytu wewnętrznego)
Rezerwa czasowa, w tym na audyt wewnętrzny zlecony przez Ministra
9.
Finansów oraz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
Łącznie
Przyczyny powstania znaczącej różnicy pomiędzy liczbą poszczególnych osobodni wg planu audytu a liczbą osobodni
wykorzystanych (jeżeli dotyczy)
1.
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Samoocena oraz ocena zewnętrzna funkcjonowania audytu wewnętrznego

2.

Czy w roku sprawozdawczym
dokonano udokumentowanej
samooceny audytu
wewnętrznego?

Czy w roku sprawozdawczym
dokonano oceny zewnętrznej
audytu wewnętrznego?

Data raportu
z ostatniej oceny zewnętrznej

Wariant
ostatniej oceny zewnętrznej

Wybierz element.

Wybierz element.

Kliknij tutaj, aby wprowadzić
datę.

Wybierz element.

Zadania zapewniające

3.

Lp
.

Temat zadania
zapewniająceg
o

Obszar
działalnoś
ci
jednostki

Rodzaj
zrealizowaneg
o zadania:
- na
podstawie
planu
- poza planem
- nie
realizowano
zadania

Zlecając
y:
Minister
Finansó
w (MF)
- Szef
KAS*)
(SKAS)
- nie
dotyczy
(nd.)

Czas
przeprowadzeni
a zadania
zapewniającego
(osobodni)

plan

wykona
-nie

Łącznie

Zadanie
przeniesione do
planu
audytu
na rok
następn
y:

Zadanie
kontynu
-owane
w roku
następnym:

Odstąpiono od
realizacji
w wynik
u
zmiany
planu
audytu:

Uwagi*
*)

- tak
- nie

X

Szef KAS – Szef Krajowej Administracji Skarbowej
w szczególności wskazanie potrzeby powołania rzeczoznawcy/ zasięgnięcia opinii eksperta
4. Czynności doradcze
*)

**)

Lp
.

Temat
czynnoś
ci
doradcze
j

Obszar
działalnoś
ci
jednostki

Rodzaj
zrealizowan
ej czynności
doradczej:
- na
podstawie
planu
- poza
planem
- nie
realizowano
czynności

Zlecając
y:
Minister
Finansó
w (MF)
- Szef
KAS*)
(SKAS)
- nie
dotyczy
(nd.)

Czas
przeprowadzeni
a czynności
doradczej
(osobodni)

wykona
-nie

plan

Łącznie

Czynność
przeniesion
a do planu
audytu na
rok
następny:

Czynność
kontynuowa
na w roku
następnym:

Odstąpion
o od
realizacji
w wyniku
zmiany
planu
audytu:

Uwag
i

- tak
- nie

X

Szef KAS – Szef Krajowej Administracji Skarbowej

*)

5.
Lp.

6.

Zidentyfikowane istotne słabości kontroli zarządczej
Temat zadania
zapewniającego

Obszar działalności
jednostki

Zidentyfikowane istotne słabości kontroli zarządczej

Czynności sprawdzające i monitorowanie realizacji zaleceń

Zadanie audytowe

Lp.

temat

rodzaj:
- zadanie
zapewniające
(Z)
- czynność
doradcza (D)

Obszar
działalności
jednostki

Czynność
sprawdzająca (S)/
monitorowanie
realizacji
zaleceń
(M)

Czas
przeprowadzenia
czynności
sprawdzającej
(osobodni)

plan

wykonanie

Czynność
przeniesiona do
planu
audytu na
rok
następny:

Czynność
kontynuowana
w roku
następnym:

Odstąpiono od
realizacji
w wyniku
zmiany
planu
audytu:

Uwagi

- tak
- nie

23

Łącznie
7.

X

Inne istotne informacje związane z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego w jednostce

……………………
(data)

……………………………………………………………………………………………
(pieczątka i podpis kierującego KAW)

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

i) Kwestionariusz ankiety poaudytowej
W ramach stosowania się do treści standardu 1300 – realizacja programu zapewnienia i
poprawy jakości, jako jeden z elementów zastosować można ankietę poaudytową do każdego
przeprowadzonego zadania zapewniającego – ja tak robię, a poniżej przedstawiam Wam mój
wzór, który stosował również mój poprzednik, więc ciężko stwierdzić źródło pochodzenia tego
wzoru. Ponieważ jest dostępny w Internecie to właśnie to źródło Wam podaję.
Załącznik nr 9

KWESTIONARIUSZ ANKIETY POAUDYTOWEJ
Sprawozdanie z zadania zapewniającego Nr………………..
Data……………….
Uwaga:

Proszę ocenić efektywność procesu zadania zapewniającego, przy każdej pozycji zakreślając właściwą odpowiedź.

Będę zobowiązany/a za pisemne uwagi w ostatnim rozdziale, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzi "Nie zgadzam się" i
"Stanowczo nie zgadzam się".
Zakres prac audytu
Tak

Nie

Uwagi

Tak
Nie
Czy czas trwania zadania był odpowiedni (nie był zbyt długi lub zbyt krótki)?
Czy ustalenia dokonane przez audytora były na bieżąco omawiane?
Czy spotkania organizowane/inicjowane przez audytora były odpowiednio wcześniej
uzgadniane?
Czy działalność Pani/Pana jednostki przebiegała bez istotnych przeszkód, które mogłyby być
związane z przeprowadzonym zadaniem zapewniającym?
Ocena jakości sprawozdania z przeprowadzonego zadania zapewniającego
Bardzo Dobra
Dobra
Średnia
Słaba
Zła
Jasność sprawozdania (sprawozdane jest
logiczne, łatwe do zrozumienia, bez języka
technicznego)
Precyzja ustaleń audytora (ustalenia wiernie
odzwierciedlają fakty, są wolne od błędów)

Uwagi

Czy audytor poinformowali o celu i zakresie zadania na tyle wcześnie aby zapewnić
niezakłóconą współpracę?
Czy audytor wyczerpująco wyjaśnili cel i zakres zadania zapewniającego?
Czy audytor uwzględnili Pani/Pana sugestie dotyczące zakresu zadania przed jego
rozpoczęciem?
Organizacja zadania zapewniającego

Uwagi
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Kompletność sprawozdania (niczego istotnego
w nim nie brakuje)
Terminowość sprawozdania (sprawozdanie
dostarczone w czasie umożliwiającym
skuteczne podjęcie działań naprawczych)
Ogólna ocena zadania zapewniającego
Tak
Czy wyniki zadania zapewniającego przyczynią się do poprawy efektywności i
skuteczności zarządzania Pani/Pana jednostką?
Ocena audytora
Bardzo Dobra
Dobra
Średnia
Obiektywizm audytora wewnętrznego
Profesjonalizm audytora
Komunikatywność audytora
Znajomość działalności jednostki
audytowaneji
Relacje z kierownictwem jednostki
audytowanej
Pytania otwarte²
Czy jest coś co w działaniach audytu wewnętrznego szczególnie się podobało?
Czy jest coś co w działaniach audytu wewnętrznego szczególnie się nie podobało?
W jaki sposób audyt wewnętrzny mógłby pomóc Pani/Pana jednostce?
Bardzo dziękuję za wypełnienie niniejszej ankiety.

Nie

Słaba

Uwagi

Zła

Uwagi

Jej wyniki pozwolą audytorowi na dalsze doskonalenie jego pracy
Nazwisko i imię respondenta
(drukowanymi literami):…………………………………………….
Podpis: ……………………………………
Data:

………………………………

²Odpowiedź na pytania otwarte nie jest konieczna jednakże Pani/Pana ocena będzie dla audytora niezmiernie cenna przy planowaniu
innych zadań audytowych

To już wszystkie załączniki z regulaminu, w kolejnym materiale podzielę się dobrymi
praktykami w zakresie załączników, które są w drugim wewnętrznym opracowaniu – tym
obszerniejszym i bardziej szczegółowym - Księdze.
Słowa kluczowe: Dokumentacja, regulamin, załączniki, wzory
Podsumowanie
Ten artykuł poświęcony był wzorom dokumentacji, które zamieścić możecie w swoich
uregulowaniach wewnętrznych opisujących funkcjonowanie Audytu w Waszych jednostkach.
To część, którą ja mam zamieszczoną w pierwszym, bardziej ogólnym dokumencie Regulaminie.
Kolejny artykuł będzie poświęcony wzorom dokumentów, zamieszczonych w nieco
obszerniejszym drugim dokumencie - Księdze.

The Auditor's daily work - practical advice - templates

25

Keywords: Documentation, regulations, attachments, templates
Summary
The article is devoted to documentation templates that you can include in your internal
regulations describing the functioning of the audit in your units. This is the part I have in the
first, more general document - Regulations. The next article will be devoted to models of
documents included in a slightly more extensive second document - the Book.
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3. Nadużycia i oszustwa finansowe6
Wstęp
Nadużycia orasz oszustwa finansowe stanowią znaczący problem na rynkach
finansowych, wywołują wiele destrukcyjnych zjawisk w przedsiębiorstwach jak również w
otoczeniu makroekonomicznym. Nadużycia i oszustwa finansowe są trwałym element
gospodarki rynkowej, szczególnie naruszają wartość, na której bazują rynki finansowe a
zatem zaufanie. Występowanie nadużyć i oszustw finansowych świadczą, że jest to
zasadniczy i bardzo ważny problem. Mimo tego zrozumienie zagrożenia oraz skali wpływu
jest ogromnie różna w otoczeniu biznesowym. Ryzyko nadużyć i oszustw finansowych nie
jest identyfikowane jako ważne i podmioty w tym zakresie nie podejmują należytych działań
zapobiegawczych. Mechanizmy wykrywania nadużyć i oszustw finansowym pozwalają
zapobiec występowania przestępstw gospodarczych i ograniczeniu strat które mogą
wyrządzić.

1. Pojęcie i cechy nadużycia i oszustwa finansowego
W praktyce gospodarczej oraz literaturze przedmiotu istnieją odmienne definicje oszustw i
nadużyć finansowych. Jednakże wielu twórców specjalistycznej literatury utożsamia te
pojęcia ze sobą. Należy zaznaczyć, że swobodne stosowanie zwrotów: nadużycie, oszustwo
czy przestępstwo gospodarcze, nie jest do końca poprawne. Odnosząc się do przepisów
prawnych, należy zauważyć, że z przestępstwem gospodarczym mamy odczynienia
wówczas, gdy popełnione oszustwo da się rozpoznać, jako konkretne nadużycie określone
w przepisach danego kraju. Tak długo jak nie wskażemy konkretnego przepisu karnego
odnoszącego się do danej sytuacji, nie powinniśmy mówić o przestępstwie gospodarczym.
Mówimy wówczas o pewnym nadużyciu, które tylko z etycznego punktu widzenia wydaje
nam się negatywne, tymczasem jest zgodne z literą prawa (Kutera, 2016, s. 21).
Termin nadużycie oznacza niewłaściwe postępowanie lub czyn niezgodnie z
określonymi normami postępowania (www.sjp.pwn.pl). Z czasem znaczenie słowa
„nadużycie” się zatarło. Według słownika Webstera pojęcie nadużycie oznacza „1.czyn
oszukańczy, oszustwo; 2. Praktykę lub zwyczaj korupcyjny; 3. Niewłaściwe wykorzystanie
lub traktowanie…”. Natomiast „oszukać” to „minąć się z prawdą; nie dotrzymać; nabrać;
skłonić do uznania czegoś nieprawdziwego i nieważnego za prawdziwe i obowiązujące”(
Julia Weber, studentka III roku studiów w zakresie finansów i rynków finansowych Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu.
6
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Webster’s Dictionary, 1996, s. 47) Przez pojęcie „nadużycia” rozumiemy drobne
wykroczenia i pozostałe czyny szkodliwe, które niejednokrotnie występują w miejscu pracy
i istotnie spotykają się z akceptacją (Wells, 2006, s.5).
H.R. Davia, P.C. Coggins, J.C. Wideman, J.T. Kastantin są autorami interesujących
badań na temat zakresu wykrywalności nadużyć gospodarczych. Mając na uwadze stopień
ich wykrywalności, oszustwa dzielą się na:
a) wykryte
− które były przedmiotem postępowania sądowego,
− które nie były ścigane przez prawo,
b) niewykryte
Największą wiedzę można uzyskać odnośnie nadużyć gospodarczych wykrytych które
były przedmiotem postępowania sądowego, dlatego że właśnie informację odnośnie tej
grupy są przekazywane do wiadomości publicznej. Oszustwa wykryte ale nieścigane przez
prawo są znane ścisłemu gronu osób, zaś nie posiadamy jakiejkolwiek wiedzy odnośnie
ostatniej kategorii. Jak twierdzą powyżsi autorzy współcześnie przyjmuję się, że:
− - 20% to oszustwa wykryte które są przedmiotem postępowania sądowego,
− - 40% stanowią oszustwa wykryte które nie były ścigane przez prawo,
− - 40% oszustw nie jest w ogóle wykrywalnych.
Z powyższej klasyfikacji wynika, że nadużycia gospodarcze które znajdują się w
pierwszej grupie to tak naprawdę ułamek liczby występujących nadużyć. (Davia, Coggins,
Wideman i Kastantin, Accountant’s Guide to Fraud Detection and Control, John Wiley &
Sons Inc., New York 2000, s. 34, za: Kutera, 2016, s. 23).
Oszustwo według portalu www.encyklopedia.pwn.pl oznacza przestępstwo które ma na
celu ukierunkować inną osobę do nieodpowiedniego rozporządzenia dobra własnego w
wyniku wprowadzenia w błąd bądź wykorzystaniu nieprawidłowości albo niezdolności do
prawidłowego

postrzegania

działania.

Natomiast

według

Instytutu

Audytorów

Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors – IIA) pojęcie oszustwa rozumiane jest
jako:
Każdy bezprawny czyn charakteryzujący się celowym wprowadzeniem w błąd, zatajeniem
prawdy lub nadużyciem zaufania. Czyny te nie są dokonane pod wpływem przemocy ani
groźby użycia siły. Oszustwa są popełniane przez osoby i organizacje w celu zdobycia
pieniędzy, majątku lub świadczeń, w celu uniknięcia płatności lub utraty świadczeń, a także
w celu uzyskania korzyści osobistych lub biznesowych (Definicja audytu wewnętrznego,
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Kodeks etyki oraz Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego,
2016, s. 47).
Oszustwo w ujęciu podanym przez polski kodeks karny oznacza „kto w celu osiągnięcia
korzyści majątkowej doprowadza inna osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub
cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub
niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny
Art. 286. § 1 ). Zakłada się, że w tym zakresie powinny być spełnione cztery fundamentalne
przesłanki: sfałszowanie informacji, świadomość sprawcy sfałszowania informacji,
bazowanie przez ofiarę na sfałszowanej informacji oraz wystąpienie straty.
Rozważając zacytowane powyżej definicję oszustwa, trzeba zwrócić uwagę, że mają one
cechy wspólne, takie jak (Kutera, 2008, s. 20):
1.

Celowe i świadome działanie – oszustwa nie są skutkiem błędu lub zaniedbania, są
wynikiem świadomym działaniem sprawcy w celu uzyskania przewagi.

2.

Nadużycie zaufania – oszustwo negatywnie oddziałuje na relację międzyludzkie w
środowisku pracy.

3.

Fałszerstwo – osoby uczestniczące w nadużyciach finansowych kłamią, oszukują,
manipulują lub ukrywają prawdę.

4.

Zatajenie – wszystkie działania związane z oszustwem są podejmowane w tajemnicy.
Przeprowadzane są tak aby wszystkie dokumenty, sprawozdania, zapisy księgowe
nie wzbudzały podejrzeń.

5.

Powstanie strat - w wyniku nadużycia dochodzi do uzyskania nielegalnego zysku
(korzyści) kosztem powstania straty u strony poszkodowanej.

6.

Pozory praworządności – oszustwa także mogą być dokonywane przez osoby
sprawiające wrażenie osób uczciwych, godnych zaufania na wysokich standardach.

Należy również zwrócić uwagę na przyczyny występowania oszustw gospodarczych.
Zdaniem K. Tiedemanna (1988, s. 39) do przyczyn możemy zaliczyć trzy podstawowe
uwarunkowania, otóż:
a) zawodowe – działania oznaczające ich niezgodne z prawem źródło zarobkowania.
Do tego typu działań możemy zaliczyć korupcję, zarządzanie fikcyjną firmą,
fałszowanie dokumentów czy też fałszywa księgowość,

29

b) sytuacyjne – czynności polegające na popełnieniu oszustwa w konieczności
pozyskania niezbędnych środków w sprawie utrzymania przedsiębiorstwa lub w
kwestii tzw. konieczności gospodarczej,
c) okazjonalne – zabiegi działające zasadniczo legalnie oraz pozostające w granicach
moralności gospodarczej. Osoba która przyczynia się do popełnienia oszustwa
decyduje się jedynie gdy zdarza się bez trudności okazja, złudnie bezpieczna.
Głównym czynnikiem decydującym jest łatwa i złudna możliwość dopuszczenia się
czynu zabronionego ponadto spodziewany istotny zysk.
Zjawiska oszustw gospodarczych należy rozpatrywać zarówno w makro i mikrootoczeniu
gospodarczym. Z punktu widzenia w skali makroekonomicznej oszustwa wpływają wprost
na zachowanie podmiotów na rynku kapitałowym i skutkują spadkiem poziomu zaufania co
jest fundamentem gospodarki rynkowej. W skali mikroekonomicznej nadużycia finansowe
są zdecydowanie niszczące dla działalności gospodarczej, w skrajnych sytuacjach może
prowadzić nawet do bankructwa przedsiębiorstwa. Ujawnienie oszustwa w danym
przedsiębiorstwie istotnie wpływa na pozycję rynkową oraz reputację firmy. Poniżej na
schemacie wyróżniono główne skutki nadużyć gospodarczych.

Schemat 1 Główne skutki nadużyć gospodarczych w skali makro i mikrootoczeniu

SKALA MAKRO
• spadek zaufania na rynku kapitałowym i do jego uczestników,
• naruszenie podstawowej funkcji optymalizacji na rynku kapitałowym,
• obniżenie efektywności rynku finansowego,
• niekorzystny wpływ na wzrost gospodarczy danego kraju i dobrobyt,
• nadmierna interwencja regulacyjna, tzn. wpływ na rozszerzenie przepisów prawnych
dotyczących prowadzenia dzialaności gospodarczej.

SKALA MIKRO
• wystąpienie strat finansowych w spółkach które mogą doprowadzić do bankructwa firmy,
• destrukcyjny wpływ na zwykłą dzialność operacyją, obniżenie efektywności, wyniku
finansowego i strata aktywów,
• spadek reputacji przedsiębiorstwa na rynku,
• zniszczenie karier zawodowych jednostek pełniących funkcję kierowniczą,
• utrata zaufania inwestorów, rotacja pracowników i destabilizacja dzialaności,
• wystąpienie kosztów postępowań sądowych.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Kutera 2016, s. 33-35).
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2. Klasyfikacja nadużyć i oszustw finansowych
Nadużycia gospodarcze są analizowane z wielu punktów widzenia co łączy się z tym,
że istnieje wiele klasyfikacji oszustw gospodarczych. W głównej mierze podziały te dotyczą
przedmiotowych aspektów, a zatem za główne kryterium uważa się rodzaj popełnionego
nadużycia. Szczególnie najbardziej popularna klasyfikacja jest oparta na kryterium
przedmiotowym,

która

została

opracowana

przez

międzynarodową

organizację

Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (Association of
Certified Fraud Examiners – ACFE). Wyróżniamy trzy zasadnicze kategorie oszustw
finansowych (Schemat 2).
Schemat 2 Kategorie oszustw finansowych
Nieprawdziwe informacje
•nieuczciwa sparwozdawczość) zamierzone zniekształcenie danych finansowych przedsiębiorstwa
aby wprowadzić odbiorców w błąd, np. zaniżanie zobowiązań i kosztów oraz zawyżanie
przychodów,
Sprzeniewierzenie majatku
• przywłaszczenie sobie cudzego mienia, uwzględnia nadużycie lub kradzież majątku firmy dla
osobistych korzyści np. kradzież zapasów, podkradanie gotówki czy nadużycia płacowe,
Korupcja
•bezprawne wykorzystanie osobistych wpływów na transakcje gospodarczą których celem jest
spowodowanie korzyści majątkowej sobie lub osobie obcej, wbrew przestrzegania obowiązków
pracodawcy lub cudzych praw.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Wells, 2006, s. 45)

Nieprawdziwe informacje rozumiemy oszukańczą sprawozdawczość finansową.
Zgodnie z definicją Zdzisława Kołaczyka (1996) Sprawozdawczość finansowa obejmuje
„usystematyzowane

zbiory

wybranych

informacji,

tworzonych

zarówno

przez

rachunkowość, jak i poza nią, charakteryzujących minioną i obecną sytuację finansowomajątkową jednostki gospodarczej oraz wielkość osiągniętego wyniku finansowego, jako
rezultat działalności tej jednostki”(s. 455). Ocenia ona aktualną i przeszłą sytuację finansową
danego przedsiębiorstwa, ale także uściśla wnioski dotyczące jego przyszłości (Samelak,
2004, s.109). Fałszowanie sprawozdań finansowych rozumiemy jako świadome i celowe
dokonywanie manipulacji, które są przeznaczone do zniekształcenia rzeczywistego obrazu
finansowego oraz gospodarczego podmiotu, aby dokonujący zniekształcenia uzyskał skutek
zamierzony (Hulicka, 2008, s.57). Prezentacja błędnych informacji zawartych w
sprawozdaniu finansowym ma na celu odebranie odmiennego obrazu rzeczywistości
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gospodarczej przez użytkowania tej informacji oraz podjęcia decyzji sfałszowanej przez
oszusta. Fałszowanie sprawozdań finansowych nazywa się różnorodnie: „kreatywna
księgowość”, „twórcza księgowość”, „agresywna księgowość”, „sterowanie zyskiem” czy
„fryzowaniem”, wszystkie wcześniej wymienione terminy to synonimy negatywnych
praktyk księgowych (Wąsowski, 2005, s.13 ). Rachunkowość zobowiązuje przedstawienia
sytuacji przedsiębiorstwa zgodnie z fundamentalną zasadą rachunkowości rzetelnego i
jasnego obrazu, czyli true and fair. Oszukańcza sprawozdawczość jest stale związane z
naruszeniem jednej bądź wielu zasad rachunkowości zawartych w Ustawie o
Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Metody fałszowania sprawozdań
finansowych możemy podzielić głównie na (Wells, 2006, s.359-378).
Tabela 1 Metody fałszowania sprawozdań finansowych
Różnice czasowe

Fikcyjne przychody

Zatajone zobowiązania i koszty

Niewłaściwa wycena aktywów

Niewłaściwe ujawnienia

Ujmowanie kosztów lub przychodów w
niewłaściwych
okresach
obrachunkowych,
których celem jest zazwyczaj zwiększenie lub
zmniejszenie zysku przedsiębiorstwa. Mamy do
czynienia
z
nieprzestrzeganiem
zasady
rachunkowości współmierności przychodów i
kosztów.
Ujmowanie
fałszywych
bądź
fikcyjnych
przychodów oznacza głównie ewidencjonowanie
sprzedaży usług lub towarów która nie była
zrealizowana dla klientów prawdziwych jak i
zarówno
dla
klientów
nieistniejących.
Wyróżniamy także metodę przerabiania lub
zawyżania faktur poprzez zwiększenie ilości lub
wartości sprzedaży oraz ujmowanie przychodów
pomimo ze będą one przedmiotem korekty.
Zamiarem tej metody jest podwyższenie
rentowności przedsiębiorstwa. Występują dwie
powszechnie znane metody zatajenia zobowiązań i
kosztów:
• Pomijanie kosztów i zobowiązań – utajenie
(pominiecie) w ewidencji kosztów lub
zobowiązań,
• Aktywowanie
kosztów
wyłączenie
rzeczywistych kosztów poza zakres kosztów a
również trwałe ich ujmowanie w aktywach.
Efektem tej metody jest podnoszenie wartości
danego aktywa oraz nieustające zaniżanie
kosztów.
Niewłaściwa wycena aktywów na ogół polega na
niezgodnym z prawem zawyżaniu należności lub
zapasów ale możemy także wyróżnić niepoprawną
klasyfikację środków trwałych i innych,
manipulowanie alokacją ceny nabycia aby
zawyżyć przyszłe zyski oraz błędne aktywowanie
kosztów otwarcia działalności bądź zapasów.
Zabiegi niewłaściwych ujawnień w sfałszowanych
sprawozdań finansowych głównie dotyczą
pomijania zobowiązań, nadużyć kierownictwa,
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zmian w metodach rachunkowości, przyszłych
zdarzeń jak również transakcji ze stronami
powiązanymi. W głównej mierze pomijane są
zobowiązania
warunkowe
albo
warunki
kredytowania. Przez zobowiązania warunkowe
rozumiemy zobowiązanie którego zaistnienie jest
zależne od przyszłych zdarzeń, natomiast warunki
kredytowania to uzgodnienia zawarte w umowie
kredytowej, które kredytobiorca musi przestrzegać
przez czas finansowania.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Wells, 2006, s.359-378).

Według

słownika

języka

polskiego

(www.sjp.pl)

sprzeniewierzenie

oznacza

„malwersacja 1.przywłaszczenie powierzonych pieniędzy lub majątku; defraudacja; 2.czyn
niezgodny z prawem, zwłaszcza przestępstwo finansowe” Defraudacja majątku składa się
głównie z kradzieży ale także z innych nadużyć aktywów jednostki dla korzyści osobistych.
Oszustwo polegające na nadużyciu składnika majątku przedsiębiorstwa dla korzyści
osobistych. Sprzeniewierzenie majątku możemy podzielić na dwie kategorie, oszustwa
związane z gotówką oraz oszustwa związane z zapasami i pozostałymi aktywami.
Rysunek 1 Podział sprzeniewierzenia majątku
kradzież

Gotówka

nieuczciwe wypłaty

Przechwytywanie

Sprzeniewierzenie
majątku

Nadużycie
Zapasy i pozostałe
aktywa
Kradzież

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Wells, 2006, s. 46)

Kradzież gotówki jest najczęściej popełnianym oszustwem finansowym. Polega na
celowym przywłaszczeniu gotówki, która należy do pracodawcy, bezprawnie oraz wbrew
woli pracodawcy. Warto zaznaczyć że, oszustwo dotyczy zarejestrowanych wpłat w
ewidencji ale także transakcji ujętych w księgach rachunkowych. W tym przypadku
nadużycie jest łatwiejsze do wykrycia ponieważ każdorazowo powoduje rozbieżność
danych sald. Przechwytywane gotówki charakteryzuje się większą trudnością wykrycia
tego nadużycia dlatego, że mamy do czynienia z zabraniem gotówki firmy do czasu ujęcia
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jej w księgach. Nadużycie może dotyczyć jak i utargu lub zwyczajnej należności. Warto
zaznaczyć, że trudniej jest zataić przechwycenie należności niż utargów kasowych. Do
rozliczenia należności handlowych używa się przeważnie dwie metody (Kutera, 2016,
s.109):
a) Łańcuszek - przeksięgowanie zapłat pomiędzy danymi kontrahentami, uznanie
danego konta przez wycofanie środków pieniężnych z innego,
b) fikcyjne rabaty- udzielane fikcyjnych rabatów przez pracownika poszkodowanej
firmy równocześnie rejestrując transakcje, jednakże przyjmując pełną wartość.
Dzięki temu pracownik przechwytuje adekwatną kwotę do udzielonego rabatu.
Nieuczciwe wypłaty występują gdy pracownik firmy poszkodowanej przyczynia się do
wypłat przez firmę nienależnych mu wartości. W kategorii nieuczciwych wypłat mamy do
czynienia z wieloma nadużyciami. Manipulowanie fakturami za pomocą firm fasadowych
oraz zakupami osobistymi. Firma fasadowa (shell company) jest to działalność która jest
używana do ukrywania, niekiedy nielegalnych działań innej firmy lub osób
(www.dictionary.cambridge.org.pl.). Nadużycie opiera się na realizowaniu płatności za
fikcyjne usługi bądź towary dla firm fasadowych. Zakupy osobiste to najczęściej popełniane
nadużycie w ramach manipulowania fakturami. Są to zakupy prywatne ze środków
pieniężnych przedsiębiorstwa właścicieli, wspólników ale również pracowników, które nie
możemy zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu. Manipulowanie listą płac możemy
zaliczyć wszelkie nadużycia powiązane z dokumentacją kadrowo-płacową czyli działania
dotyczące wynagrodzeń pracowników, nieistniejących pracowników, sfałszowania
wynagrodzeń bądź manipulowanie prowizjami. Manipulowanie wydatkami służbowymi
opiera się na celowym zawyżeniu wydatków służbowych przedsiębiorstwa. Nadużycie
może zostać zrealizowane za pomocą źle sklasyfikowanych wydatków, zawyżonych lub
fikcyjnych wydatków jak także za pomocą wielokrotnego ich zwrotu.
Oszustwa związane z zapasami i pozostałymi aktywami dotyczą głównie zapasów ale
również wszystkich składników majątkowych na przykład takich jak artykuły biurowe,
wyposażenie, maszyny i narzędzia oraz samochody osobowe. Są one przedmiotem
przestępstwa, gdy sprawcy wykorzystują je dla celów osobistych podobnie jak wewnątrz
firmy ale także z zewnątrz. Sprawcami oszustwa mogą być współwłaściciele,
menadżerowie jak i pracownicy przedsiębiorstwa. Wyróżniamy kradzież zapasów i
pozostałych aktywów oraz ich nadużycie. Nadużycie składników majątku polega na
„pożyczeniu” rzeczy w celu korzystania dla celów osobistych. Jest to nieuprawnione
korzystanie z majątku przedsiębiorstwa z którym występują fałszywe oświadczenia.
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Defraudacja składników majątku polega na kradzieży zapasów i pozostałych aktywów. W
tym nadużyciu możemy spotkać się z metodą zaboru składników majątkowych która
obejmuję wszystkie typy kradzieży majątku. Polega na wyniesieniu składników majątku
poza teren przedsiębiorstwa bez próby ukrycia nadużycia w księgach i ewidencji (Wells,
2006, s. 251) Kradzież składników majątku możemy zauważyć także w przesunięciach
międzymagazynowych

oraz zapotrzebowaniu.

Sprawcy wykorzystują dokumenty

wewnętrze w celu przemieszczenia towaru pomiędzy kilkoma miejscami i wykorzystują
okazję do przechwycenia towaru.
Korupcja rozumiemy jako proponowanie, obiecywanie, przyjmowanie, wręczanie lub
żądanie przez dowolną osobę, pośrednio bądź bezpośrednio, dowolnej nienależącej się
korzyści osobistej, majątkowej czy innej, dla innej osoby bądź siebie samego, czy też
akceptowanie obietnicy bądź propozycji korzyści w zastępstwie działania czy poniechania
działań w sprawowaniu funkcji publicznej bądź w ciągu działalności ”(Ustawa z dnia 9
czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Art.1 punkt 3). Korzyść
majątkowa to rzeczy, prawa majątkowe, świadczenia, dobra które ich wartość można
wyrazić w pieniądzach, natomiast korzyść osobista to świadczenie która nie ma charakteru
materialnego i zaspokaja niematerialne potrzeby np. awans, stypendium. Według portalu
www.antykorupcja.gov.pl mamy do czynienia z korupcją kiedy ktoś wykorzystuje swoją
pozycję lub funkcję aby zaspokoić kogoś oczekiwania w celu otrzymania jakieś nienależnej
korzyści.
Rysunek 2 Podział korupcji

Wymuszenia

Nielegalne dowody
wdzięcznosci
Korupcja

Łapownictwo

Konflikt Interesów

1.Prowizje od dostawców
2.Ustawianie przetargów
3.Pozostałe

1.Manipulowanie zakupami
2.Manipulowanie sprzedażą
3.Pozostałe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie (Wells, 2006, s. 46).
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Z korupcją mamy do czynienia kiedy występują wymuszenia. Są to działania oparte na
przemocy, groźbie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo osobistej. Charakteryzują
się żądaniem zapłaty a odmowa zazwyczaj skutkuje poniesieniem szkody. Nielegalne
dowody wdzięczności, to korzyści osobiste lub majątkowe oferowane za wykonanie jakieś
decyzji w formie prezentu wdzięczności bądź nagrody. Mimo wszystko kodeksy etyczne
wielu instytucji państwowych i prywatnych zabraniają przyjmowania prezentów
pracownikom od dostawców. Ważnym aspektem jest to że nielegalne dowody wdzięczności
mogą przemienić się w przekupstwo. Łapownictwo oznacza wręczanie, oferowanie,
przyjmowanie ale również żądanie korzyści osobistej lub majątkowej w zamian za podjęcie
właściwej decyzji w stosunkach gospodarczych. Według prawa karnego wyróżniamy dwie
odmiany łapownictwa: bierną oraz czynną. Łapownictwo bierne, inaczej sprzedajność,
opiera się na przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną korzyści osobistych,
majątkowych albo jej obietnicę (Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny, Art. 228 §
1). Natomiast łapownictwo czynne, inaczej przekupstwo polega na obietnicy lub udzieleniu
korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną (Ustawa z dnia 6
czerwca 1997 r. kodeks karny, Art. 229 § 1). Łapownictwo dzieli się prowizje od dostawców
oraz ustawianie przetargów. „Prowizje” od dostawców charakteryzują się składaniem
fikcyjnych lub zawyżonych faktur za usługi i towary. W tej sytuacji dostawca ilustruje
zawyżoną lub oszukaną fakturę firmie poszkodowanej a następnie pracownik firmy usiłuje
doprowadzić do realizacji tej faktury. Za pomoc w realizacji tej czynności nieuczciwy
pracownik firmy poszkodowanej otrzymuję zapłatę od dostawcy w określonej formie, to
właśnie tą zapłatę określa się mianem „prowizja”. Ustawianie przetargów polega na
złożeniu przez dostawcę poufnej oferty i podanie ceny za którą rozpocznie inwestycję
zgodnie z specyfikacjami zamawiającego. Konflikt interesów występuje w sytuacji gdy
kierownik, dyrektor lub pracownik ma ukryty interes osobisty lub ekonomiczny w
dokonywanych transakcjach które nie są korzystne dla firmy. Wspomniany rodzaj korupcji
jest związany z wykorzystaniem przez pracownika wpływów na szkodę osobistej firmy.
Działania te uznaje się za oszustwo jeżeli interes pracownika jest nieujawniony. Konflikt
interesów dzieli się na manipulowanie zakupami, manipulowanie sprzedażą oraz pozostałe.
Manipulowanie zakupami polega na zawyżaniu wartości faktur zakupu przez pracownika
który posiada ukryty interes osobisty lub ekonomiczny nie w tej firmie co jest zatrudniony.
Manipulowanie sprzedażą polega głównie na zaniżeniu cen sprzedawanych usług i
towarów a zatem oszust doprowadza do sprzedania usług i towarów po zaniżonej cenie
firmy, kiedy sam ma w tej transakcji ukryty interes. Wyróżniamy także fałszowanie ksiąg
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rachunkowych działalności poszkodowanej które opiera się na odpisaniu zaległości
płatniczej pracownika firmy, który posiada ukryty interes. Pozostałe oszustwa to między
innymi: podbieranie zasobów, ujawnianie informacji czy odbieranie klientów.

3. Skala przestępstw gospodarczych w Polsce
Górniok formułuje definicję przestępstw gospodarczych jako „czyny karalne
godzące lub zagrażające ponadindywidualnym dobrom w sferze życia gospodarczego,
polegające na naruszeniu zaufania, związanego z pozycją sprawcy lub instytucją życia
gospodarczego, grożące utratą zaufania społecznego do systemu gospodarczego lub jego
podstawowych instytucji” (1994, s. 16). Dla prezentacji skali występowania przestępstw
gospodarczych na rynku finansowym w Polsce weźmiemy pod uwagę wyniki badań
przeprowadzonych za pomocą kwestionariusza ankietowego dotyczące przestępczości
gospodarczej w Polsce (Economic Crime Survey). Badania są przeprowadzone
systematycznie co 2 lata przez firmę PricewaterhouseCoopers zajmująca się usługami
audytorskimi, księgowymi oraz doradczymi. Poniższe zaprezentowane dane pokazują skalę
wystąpienia nadużyć w polskich przedsiębiorstwach (wykres 1).
Wykres 1 Wykryte nadużycia w latach 2016-2020 w Polsce
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40%
20%
0%
Wykryte naudyżcia
2016

2018

2020

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: (https://www.pwc.pl)

Analizując przedstawiony wykres możemy stwierdzić że, w 2016 roku więcej niż 1/3
przedsiębiorstw w Polsce informuje że doświadczyła nadużycia. Natomiast w 2018 roku
możemy zauważyć znaczący wzrost wystąpienia nadużyć w przedsiębiorstwach wynosi aż
14%. Również z analizy wynika że, połowa badanych przedsiębiorstw w kraju doznała
nadużycia w tym roku. W stosunku do 2018 roku procent wykrytych nadużyć przez polskie
przedsiębiorstwa spadła o 4 % w 2020 roku. Mimo spadku należy stwierdzić że, cały czas
istnieje wysoka skala wystąpienia przestępstw gospodarczych w Polsce i stanowi zasadniczy
problem.

37

Wykres 2 Wybrane kategorie przestępstw gospodarczych w latach 2018-2020 w
Polsce
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie (https://www.pwc.pl)

Dane zobrazowane na wykresie nr 2 pokazują wybrane kategorie przestępstw
gospodarczych z którymi miały do czynienia polskie firmy w latach 2018-2020 oraz ich
procent występowania. Możemy zauważyć ze w 2020 roku występuje gwałtowny wzrost
korupcji i łapownictwa oraz nadużyć księgowych w stosunku do 2018 roku. Dość duża grupa
respondentów, aż 54% stwierdziło że, zostały dotknięte korupcja i łapownictwem związku
z czym możemy stwierdzić że co drugie badane polskie przedsiębiorstwo miało do czynienia
z tym nadużyciem. Z przytoczonych danych w 2020 roku możemy natomiast zauważyć
spadek wystąpienia nadużycia dotyczącego sprzeniewierzenia aktywów oraz zakupów.
Jednakże mimo spadku na przestrzenni dwóch lat procent występowania wskazanych
nadużyć nadal jest wysoki gdyż wynosi on 17% oraz 20%.
Wykres 3 Korupcja w Polsce w 2019 roku
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Sektor prywatny

Sektor publiczno-prywatny

Źródło: Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA, Obszary Przestępczości Korupcyjnej w
Polsce w latach 2018-2019, 2020, s.16.
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Warto również powołać się na przeprowadzone badania dotyczące korupcji przez
Centralne Biuro Antykorupcyjne w Polsce w 2019 roku. Z przedstawionych danych poniżej
możemy stwierdzić, że w 69,4 % przypadków korupcji w Polsce występuje w sektorze
publicznym. Symbolizuje to, że korupcja występowała dwa razy częściej w sektorze
publicznym niż w pozostałych przedstawionych sektorach.
Wykres 4 Straty polskich firm w efekcie wystąpienia nadużyć w 2020 roku
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie (https://www.pwc.pl).

Opierając się na wynikach z przeprowadzonego badania w 2020 roku stwierdzono że, z
przyczyny wystąpienia nieprawidłowości oraz oszustw 61% przedsiębiorstw w Polsce które
zostały objęte badaniem poniosło straty finansowe w wysokości ponad 0,4 mln zł. Natomiast
26% firm polskich straciło poniżej 400 tys. zł, a 13% badanych nie było w stanie określić
poniesionych strat w wyniku wystąpienia nadużycia. Straty finansowe poniesione przez
polskie przedsiębiorstwa w dalszym ciągu rosną.
Wykres 5 Odsetek firm, w których doszło do nadużycia w latach 2016-2020
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie (https://www.pwc.pl).

Przedstawione dane na powyższym wykresie prezentują liczbę wykrytych nadużyć
finansowych przez polskie przedsiębiorstwa w porównaniu na skalę Europy Środkowo39

Wschodniej oraz Świata. Możemy stwierdzić, że Polska utrzymuje się na wysokim poziomie
względem pozostałych obszarów, ponieważ aż w 2018 roku 50 % badanych przedsiębiorstw
wykryło w przedsiębiorstwie występowanie nadużyć finansowych w porównaniu do Europy
Środkowo- Wschodniej wykryto o 7 % więcej nadużyć.
Podsumowując powyżej zaprezentowane dane możemy stwierdzić że, w ciągu 4 lat
nieustannie utrzymuje się wysoki poziom wykrytych nadużyć finansowych co skutkuje
ogromnymi stratami finansowymi z którymi zmagają się polskie przedsiębiorstwa. W latach
2018-2020 mamy do czynienia z wysokim występowaniem przedstawionych nadużyć
finansowych gdzie aż 54% podanych przedsiębiorstw badaniu zostało dotknięte korupcją i
łapownictwem. Korupcja w Polce stanowi zasadniczy problem w Polsce. W porównaniu
występowania nadużyć finansowych na skalę Europy oraz Świata Polska utrzymuje wysoki
poziom występowania nadużyć finansowych. Wyniki uwzględnionych badań przedstawiają
że, problem występowania nadużyć jest niezmiennie ważny dla polskiego rynku
finansowego.
Słowa klucze: korupcja, oszustwa, nadużycia, kradzież
Summary
Equating with the above state is given by the basis that, in conjunction with the balustrade state,
the equivalent level of abuse, the equivalent state that is equivalent to the equating state with
the state it represents is equal to. In 2018, we are dealing with a show, where in representations,
where and further, 54% of the activities of the organization, monument and monument are
represented and bribery Corruption in Poland is a fundamental problem in Poland. In order to
present the abuse of power on Europe and World Europe countries the levels of misuse of
funding. The results of the research you will perform, the problem and alternative solution for
the Polish financial market.
Key words: corruption, fraud, abuse, theft
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4. Codzienna praca Audytora – porady praktyczne – karta audytu7
Cel:
Kolejny artykuł z serii praktycznych porad dla audytorów wewnętrznych, który ma na celu
przedstawienie propozycji rozwiązań, dotyczących dokumentowania pracy audytora.
Wstęp
Kolejny artykuł będzie poświęcony moim zdaniem podstawowemu dokumentowi, od
którego powinno się rozpocząć pracę Audytora. Jest to - określana w Standardach8 - a
dokładniej standard nr 1000 – karta audytu.
Standardy, jako bezwarunkowy obowiązek wskazują, iż cele, uprawnienia i
odpowiedzialność audytu wewnętrznego muszą być formalnie określone w karcie audytu
wewnętrznego oraz zgodne z misją audytu wewnętrznego i obowiązkowymi elementami
Międzynarodowych Zasad Praktyki Zawodowej (Kodeks Etyki, Standardy i definicja audytu
wewnętrznego). Oczywiście nazewnictwo jest dowolne, ponieważ nigdzie nie ma stwierdzenia,
że ma to się akurat nazywać karta audytu – mowa jest tylko, że ma to być oficjalny dokument.
Tak też jest u mnie, chociaż podzieliłam go tak właściwie na dwa dokumenty, a nazywają się:
„Regulamin Audytu Wewnętrznego” oraz „ Księga Procedur i Zasad Audytu Wewnętrznego”.
Zanim jednak omówię mój przykład, zacznijmy od tego, na co wskazują nam standardy – co
dokument ma zawierać.

II.

Standard 1000

W interpretacji mowa jest o tym, iż karta audytu ustala pozycję audytu wewnętrznego
w strukturze organizacji, w tym charakter podległości funkcjonalnej między Audytorem
a Kierownikiem Jednostki, uprawnia do dostępu do danych, personelu i majątku rzeczowego w
zakresie wymaganym do wykonywania zadań audytowych oraz określa zakres działania audytu
wewnętrznego. Oczywiście karta audytu jest ostatecznie zatwierdzana przez Kierownika
Jednostki.
Kolejne, nazwę to „podstandardy”, wymieniają co jeszcze musi być określone w karcie audytu,
i tak kolejno:

7

•

1000.A1 – charakter usług zapewniających

•

1000.C1 – charakter usług doradczych

Karolina Jankowska-Kropacz -Audytor Wewnętrzny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

8

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla
jednostek sektora finansów publicznych – Dz Urz. MRiF z 2016 r. poz. 28.
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•

1010 – misja audytu wewnętrznego oraz obowiązkowe elementy Międzynarodowych
Ramowych Zasad Praktyki Zawodowej, które powinny być omówione z
Kierownictwem Jednostki

Wszystkie pozostałe standardy tak naprawdę pomimo tego, iż nie zawierają stwierdzenia „musi
być” określony w karcie audytu – powinny się w niej znaleźć.
W poniższych rozdziałach przedstawię Wam, na moim przykładzie, propozycję wyglądu takich
oficjalnych dokumentów.

III.

Regulamin Audytu Wewnętrznego9

To zdecydowanie krótszy i bardziej ogólny dokument, zawierający cele, zakres, organizację
funkcjonowania oraz tryb postępowania przy prowadzeniu audytu wewnętrznego w Waszej
Jednostce. Poniżej wzór z krótkimi informacjami, co w danym rozdziale powinno się znaleźć:

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
(tutaj wpisujemy, co zawiera niniejszy Regulamin)
ROZDZIAŁ II
Podstawy działania audytu wewnętrznego w ……………............................................
[nazwa Waszej jednostki]
(tutaj wpisujemy przepisy zewnętrzne i wewnętrzne, dotyczące funkcjonowania audytu
Ja opieram się na następujących:
• ustawa10
• rozporządzenie11
• Komunikat12
• standardy13
• księga14
Możemy zawrzeć również w tym miejscu, użyte w treści Regulaminu określenia i je wyjaśnić
np.:
• jednostka audytowana – [nazwa Waszej jednostki]…………………………………….
• Regulamin – regulamin audytu wewnętrznego obowiązujący w………………………..
• Audytor Wewnętrzny – osoba zatrudniona na stanowisku………………………...itd.)

9

Opis wzoru własnego regulaminu wewnętrznego mojej jednostki
Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku – t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305
11 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 roku w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i
wynikach tego audytu – t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 506
12
Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie wzoru informacji o realizacji zadań z
zakresu audytu wewnętrznego – Dz. Urz. MRiF z 2017 r. poz. 220.
13
Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla
jednostek sektora finansów publicznych – Dz Urz. MRiF z 2016 r. poz. 28.
14
Wewnętrzna księga procedur i zasad audytu wewnętrznego
10
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ROZDZIAŁ III
Cele i zakres prowadzenia audytu wewnętrznego w ……………………………………
[nazwa Waszej jednostki]
ROZDZIAŁ IV
Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w ………………………………………………..
[nazwa Waszej jednostki]
ROZDZIAŁ V
Roczny Plan audytu wewnętrznego
(wymieniamy tylko ogólnie w oparciu o to, co jest przygotowywane, komu go przedstawiamy,
kto podpisuje i gdzie wysyłamy)
ROZDZIAŁ VI
Realizacja zadania zapewniającego
(tutaj informacje o:
− upoważnieniu do przeprowadzenia zadań – wygląd upoważnienia pokazujemy w
załączniku do regulaminu
− programie zadania
− kogo informujemy o zadaniu – terminy i wzór takiej informacji pokazujemy w
załączniku do regulaminu
− naradzie otwierającej – wzór protokołu w załączniku do regulaminu
− obowiązkach i uprawnieniach Audytora i audytowanego
− ewentualnym powołaniu rzeczoznawcy – wzór powołania w załączniku do regulaminu
− naradzie zamykającej – wzór w załączniku do regulaminu
− sprawozdaniu z zadania – tutaj również wzór jako załącznik do regulaminu
− możliwości (w określonym terminie oczywiście) złożenia dodatkowych wyjaśnień do
sprawozdania.
ROZDZIAŁ VII
Czynności sprawdzające
(krótki opis, na jakich zasadach przeprowadzamy te czynności oraz informacje o notatce
sporządzonej z przeprowadzonych czynności (no bo przecież udokumentować to też trzeba) –
wzór w załączniku do regulaminu)
ROZDZIAŁ VIII
Sprawozdanie z wykonania rocznego planu audytu wewnętrznego
(na jakiej podstawie, kto podpisuje i wzór oczywiście w załączniku do regulaminu)
ROZDZIAŁ IX
Czynności doradcze
(krótki opis, na jakich zasadach, kiedy możemy odmówić wykonania i jeżeli już je wykonujemy
to, w jakiej formie będą one udokumentowane)
ROZDZIAŁ X
Akta audytu wewnętrznego
(informacja o aktach bieżących i stałych, co do nich zaliczamy, jak powinien być opisany –
oznaczony – każdy dokument oraz kto ma wgląd do akt)
ROZDZIAŁ XI
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Ocena jakości zadań, czynności audytowych i akt audytu
(tutaj jest krótki opis odnoszący się do standardu 1300 IIA – program zapewnienia i poprawy
jakości – o tym wspominałam w poprzednim artykule, że nie ma potrzeby tworzenia
oddzielnego dokumentu, tylko można wpisać to w regulamin. Ja mam tu również wpisaną tzw.
ankietę poaudytową, a jej wzór stanowi załącznik do regulaminu)
ROZDZIAŁ XII
Przepisy końcowe
(co stosujemy w przypadku spraw nieuregulowanych regulaminem, kiedy regulamin wchodzi
w życie, jak dokonujemy zmian w regulaminie)
Na samym końcu oczywiście miejsce na podpis kierownika Waszej jednostki
Wzory konkretnych dokumentów – załączników, o których tutaj mówiłam pokażę Wam w
kolejnym artykule.
IV.

Księga procedur i zasad audytu wewnętrznego15

To nieco dłuższy dokument, ale również tutaj nie przesadzajmy z ilością informacji. Poniżej
pokażę Wam spis treści mojej księgi, może ułatwi to tworzenie tego dokumentu. Ja miałam
troszkę sprawę ułatwioną, ponieważ wzór został mi po moim poprzedniku. Dostosowałam go
jedynie do moich potrzeb i uaktualniłam, więc nie było tyle pracy, co miałabym pewnie przy
tworzeniu jej pewnie od początku. Pamiętajcie, że w Internecie można znaleźć wzory takich
dokumentów. Są one również dostępne na stronach różnych jednostek, ale nie zapominajcie, że
trzeba je ściśle dostosować do Waszej jednostki – sprawa kopiuj/wklej nie jest dobrym
rozwiązaniem. Do rzeczy mój spis treści przedstawia się następująco:

SPIS TREŚCI
I. WSTĘP
II. AUDYT WEWNĘTRZNY
1.
Podstawy prawne funkcjonowania audytu wewnętrznego
2.
Definicje audytu wewnętrznego
3.
Rola i miejsce audytu wewnętrznego w strukturze organizacyjnej Uczelni
4.
Cele i zadania audytu wewnętrznego
5.
Zasady etyki zawodowej
6.
Zasady audytu wewnętrznego
7.
Dokumenty potrzebne audytorowi wewnętrznemu
III. PLANOWANIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
1.
Identyfikacja ryzyka
2.
Analiza ryzyka
3.
Plan roczny audytu wewnętrznego – tutaj wzór planu jako załącznik do księgi
IV. ETAPY WYKONYWANIA ZADANIA ZAPEWNIAJĄCEGO
I ETAP – FAZA WSTĘPNA
1.
Wstępne zapoznanie z jednostką audytowana
15

Opis wzoru własnego księgi procedur i zasad audytu wewnętrznego
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Ocena systemu kontroli wewnętrznej
II ETAP PLANOWANIE
1.
Zaplanowanie czynności audytorskich
2.
Program zadania zapewniającego – tutaj wzór jako załącznik do księgi
3.
Zawiadomienie jednostki audytowanej o rozpoczęciu audytu
III ETAP - REALIZACJA CZYNNOŚCI AUDYTOWYCH
1.
Narada otwierająca
2.
Przeprowadzenie zaplanowanych testów
3.
Zebranie faktów i ich ocena
4.
Narada zamykająca
IV ETAP - SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA Z ZADANIA ZAPEWNIAJĄCEG
1.
Sprawozdanie
2.
Zmiany lub uzupełnienia do sprawozdania
V ETAP – CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE – MONITORING
V. DOKUMENTACJA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
1.
Cele tworzenia dokumentów roboczych
2.
Cechy dobrej dokumentacji roboczej
3.
Badanie dokumentów
4.
Dokumenty robocze audytu – tutaj jako załącznik do księgi wstawiamy wzór
protokołu z wywiadu/rozmowy
5.
Charakterystyka dokumentów roboczych audytu – tutaj jako załączniki do księgi
wstawiamy wzór kwestionariusza samooceny oraz wzór arkusza ustaleń tzw. FRAP
6.
Typy dowodów audytowych
7.
Źródła i rodzaje dowodów
8.
Akta audytu wewnętrznego – tutaj jako załącznik wstawiamy wzór spisu akt
bieżących oraz stałych
VI. METODY I TECHNIKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
1.
Techniki audytu wewnętrznego
2.
Próbkowanie- Rozpoznawcze badanie próbek
3.
Testy
4.
Metody analityczne
VII. PODSUMOWANIE
VIII. ZAŁĄCZNIKI
2.

W księdze procedur i zasad mamy oczywiście odesłania do regulaminu, czyli naszego
pierwszego dokumentu. Myślę, że nie muszę na chwilę obecną nic tutaj dodawać, w kolejnym
artykule pokażę Wam po prostu jak niektóre dokumenty wyglądają, będzie to zapewne bardziej
pomocne niż ich opisywanie.

Streszczenie
Niniejszy artykuł to zaledwie początek drogi do stworzenia pełnej, kompletnej i funkcjonalnej
oraz pomocnej dokumentacji, jaką powinien posiadać audytor. Pamiętajcie twórzcie tylko to, z
czego będziecie korzystać, lepiej zacząć od mniejszej ilości dokumentów, a w miarę
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zapotrzebowania tworzyć i aktualizować kolejne. Najważniejsza jest baza, czyli to, od czego
zaczniemy.
Słowa kluczowe: dokumentacja, regulamin, księga procedur, karta audytu

The Auditor's daily work - practical advice - audit card
Keywords: documentation, regulations, book of procedures, audit card
Summary
The article is just the beginning of the road to complete, functional and helpful documentation
that an Auditor should have. Remember to create only what you will use, it is better to start
with fewer documents and create and update new ones as needed. The most important thing is
the base, which is where we start.
The next article will be devoted to the templates of the documents mentioned here, i.e. the
attachments to the internal audit regulations.
Bibliografia
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poz. 869.
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 roku w sprawie audytu
wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu – t. j. Dz. U. z 2018 r.
poz.506.
3. Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie
standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych –
Dz Urz. MRiF z 2016 r. poz. 28.
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5. Sposoby mitygacji zjawiska manipulacji giełdowych16
1

Metody przeciwdziałania manipulacjom giełdowym - prewencja
Jak powszechnie wiadomo, rynek finansowy stanowi bardzo szerokie pojęcie, zarówno dla

ekonomistów jak i ludzi niezajmujących się tą dziedziną nauki. Składa się on z wielu
segmentów, które odgrywają kluczowe role w zaspokajaniu potrzeb wszystkich uczestników
rynku finansowego (Rynek finansowy w Polsce, b.d., s. 2).
Poniższy wykres przedstawia strukturę systemu rynkowego.
Rysunek 1. Struktura systemu rynkowego

Źródło: Stopczyński, b.d., s. 3
Powyższa ilustracja wskazuje na kompleksowość i złożoność rynku finansowego. Bez
względu na jego okazałość oraz stopień rozwinięcia, rynek finansowy sam w sobie przywodzi
na myśl dla wielu ludzi jedno trafne skojarzenie – pieniądze. Wszędzie tam gdzie pojawia się
możliwość zarobienia pieniędzy, powszechne staje się niemoralne i nieuczciwe zachowanie ze
strony ekonomistów, mające na celu ułatwienie procesu wzbogacenia się. Przeprowadzona w
Filip Jakubiak student III roku studiów w zakresie finansów i rynków finansowych Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu.
16

48

2012 roku ankieta wśród pół tysiąca pracowników z Wall Street na zlecenie firmy Labaton
Sucharow wykazała zatrważające wyniki dotyczące korupcji na giełdzie. Spośród
ankietowanych osób 25% spotkało się z popełnieniem nadużyć w miejscu pracy, zbliżony
odsetek osób zgodziło się ze stwierdzeniem, że łamanie zasad etycznych w tej dziedzinie jest
nieuniknione, 16% uczestników badania przyznało się, że byłoby w stanie dopuścić się
wykorzystania informacji poufnej w celu osiągnięcia własnych korzyści, natomiast 50%
ankietowanych nie podjęłoby się żadnych nielegalnych czynów w miejscu pracy. Wyniki tego
badania wskazują na coraz większy wzrost niebezpiecznego zjawiska manipulacji i potrzebę
dogłębnej refleksji nad metodami jego zwalczania i przeciwdziałania (Podolak, 2014, s. 257).
Jedną z najważniejszych metod zwalczania zjawiska manipulacji giełdowych jest
prewencja. W Polsce kluczową rolę w tej kwestii odgrywa Komisja Nadzoru Finansowego,
prowadząca działalność edukacyjną oraz informacyjną, a także Centralne Biuro
Antykorupcyjne, prowadzące również działalność edukacyjną w zakresie nadużyć. Wszelkie
szkolenia organizowane przez jedną i drugą instytucję dla organizacji związanych z rynkiem
kapitałowym, uczelni, a także pozostałych miejsc pracy mają za zadanie przekazanie
fundamentalnej wiedzy na temat występowania tego zjawiska, aby być świadomym jego
penalizacji w świetle polskiego i międzynarodowego ustawodawstwa (Podolak, 2014, s. 257258).
2. Regulacje prawne
Karnoprawne regulacje zawierają w sobie niezliczoną ilość aktów prawnych, określających
obowiązujące przepisy dotyczące rynku kapitałowego. Wspólnym aktem obowiązującym w
Unii Europejskiej zostały przepisy dyrektywy 2003/6/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie
wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku, które mają na celu zwalczać
zjawisko manipulacji na rynku i wykorzystywania informacji poufnych, czyli najczęstszych i
najpopularniejszych przypadków nadużyć w naszym kraju (Płońska, 2012, s. 265-266).
Najważniejszymi aktami prawnymi dotyczącymi tych zjawisk w Polsce są również
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Ustawa z dnia 21 lipca
2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym czy Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad
rynkiem kapitałowym. Manipulacja instrumentem finansowym jest zakazana, a konsekwencje
naruszenia tego zakazu opisane są w art. 183 tej samej ustawy (Płońska, 2012, s. 265-266; Korn,
2012, s. 29).
Powyższe regulacje są arcyważne, a ich przestrzeganie jest kluczowe i znaczące pracując
w sektorze zajmującym się rynkami kapitałowymi, jednakże nie stanowią one modelowego
sposobu przeciwdziałania bezprawnym zachowaniom. Przepisy same w sobie nie są w stanie
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odstraszyć potencjalnego ochotnika od popełnienia zabronionego czynu, w tej kwestii witalnym
rozwiązaniem jest intensyfikacja zjawiska przez odpowiednie służby. Zaostrzanie kar,
zwiększenie natężenia ich penalizacji, a także medialne nagłaśnianie występowania problemu
zwiększa świadomość ludzi w całym kraju. Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych
określa elementarne obowiązki dotyczące każdego członka giełdy, a za ich złamanie, a przede
wszystkim naruszenie bezpieczeństwa obrotu giełdowego i jego uczestników zarząd Giełdy
Papierów Wartościowych ma sposobność do zawieszenia działalności członka giełdy na okres
do 3 miesięcy. Przekraczając newralgiczną granicę, w ekstremalnych przypadkach członek
giełdy może zostać z niej kompletnie wykluczony – istnieje jednak możliwość ponownego
dołączenia do giełdy po upływie jednego roku od daty zatwierdzenia wykluczenia (Płońska,
2012, s. 267, s. 285; Podolak, 2014, s. 259).
3. Egzekwowanie prowadzenia odpowiedniej polityki informacyjnej spółek
Raport „Assesing the Effectiveness of Enforcement and Regulation” opublikowany przez
brytyjską jednostkę rządową City of London jednoznacznie stwierdza istotność prowadzonej
polityki informacyjnej, zmniejszającej asymetrię informacyjną pomiędzy osobami mogącymi
mieć dostęp do informacji poufnych a inwestorami. Efekty tej trywialnej czynności przynoszą
zaskakujące rezultaty – zwiększają zaufanie inwestorów, zmniejszają niepewności na rynku,
ryzyko oraz koszt kapitału. Dobrze prosperujące przedsiębiorstwa zyskują większe zaufanie
inwestorów, a udostępnianie informacji ułatwia dostęp do niej, co wiąże się z obniżeniem
niepotrzebnych kosztów monitorowania rynku. W tym samym raporcie stwierdzono również
kompetencje nadzorcy rynku, którego zadaniem jest stworzenie własnej hierarchii stosowanych
narzędzi w taki sposób, aby były prawidłowo i optymalnie przystosowane do odpowiedniego
rynku (Podolak, 2014, s. 258). Poniższy wykres przedstawia przykładowe zilustrowanie takiej
hierarchii.
Rys. 3 Hierarchia stosowanych narzędzi

Źródło: Podolak, 2014, s. 258.
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Na polskim rynku giełdowym wiele spółek w ogóle nie prowadzi polityki informacyjnej.
Emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym jest
obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 6, do równoczesnego przekazywania Komisji, spółce
prowadzącej ten rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji bieżących i
okresowych (Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, 2005, art. 56).
Obowiązki informacyjne dotyczące raportów bieżących i okresowych obwieszcza
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim. Spółki, które nie dostosowują się do wymogów tego przepisu,
otrzymują wysokie kary pieniężne nałożone przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Departament Nadzoru Obrotu KNF sprawuje nadzór nad spełnianiem obowiązków
informacyjnych emitentów, a także bezpieczeństwem i prawidłowością obrotu instrumentami
finansowymi na rynku wtórnym, które mają na celu wykrycie podejrzanych przypadków
mogących zakwalifikować się do zjawiska ujawnienia bądź wykorzystania informacji poufnej
(Płońska, 2012, s. 274-275).
Ze względu na zatajanie informacji spółek publicznych na tematy związane z ich
funkcjonowaniem, a także emitowanymi przez nie papierami wartościowymi sprawia, że na
rynku powstaje niezgodność informacyjna pomiędzy jego uczestnikami, co bezpośrednio
prowadzi do występowania zjawiska nadużyć. Należy regularnie kontrolować i weryfikować
informacje odnośnie spółek podawane do opinii publicznej, ponieważ ich rzetelność jest
równoznaczna z realną wartość podawanego kursu emitowanych przez nie akcji (Podolak,
2014, s. 259; Płońska, 2012, s. 269, 274-275).

4. Standardy w zakresie etyki zawodowej
Niewątpliwym faktem jest, że przestrzeganie etycznych i moralnych wartości dotyczących
całego rynku finansowego jest szczególnie istotne dla jego zrównoważonego rozwoju,
bezpieczeństwa, a także propagowania sprawiedliwych i uczciwych postaw wszystkich
uczestników rynku. Fundamentalne zasady etyczne dotyczące rynku finansowego zostały
spisane w Kanonie Dobrych Praktyk Rynku Finansowego przez KNF. Na ów kanon składa się
16 elementarnych zasad, z czego dwie są witalne dla rynku giełdowego – zasada nr 8 oraz
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zasada nr 15. Zasada nr 8 informuje o ochronie informacji o klientach, natomiast zasada nr 15
oznajmia o promowaniu dobrych praktyk rynkowych poprzez nienaruszanie własnych
interesów, zachowanie tajemnicy zawodowej, a także o eliminowaniu nieuczciwych praktyk
gospodarczych utrudniających rozwój rynku (Płońska, 2012, s. 288-289).
Obowiązujący również Kodeks Etyki Zawodowej Maklerów i Doradców został
ustanowiony przez Związek Maklerów i Doradców. Jego cały rozdział zawiera wytyczne
dotyczące ochrony tajemnicy zawodowej oraz informacji poufnych. Maklerzy i doradcy są
zobligowani do zachowania tajemnicy zawodowej i nieujawniania informacji poufnych w
obrocie instrumentami finansowymi, a także maklerzy oraz doradcy, którzy uzyskają
informację poufną w wyniku naruszeń na rynku przez inną osobę powinni jak najszybciej
podjąć działania mające na celu doprowadzenie do zastosowania procedur prawnych (Zasady
etyki zawodowej maklerów i doradców, 2014, § 24). W sytuacji dokonywania realizacji usług
wiążących się z wykorzystaniem bezprawnie pozyskanych informacji poufnych, osoby te
powinny niezwłocznie zaprzestać wykonywania tychże świadczeń. Pracownicy domów
maklerskich są zobowiązani do nieudzielania informacji osobom trzecim na temat ich klientów,
wyjątek stanowią jedynie sytuacje wspomniane w aktach prawnych (Płońska, 2012, s. 287289).
Za złamanie zasad etycznych przez członka Izby Domów Maklerskich grozi upomnienie,
nagana, kara pieniężna, zawieszenie na okres do 6 miesięcy członkostwa w IDM, usunięcie z
IDM lub podanie do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia w ogólnopolskim dzienniku
informacji o podjętej uchwale i jej treści (Płońska, 2012, s. 287-289).
5. Listy insiderów
Normy prawne wynikające z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi wprowadzają powinność sporządzania list insiderów. Listy te zawierają spis osób
fizycznych, które posiadają dostęp do informacji poufnych. Emitent lub wystawca
instrumentów finansowych, które zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na
terytorium RP lub innego państwa członkowskiego, niezależnie od tego, czy dane transakcje,
których przedmiotem jest dany instrument, są dokonywane na tym rynku, jest obowiązany do
sporządzenia i prowadzenia odrębnych list osób fizycznych posiadających dostęp do
określonych informacji poufnych. Wpisując daną osobę na tę listę należy poinformować ją o
możliwych konsekwencjach prawnych grożących za bezprawne ujawnienie informacji
poufnych (Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 2005, art.
158).
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Według dyrektywy 2004/72/WE na listach osób, które mają dostęp do informacji poufnych
umieszczone są wszystkie osoby posiadające jakikolwiek dostęp do informacji wewnętrznych,
a zatem osoby bezpośrednio i pośrednio związane z emitentem. Jednym z wymogów wyżej
wspomnianej dyrektywy jest regularne aktualizowanie członków listy insiderów, wiąże się to
z dopisaniem nowych osób posiadających dostęp do informacji poufnych, a także osób, które
w możliwy sposób utraciły dostęp do tych informacji. Sporządzone listy insiderów powinny
być przechowywane przez okres 5 lat od momentu ich sporządzenia lub aktualizacji (Płońska,
2012, s. 276-277).
6. Chińskie mury
Do przykładnych środków zapobiegawczych, mogących przyczynić się do zwalczania
nadużyć na rynku należą również tzw. chińskie mury. Wspomniany proceder polega na
tworzeniu oraz implementowaniu odpowiednich procedur wewnętrznych, których zadaniem
jest blokowanie możliwości dzielenia się poufnymi informacjami między poszczególnymi
sektorami danej instytucji. Mechanizm ten charakteryzuje się logiczno-organizacyjnym, ale
także fizycznym zabezpieczeniem systemu informatycznego oraz informacyjnego. Chińskie
mury, stosowane są jako narzędzie zapobiegające zjawiskom ujawniania lub wykorzystywania
informacji poufnych oraz ujawnienia lub wykorzystania tajemnicy zawodowej, charakteryzują
się w głównej mierze protekcją przed nieodpowiednim fizycznym zabezpieczeniem tajnych
informacji, nieprzepisowego i niezgodne z prawem poznania ich treści w efekcie świadomego
oraz celowego działania osoby nieupoważnionej lub też przekazania takiej informacji osobie
nieupoważnionej (Płońska, 2012, s. 282).
Aby ułatwić stosowanie chińskich murów zależnie od instytucji, w której tego typu
zabezpieczenie ma zostać wprowadzone, sporządzono odpowiednie regulaminy, wskazujące na
określenie listy osób, których wspomniany środek prewencyjny dotyczy, określenie zachowań
wzbronionych w sytuacji uzyskania informacji poufnej, a także określenie kto, komu, oraz
kiedy jest zobligowany do udzielenia informacji poufnej (Płońska, 2012, s. 282-283).
W zakresie chińskich murów, należy wydzielić również tzw. listy obserwacyjne i listy
restrykcyjne. Listy obserwacyjne zawierają w sobie spis emitentów oraz papierów
wartościowych, w celu przeprowadzania obserwacji zawierania transakcji na rynku wtórnym.
Listy restrykcyjne natomiast zawierają listę emitentów, których papiery wartościowe są przez
dom maklerski lub bank wyłączone z transakcji zawieranych we własnym imieniu lub też są
wyłączone z prowadzonego doradztwa inwestycyjnego. Tworzenie list restrykcyjnych w dużej
mierze zapobiega dokonywaniu zaleceń zawarcia transakcji kupna bądź sprzedaży papierów
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wartościowych, o których dom maklerski lub bank zawiera informacje poufne (Płońska, 2012,
s. 282-283).
7. Walka z manipulacjami giełdowymi w świetle polskiego ustawodawstwa
Nie ulega wątpliwości, że aby skutecznie zwalczać nadużycia należy podjąć radykalne kroki,
oparte na metodach wspomnianych w poprzednim podrozdziale.

W celu należytego

funkcjonowania wszystkich uczestników rynku giełdowego, powołana została Komisja
Papierów Wartościowych i Giełd z siedzibą w Warszawie w 1991 roku i funkcjonowała aż do
2006 roku. Jej zadaniem było monitorowanie przepływu informacji, a także większych
transakcji na giełdzie papierów wartościowych. Zadania te przejęła od 2006 roku Komisja
Nadzoru Finansowego. Ponadto, organy ścigania zajmują się wykrywaniem wszelkich
manipulacji i nadużyć, pośrednio przyczyniając się do ich penalizacji (Nowakowski, 2016, s.
3).
W przepisach spenalizowano fakt ujawnienia informacji poufnych, a także niezgodnego
z prawem ich wykorzystania na giełdzie (Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, 2005,
art. 180-181; Szumilas, 2016, s. 155). Wspominają one ponadto o odpowiedzialności karnej za
czyn manipulacji instrumentem finansowym (Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi,
2005, art. 183).
Regulacje związane z pojęciem informacji poufnej, a także występowaniem insider
tradingu, bazują na Dyrektywie Market Abuse. Należyte zatem jest rozpatrywanie jej w
aspekcie prawa krajowego i wspólnotowego. Informacje poufne mają dotyczyć dopuszczonych
do obrotu na rynku regulowanym w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej

instrumentów

finansowych,

opcjonalnie

instrumentów

finansowych

pozostających przedmiotem ubiegania się o te dopuszczenie. Drugorzędną kwestią w sprawie
odpowiedzialności z tytułu omawianego artykułu pozostaje fakt dokonywania transakcji na tym
rynku, w której wykorzystywany będzie dany instrument finansowy. Z racji tego, iż
penalizowany jest sam czyn ujawnienia informacji poufnych, marginalnym pozostaje zajście
wykorzystania tych informacji podczas dokonywania inwestycji na giełdzie. Każdy, kto wbrew
istniejącym zakazom podejmuje się ujawnienia informacji poufnych, podlega karze w postaci
grzywny do wysokości 2 000 000 zł, karze pozbawienia wolności do lat czterech, lub obu tym
karom łącznie (Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, 2005, art. 180; Nowakowski,
2016, s.3-4; Szumilas, 2016, s. 155).
Szczegółowe informacje na temat penalizacji zjawiska jakim jest nieprawne
wykorzystanie informacji poufnych znajdują się w oddzielnej notce. Definicja tego występku
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została przybliżona w poprzednim rozdziale. Podobnie jak przy ujawnieniu informacji
poufnych, instrumenty finansowe, które są nabywane bądź też sprzedawane jako przejaw
wykorzystania poufnej informacji muszą być dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w
Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, opcjonalnie powinny pozostawać
przedmiotem ubiegania się o te dopuszczenie. Obejmuje ono jednak osoby fizyczne, biorące
czynny udział w podejmowaniu decyzji związanych z inwestycją na rzecz bądź też w imieniu
osoby prawnej, ewentualnie jednostki nieposiadającej takiej osobowości. Na skutek tych
działań, określone osoby pozyskują dostęp do danych poufnych. Omawiany przypadek ma
charakter umyślny, podlega karze w postaci grzywny do wysokości 5 000 000 zł, karze
pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat, lub obu tym karom łącznie (Ustawa o
obrocie instrumentami finansowymi, 2005, art. 181; Szumilas, 2016, s. 155-156).
Manipulacja instrumentem finansowym stanowi jedno z głównych zagrożeń dla rynku
kapitałowego. Przedmiotem omawianego nadużycia może być rozpowszechnianie za pomocą
środków masowego przekazu lub innych, fałszywych bądź nierzetelnych informacji lub
pogłosek, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie instrumentów finansowych. Jak wiadomo
z poprzedniego rozdziału, przedmiotem manipulacji mogą być również informacje
nieprawdziwe, które oddziałują pozytywnie na kondycję i opinię danej spółki. Osoba
odpowiedzialna za rozpowszechnianie zarówno pozytywnych jak i negatywnych informacji nie
jest zobligowana do posiadania akcji spółki na której temat się wypowiada. Nie musi ona
osiągać korzyści materialnych czy też niematerialnych z tego tytułu, jednakże fakt ich
występowania wpływa znacząco na wymiar potencjalnej kary. Przepisy jasno stanowią o
odpowiedzialności karnej jaka grozi za dopuszczenie się manipulacji instrumentem
finansowym. Zgodnie z ust. 1 każdy, kto przy składaniu zleceń bądź przy przeprowadzaniu
transakcji rynkowych wprowadza w błąd innych uczestników rynku finansowego co do ceny
instrumentu finansowego, popytu, podaży, lub zamierza dążyć do sztucznego ustalenia cen
walorów podlega karze w postaci grzywny do wysokości 5 000 000 zł, karze pozbawienia
wolności od trzech miesięcy do pięciu lat lub obu tym karom łącznie. Ust. 2 objaśnia natomiast
odpowiedzialność karną za porozumienie z inną osobą mającą na celu dokonanie manipulacji
instrumentem finansowym opisanymi w poprzednim ustępie. Za dopuszczenie się tego czynu
grozi kara w postaci grzywny do 2 000 000 zł (Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi,
2005, art. 183; Mierzwa, 2016, s. 90-93).
Implementując prawne restrykcje dotyczące charakteryzowanych w tym podrozdziale
nadużyć, umacnia się poczucie bezpieczeństwa i zaufania w stosunku do obrotu instrumentami
finansowymi na rynku. Jest to spowodowane koniecznością zachowania uczciwego i przede
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wszystkim równego dostępu do informacji dla wszystkich podmiotów biorących czynny udział
na rynku giełdowym. Nielegalne wykorzystanie informacji niejawnych czy wielowymiarowa
manipulacja instrumentem finansowym doprowadza do załamania statecznej struktury obrotu
instrumentami finansowymi, co w ostateczności niesie za sobą poważne konsekwencje w
postaci kryzysu finansowego lub krachu giełdowego (Ochman, 2014, s. 88-89).
Intrygującym pozostaje fakt, że omawiane w tym podrozdziale nadużycia należą do
najpoważniejszych wykroczeń dokonywanych na rynkach finansowych, jednakże ich
penalizacja w praktyce zdaje się pozostawać na poziomie poniżej normy. Nie są one ujawniane
tak często jak powinny, do sądów nie trafia zadowalająca liczba aktów oskarżenia, podobnie
co liczba wydawanych w tych sprawach wyroków i postanowień o warunkowym umorzeniu
(Szumilas, 2016, s. 162).
W tabeli 1 znajduje się szczegółowy spis danych dotyczących działań wymiaru
sprawiedliwości na podstawie statystyk uzyskanych od Komisji Nadzoru Finansowego.
Tabela 1. Dane dotyczące ujawniania, wykorzystywania informacji poufnej i manipulacji
instrumentem finansowym na GPW w Warszawie w latach 2010-2019 na podstawie
statystyk Komisji Nadzoru Finansowego
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Liczba zawiadomień o podejrzeniu ujawniania i
wykorzystywania informacji poufnej

6

12

8

8

17

10

9

9

7

11

Liczba zawiadomień o podejrzeniu manipulacji
instrumentem finansowym

6

9

13

20

9

10

9

14

5

15

Liczba skierowanych do sądów powszechnych aktów
oskarżenia o ujawnianiu i wykorzystywaniu
informacji poufnej
Liczba skierowanych do sądów powszechnych aktów
oskarżenia o manipulacji instrumentem finansowym

1

1

2

1

0

0

0

1

4

0

3

9

6

2

6

4

3

5

7

3

Wyroki skazujące i warunkowe umorzenia ujawniania
i wykorzystywania informacji poufnej

2

0

1

1

0

0

1

1

1

0

Wyroki skazujące i warunkowe umorzenia
manipulacji instrumentem finansowym

4

5

4

8

6

6

7

3

6

9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w latach
2010-2019.

Za przedział czasowy wybrano lata 2010-2019 nie bez powodu. Stanowią one jednocześnie
krótki odstęp od wprowadzenia w życie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi i rzetelny pogląd na współczesne podejście wymiaru sprawiedliwości w
kontekście manipulacji giełdowych. Z przedstawionych danych w tabeli można śmiało wysnuć
kilka niepodważalnych wniosków. Poruszając aspekt zawiadomień o popełnieniu danego
nadużycia rynkowego, oba omawiane oscylują w zbliżonej wartości liczbowej – ich
zaokrąglona do liczby naturalnej średnia arytmetyczna znajduje się w przedziale od 9 do 11
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zgłoszeń w ciągu roku. Liczba ta nie jest zatrważająca, ale jednocześnie pozostawia wiele do
życzenia – w ciągu analizowanych 10 lat tylko jeden raz osiągnięto pułap 20 zgłoszeń w ciągu
roku. Przechodząc do kwestii aktów oskarżenia skierowanych w latach 2010-2019 do sądów
powszechnych, to zdecydowanie prym wodzi manipulacja instrumentami finansowymi. Na
przestrzeni tych 10 lat do sądów powszechnych trafiło aż 48 aktów oskarżenia o popełnieniu
tego wykroczenia. Zadziwiającym jest natomiast fakt występowania ponad trzykrotnie
mniejszej ilości aktów oskarżenia o ujawnianiu i wykorzystywaniu informacji poufnej. Być
może jest to spowodowane większą w opinii publicznej szkodliwością społeczną jaką niesie za
sobą manipulacja instrumentem finansowym. Podchodząc jednak do tematu rzeczowo, nie
można podzielać takiej kategoryzacji. Oba zobrazowane nadużycia stanowią ogromne
niebezpieczeństwo dla całej struktury rynku finansowego i należy stosować optymalne środki
w celu ich zwalczania. Z tego powodu bardzo istotną rolę stanowi liczba wyroków skazujących,
a także warunkowych umorzeń, których ilość plasuje się na zaskakująco zbliżonym poziomie
do aktów oskarżenia. Jest to bardzo mobilizujące do dalszych działań służb zajmujących się
penalizowaniem tego typu zjawisk, chociaż wymierzane kary nie są wprost proporcjonalne do
konsekwencji jakie niosą za sobą wspomniane uczynki. Przekłada się to na niewystarczające
zniechęcanie potencjalnych sprawców objaśnianych występków (Szumilas, 2016, s. 163-164).
8. Znaczenie manipulacji giełdowych dla funkcjonowania rynku finansowego
Dokonując analizy powyższych danych, a także skonstruowanych wniosków należy
uświadomić sobie istniejący niezaprzeczalny fakt – zdecydowana większość popełnianych
nadużyć w związku z obrotem instrumentami finansowymi jest niełatwa do udowodnienia.
Wiąże się to z niewystarczającą liczbą kierowanych do sądów aktów oskarżenia, co jest
bezpośrednio powiązane z trudnościami występującymi w związku z przedstawieniem
niepodważalnych dowodów świadczących o występowaniu manipulacji informacją lub
instrumentem finansowym. Wyniki z tabeli przedstawionej w poprzednim podrozdziale można
interpretować na dwa przeciwstawne sposoby – pozytywny i negatywny (Szumilas, 2016, s.
164).
Koncepcja zawierająca negatywny pogląd ujmuje wszelkie trudności w wykrywaniu i
penalizowaniu tych zjawisk popełnianych na rynku giełdowym. W polskim systemie prawnym
brakuje odpowiednich narzędzi, które w praktyczny sposób mogłyby skutecznie zapobiegać
wykorzystaniu informacji poufnych czy manipulacji instrumentem finansowym. Należy
podkreślić wyjątkowy charakter omawianych nadużyć. Pozyskanie dowodów ich popełnienia
bywa czasochłonne, a przede wszystkim wymaga posiadania rzetelnej i specjalistycznej wiedzy
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z zakresu funkcjonowania rynków finansowych, a także kompetentności i staranności w
działaniach. Procedury związane z ich penalizacją bywają z zasady bardzo kosztowne, co
wpływa na ich odraczanie przez sądy (Szumilas, 2016, s. 164-165).
Pozytywny punkt widzenia ujmuje bardzo optymistyczny scenariusz. Według niego
skromna liczba kierowanych do prokuratury aktów oskarżenia stanowi dowód na to, że
nadużycia dotyczące ujawniania, wykorzystywania informacji poufnych czy manipulacji
instrumentem finansowym występujące na polskim rynku finansowym pojawiają się wyłącznie
incydentalnie. Sugerując się takimi wnioskami można rzec, że tak naprawdę problemy
związane z nadużyciami na rynku finansowym nie występują, a jeżeli takowe się pojawią to
mają marginalny wpływ na funkcjonowanie rynku giełdowego. Takie oświadczenie jest
naiwne, ale przede wszystkim błędne, ponieważ wprowadza w dezorientację wszystkich
uczestników całego rynku finansowego, a także osób postronnych na temat szkodliwości
czynów zabronionych (Szumilas, 2016, s. 164).
Rozważając nad występowaniem naruszeń prawa w omawianej kategorii manipulacji
giełdowych nasuwa się na myśl bezlik refleksji. Polskie ustawodawstwo zmaga się z
długookresowym problemem odpowiedniej regulacji manipulacji giełdowych. W Polsce
przypadki ujawniania, wykorzystywania informacji poufnej oraz manipulacji instrumentem
finansowym są penalizowane, jednakże wzrost penalizacji nadużyć powinien być sukcesywnie
zwiększany z roku na rok. Jak wspomniano wcześniej, wykrywanie i ściganie tego typu zjawisk
zostało pozbawione pierwotnego znaczenia, a w opinii publicznej zostało znieważone na rzecz
przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu czy wolności. Organy kontroli, a także organy ścigania
bagatelizują problem, czego potwierdzenie znajduje się w przytoczonych danych z tabeli
powyżej (Szumilas, 2016, s. 166). Na przykładzie manipulacji instrumentem finansowym
można stwierdzić kilka zależności. W latach 2010-2013 odnotowano tendencję wzrostową
liczby zawiadomień o popełnieniu tego nadużycia, jednak w latach 2014-2019 zauważono brak
wyraźnej tendencji wzrostowej bądź spadkowej.
Sytuacja klaruje się podobnie w kontekście aktów oskarżenia, wyroków skazujących i
warunkowych umorzeń. Ich liczba jest na tyle niska i zmienna, że nie ma mowy o
występowaniu jakiejkolwiek tendencji. W tym przypadku bardzo ciężko wskazać
merytoryczny wniosek, gdyż na przestrzeni dziesięciu lat nie dostrzeżono znacznej
intensyfikacji w działaniach organów ścigania i sądów. Przywołane dane statystyczne na
podstawie sprawozdań z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w latach 2010-2019
powtórnie obrazują niepokojące funkcjonowanie polskich sądów. Między innymi z tego
powodu Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zwrócił się z prośbą do Ministerstwa Finansów
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o przygotowanie przepisów, które mają na celu zwiększyć skuteczność ścigania i
penalizowania nadużyć występujących na rynku finansowym. Niewykluczonym jest dokonanie
zmian w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także
powołanie do życia nowych formacji czy organów ścigania (Mierzwa, 2016, s. 97).
Powinnością zatem jest utworzenie odpowiednich struktur organizacyjnych zajmujących
się wspomaganiem podstawowych organów w pozyskiwaniu dowodów winy, a także
przeprowadzaniu całego procesu wymierzenia kary. Przytoczone konsekwencje prawne
powinny być adekwatne do popełnionego występku.
Sądy powinny być zobowiązane do wymierzania na tyle srogich, ale jednocześnie
sprawiedliwych kar, aby odstraszały one potencjalnych sprawców. Hipotetyczna nowelizacja
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi powinna zatem zawierać
zaostrzenie kar w przypadku manipulacji informacją czy instrumentem finansowym.
Przedmiotem tych nadużyć jest osiągnięcie wysokiego zysku, zarobienia ogromnej ilości
pieniędzy kosztem innych uczestników rynku finansowego, dlatego zaostrzenie kar z ich tytułu
powinno zostać uregulowane niezwłocznie. Manipulacje określone w wyżej wspomnianej
ustawie popełniane są w pełni w sposób umyślny i przebiegły. Sprawcy zakazanych czynów
zdają sobie sprawę, że przy aktualnie funkcjonujących karach opłaca im się podjąć ryzyko i
dopuścić się manipulacji przynoszącej horrendalny zysk (Mierzwa, 2016, s. 97-98).
Słowa klucze: manipulacja, informacja, ryzyko, mitygacja
Summary
Therefore, it is a duty to create appropriate organizational structures to assist basic authorities
in obtaining evidence of guilt, as well as to carry out the entire punishment process. The abovementioned legal consequences should be adequate to the committed offense.
Keywords: manipulation, information, risk, mitigation
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Od kilku lat wspieramy Fundację Spełnionych Marzeń, która opiekuje się dziećmi
chorymi na nowotwory.
Fundacja Spełnionych Marzeń od 18 lat działa na rzecz dzieci i młodzieży chorej na
nowotwory. Chociaż jej powstanie związane jest z osobistą tragedią jej założycieli, którzy po
długiej walce z chorobą stracili jedenastoletniego syna, dziś sama jak dziecko - jest źródłem
niesamowitej satysfakcji.
Od 2002 roku zmieniamy atmosferę panującą na oddziałach dziecięcej onkologii,
wprowadzając uśmiech i radość - tak ważne w procesie leczenia nowotworów. Choroba
nowotworowa wymaga długotrwałej hospitalizacji, a szpital na długie miesiące zamienia się w
dom. Mali pacjenci muszą uporać się nie tylko z inwazyjnym leczeniem, ale też oderwaniem
od swojej rzeczywistości i codzienności. Ich rodzice z największą zmorą - bezgranicznym
lękiem o dziecko. Małym pacjentom oraz ich rodzinom towarzyszymy od momentu diagnozy,
przez cały proces leczenia, ale też po jego zakończeniu pomagając powrócić do codziennej
rzeczywistości.
Fundacja swoją pomoc dedykuje małym pacjentów pięciu dziecięcych ośrodków
onkologicznych w Polsce! .

Zachęcam Państwa do wsparcia właśnie tej organizacji. Wszystkie informacje dostępne są na
stronie www.spelnionemarzenia.org.pl

7. Informacje
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Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Administracyjnej Nr 4 IIA Global – 2011 wkład
do publikacji powinien dotyczyć głównych zagadnień związanych z posiadanym certyfikatem
lub zakresu związanego z CBOK, oraz lub ogólnego zakresu tematycznego certyfikatów
specjalistycznych. Opublikowane książki lub artykuły niezwiązane bezpośrednio z audytem
wewnętrznym będą akceptowane, o ile osoba certyfikowana jest w stanie udowodnić, że te
działania przyczyniają się do biegłości w zawodzie audytora.
CIA CCSA CSFA CGAP CRMA
Maksymalna liczba przyznanych godzin 25 Maksymalna liczba przyznanych godzin 10
Ogólnie jedna strona publikacji z pojedynczym odstępem jest równa 2 godzinom CPE,
jednak w ramach poniższych limitów:
Książki – 25 godzin CPE Książki – 12 godzin CPE
Artykuły – 15 godzin CPE Artykuły – 6 godzin CPE
Opisy badań – 15 godzin CPE Opisy badań – 6 godzin CPE
Wymogi redakcyjne do nadsyłanych tekstów do magazynu IIA:
1. Układ artykułu (tekst Times New Roman 12 odstęp między wierszami pojedynczy):
a) Informacja o autorze (imię nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, adres email itp.)
b) Tytuł
c) Cel
d) Wstęp
e) Kolejno ponumerowane rozdziały
f) Krótkie streszczenie, (Podsumowanie)
g) Słowa klucze
h) Bibliografia
2. Przypisy do tekstu na każdej stronie (odesłanie do autora i strony patrz Bibliografia
(wielkość czcionki 9 Times New Roman).
3. Rysunki w formie edytowalnej z odesłaniem do źródła, np. Tabela nr (źródło kursywą
10 Times New Roman) źródło: opracowanie na podstawie Nowak J., Perspektywy
rozwoju audytu, Wydawnictwo PTM, Warszawa 2016, s. 12–16.
4. Tabele w formie edytowalnej z odesłaniem do źródła jak wyżej.
5. Wykresy patrz jak wyżej.
6. Bibliografia np. Nowak J., Perspektywy rozwoju audytu, Wydawnictwo PTM,
Warszawa 2016, (tekst Times New Roman 12 odstęp 1,0).
7. Terminy nadsyłania tekstów do każdego 15 drugiego miesiąca kwartału.
8. Artykuły przesłane do druku, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną
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wydrukowane w magazynie w języku polskim. Objętość tekstu maksymalnie do pół
arkusza wydawniczego (20 000 – 22 000 znaków – około 10 stron).
9. Autorzy tekstów zakwalifikowanych do druku otrzymają punkty CPE zgodnie
Dyrektywą Administracyjną nr 4 IIA Global- 2011.
Więcej informacji na www.iia.org.pl.
Zapraszamy do reklamowania Państwa produktów oraz usług na łamach Magazynu
Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.
Wszystkie potrzebne informacje na temat reklamy w Magazynie można uzyskać u osoby
kontaktowej w Biurze IIA Polska:
Renata Zysiak
Email: office@iia.org.pl
Tel./fax: +48 (22) 110 08 13
Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska
ul. Świętokrzyska 20 (pokój 508, V piętro).
00–002 Warszawa
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