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Wstęp

Wyzwaniem obecnego skomplikowanego życia gospodarczego jest troska o stan
finansów publicznych i system nadzoru nad wydatkami. Nadzór nad poziomem
finansów publicznych został ustawowo przypisany audytowi wewnętrznemu.
W publikacji połączono problematykę kształtowania finansów publicznych
i nadzoru nad ich realizacją, wyodrębniając dwie części:
1. Stabilność finansów publicznych.
2. Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w Polsce.
W ramach rozważań na temat stabilności finansów publicznych przedstawiono
problematykę rad fiskalnych, planowania budżetowego, budżetu bieżącego, reformy
administracji skarbowej, funduszy celowych oraz regulacji prawnych w innych krajach, przykładowo w Hiszpanii.
W obszarze audytu wewnętrznego poruszono zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem, bezpieczeństwem finansowym, ochroną danych osobowych po
wprowadzeniu RODO, etyką audytorów, zamówieniami publicznymi współfinansowanymi z Unii Europejskiej oraz miernikami efektywności. Uwagę koncentrowano przede wszystkim na audycie wewnętrznym w sektorze samorządowym, ale
badaniem objęto również port lotniczy, spółkę branży logistycznej, a także samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Uwypuklono ponadto rolę polskiego
oddziału Instytutu Audytorów Wewnętrznych w kształtowaniu funkcji audytu wewnętrznego w Polsce.
Publikacja ma stworzyć bazę do poszerzonej dyskusji o stanie finansów publicznych i audytu wewnętrznego w Polsce i stojących przed nimi wyzwaniach na
najbliższe lata. Autorami artykułów są pracownicy naukowi szkół wyższych oraz
praktycy.
Teresa Lubińska, Kazimiera Winiarska

