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słowo wstępnesłowo wstępne

Szanowne Panie, Szanowni Panowie,
Przedstawiamy nową odsłonę magazynu IIA Polska „Audyt i Zarządzanie” o nu-

merze ISSN 2450-9582. Znajdziecie w nim Państwo niezwykle ciekawe 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 Magazyn publikacje z zakresu audytu wewnętrznego, kon-
troli wewnętrznej, ryzyka, zarządzania itp. 

W imieniu swoim i Kolegium serdecznie zapraszam do wymiany doświadczeń 
i współpracy poprzez tworzenie artykułów, felietonów, recenzji książek godnych pole-
cenia, sprawozdań z konferencji. 

Redakcja Magazynu czeka na artykuły, które będą źródłem ciekawych informacji, 
refleksji, tematem do dyskusji, a przede wszystkim inspirującą lekturą dla każdego 
naszego czytelnika. Więcej informacji znajduje się na stronie Instytutu Audytorów We-
wnętrznych IIA Polska.

Iwona Bogucka
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dr Robert Sroka1

StaNdaRdy etyczNe - Rola audytu 
wewnętrznego

wprowadzenie
Każdego roku w Polsce przybywa firm, które są zobowiązane przez swoich klien-

tów do przejścia audytu etycznego. W tysiącach możemy liczyć firmy produkcyjne 
i podwykonawcze, które zetknęły się z takimi standardami etycznymi jak SMETA, 
BSCI, SA8000, EcoVadis czy PSCI lub indywidualnymi etycznymi wymaganiami 
klientów. Bez wątpienia lista przedsiębiorstw poddawanych audytom społecznym bę-
dzie rosła chociażby ze względu na fakt, że wymagania etyczne zaczynają swoim do-
stawcom stawiać również rodzime korporacje a także pośrednio ustawodawca poprzez 
zmianę ustawy o rachunkowości. W artykule zostaną przedstawione czynniki wpływa-
jące na rozwój standardów etycznych, najpopularniejsze normy i standardy oraz rola 
audytu wewnętrznego w kontekście wdrażania i utrzymania systemów zarządzania 
systemów etycznych.

Firmy, które do tej pory zetknęły się z audytami społecznymi prowadzonymi przez 
stronę drugą lub trzecią wiedzą, jak ważną rolę w utrzymaniu systemu zarządzania zgod-
nością z wymaganiami, przygotowaniem do audytu i podczas samego audytu odgrywa 
audyt wewnętrzny. Zwłaszcza w przypadku audytów społecznych i etycznych gdzie nie 
wystarczy wykazać się odpowiednią dokumentacją lecz również skuteczną komunikacją 
z pracownikami. To w trakcie licznych rozmów z pracownikami weryfikowana jest ja-
kość systemu. 

Wiele firm w Polsce przekonało się, że spełnianie uznanych standardów etycznych 
staje się warunkiem koniecznym przy współpracy z międzynarodowymi partnerami biz-
nesowymi. Zanim organizacje rozpoczną współpracę z dużymi korporacjami, muszą 
przejść audyt etyczny. Spełnienie wymagań standardów etycznych wymaga konieczności 
właściwego ich rozumienia i podjęcia odpowiednich działań wdrożeniowych. Nawet jeśli 
klienci mają własne wymagania etyczne, to bazują one na standardach międzynarodo-
wych, a kompleksowe podejście do standardów etycznych pozwoli spełnić oczekiwania 
różnych odbiorców. 

1  Menedżer Zespół Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY.

artykuł  arty-artykuł
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Należy zauważyć, że wielokrotnie od tego czy firma wdrożyła odpowiednie wymagania 
etyczne zależy czy znajdzie się w gronie preferowanych dostawców. A w sytuacji, gdy 
po wielu latach współpracy, jako firma zostaliśmy postawieni przed nowym wymogiem 
spełnienia standardów etycznych, warto spojrzeć na to nie jak na dodatkowy obowiązek, ale 
szansę, dzięki której możemy zbudować efektywniejsze i bardziej przyjazne miejsce pracy 
dla naszych pracowników.

1. najpopularniejsze standardy etyczne
Audytorzy firm, które chcą wejść na międzynarodowe rynki i podjąć współpracę 

z dużymi klientami, powinni zwrócić uwagę na fakt, że dzięki wdrożeniu odpowiednie-
go standardu, firma podnosi swoją pozycję konkurencyjną. Ponadto standardy etyczne 
podpowiadają, o jakie elementy zarządzania, komunikacji i kontroli rozszerzyć system. 
Dotyczy to takich obszarów jak wynagradzanie, godziny pracy, relacje z pracownikami, 
łańcuch dostaw, prawa człowieka, relacje ze związkami zawodowymi.

Należy pamiętać, że nie każdy standard jest dla każdego, a wybór odpowiedniego to 
większe korzyści dla naszej firmy i szansa na nowych klientów. Przyjrzyjmy się kilku 
najpopularniejszym standardom etycznym.

SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) jest jednym z najpowszechniejszych 
standardów etycznych, z jakim spotykają się firmy w łańcuchu dostaw. SMETA to wy-
magania w następujących obszarach: Warunki zatrudnienia, Bezpieczeństwo i Higiena 
Pracy, Środowisko, Etyczne praktyki biznesowe. Wyniki audytu zgodności z wymaga-
niami standardu trafiają do bazy SEDEX. SEDEX to globalna baza informacji na temat 
dostawców z całego świata. Znajdują się w niej raporty o poziomie spełniania wymagań 
etycznych przez 38 000 firm ze 150 krajów2. 

Jeśli firma szuka klientów z szeroko rozumianej branży handlowej, FMCG, spożyw-
czej, chemicznej, elektronicznej lub opakowaniowej może sama poddać się audytowi 
i zamieścić jego wyniki na platformie. SEDEX pozwala na efektywne pozyskanie i anali-
zę informacji z obszaru odpowiedzialności społecznej wśród dostawców (istniejących lub 
potencjalnych), przeprowadzenie analizy ryzyka oraz monitorowanie postępów wdraża-
nia programów naprawczych, zaprezentowanie klientom osiągnięć dostawców w zakre-
sie odpowiedzialności społecznej, obniżenie kosztów wymiany informacji przy jedno-
czesnej dużej liczbie odbiorców danych. To znaczy, jeśli jesteśmy dostawcą dla jednego 
z klientów korzystających z platformy SEDEX zwiększamy szanse na nowy kontrakt 
z innym podmiotem korzystającym z tego rozwiązania.

2  Źródło: http://www.sedexglobal.com/, [dostęp: 24.06.2016]
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Rola audytorów wewnętrznych we wdrażaniu i utrzymaniu systemu zgodności z wy-
maganiami SMETA może być wieloraka: od komunikacji zasad i celów pracownikom czy 
dostawcom, przez zarządzanie komunikacją zewnętrzną i platformą SEDEX, regularną 
analizę zewnętrznych czynników etycznych wpływających na organizację, przygotowa-
nie firmy i jej pracowników do audytu zewnętrznego, aż po komunikację wyników i reali-
zację poaudytowych działań korygujących oraz współpracę z audytorami zewnętrznymi 
czy zarządzanie audytem.

BSCI (Business Social Compliance Initiative) jest kolejnym popularnym i znanym 
polskim firmom zestawem wymagań, jakie stawiane są organizacjom będącym w łań-
cuchu dostaw. Standard BSCI wymaga m.in. spełnienia postanowień konwencji Mię-
dzynarodowej Organizacji Pracy oraz zgodności z krajowymi wymaganiami prawnymi. 
Oprócz praw pracowniczych i kwestii ochrony środowiska, BSCI zwraca uwagę na pro-
blem korupcji, wymuszania czy malwersacji. Wyniki audytu zamieszczane są w bazie 
dostępnej dla wszystkich członków. BSCI oferuje swoim członkom narzędzia i wsparcie 
w zarządzaniu zrównoważonym i zapewnieniu sprawiedliwych warunków pracy w całym 
łańcuchu dostaw3.

Kolejny standard to ETI Base Code (Ethical Trading Initiative). Spełniania wymogów 
tego standardu oczekują od swoich dostawców m.in. największe sieci handlowe, odzieżo-
we i chemiczne.  Zgodnie z tym standardem poddają audytowi między innymi polskie fir-
my przetwórstwa owocowo-warzywnego. Sam standard ETI poprzez swoją popularność 
i wdrożenie w tysiącach przedsiębiorstw wpływa na warunki pracy około 10 milionów 
osób. Zakres audytu obejmuje przede wszystkim sprawy pracownicze i bezpieczeństwa4.

Najbardziej zaawansowanym i uznanym standardem jest SocialAccountability 8000 
(SA8000). SA8000 to norma odpowiedzialności społecznej pozwalająca na zbudowanie 
kompleksowego systemu zarządzania ryzykami pracowniczymi we własnej organizacji 
oraz w łańcuchu dostaw. Wymaga aktywnego zaangażowania pracowników w podnosze-
nie standardów zatrudnienia. 

Certyfikat SA8000 otrzymało blisko 3700 firm z 67 krajów z 65 branż, zatrudniają-
cych ponad 2 miliony pracowników. Norma SA8000 pozwala na analizę najważniejszych 
ryzyk w dziewięciu obszarach związanych z zarządzaniem miejscem pracy i łańcuchem 
dostaw: praca dzieci, praca przymusowa, bezpieczeństwo i higiena pracy, prawo do sto-
warzyszania się i rokowań zbiorowych, dyskryminacja, praktyki dyscyplinujące, godziny 
pracy, wynagrodzenie, system zarządzania.

3  Źródło: http://www.bsci-intl.org/, [dostęp: 24.06.2016]
4  Źródło: http://www.ethicaltrade.org/eti-base-code, [dostęp: 24.06.2016]
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SA8000 definiuje konkretne zalecenia, które pracodawcy dobrowolnie zobowiązują 
się zastosować w swoich organizacjach. Wymagania normy oparte zostały o: przepisy 
prawa krajowego, międzynarodowe zalecenia dotyczące praw człowieka, konwencje 
Międzynarodowej Organizacji Pracy. Wymagania normy są niezależne od branży, wiel-
kości firmy czy jej położenia geograficznego5.

Myśląc o roli audytu wewnętrznego w procesie zbudowania i utrzymania systemu 
zgodności z normą SA8000 należy mieć na uwadze następujące zadania: 

1. realizację i analizę szkoleń, które pozwolą na zrozumienie nadanych uprawnień 
poszczególnym komitetom oraz audyt pracy tych komitetów

2. dokumentację procedury oceny ryzyk wskazanych w normie
3. udział w audytach strony trzeciej, które odbywają się co pół roku
4. przygotowanie i przeprowadzenie audytów wewnętrznych, które powinny odbywać 

się co najmniej raz w roku
5. tam, gdzie to zasadne, udział w procesie rozpatrywania skarg pracowniczych.

Innym standardem łączącym konkretne wymagania z technologią umożliwiająca analizę 
ryzyk w łańcuchu dostaw składającym się nierzadko z tysięcy kontrahentów jest EcoVadis. 
To kompleksowe rozwiązanie w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, z którego 
korzystają również firmy działające w Polsce. Metodologia oceny składa się 21 kryteriów 
w czterech obszarach: środowisko, społeczeństwo, etyka oraz łańcuch dostaw. Standard 
ten  bazuje na ISO 26000, United Nation Global Compact czy Global Reporting Initiative6.

Dane o dostawcach pokazywane są w zwięzłych raportach pozwalających na osza-
cowanie ryzyka. Z tego narzędzia korzystają nie tylko polskie firmy będące w łańcuchu 
dostaw dużych podmiotów, ale również rodzime korporacje, które zdecydowały się mi-
nimalizować ryzyka we własnych łańcuchach dostaw. To ich odpowiedź na oczekiwa-
nia rynku, akcjonariuszy, klientów czy organizacji pozarządowych. Dla wielu z nich to 
również możliwość zwiększenia efektywności i jakości zarządzania odpowiedzialnego 
społecznie, a także zmniejszenie kosztów oraz zaangażowanie dostawców w procesy 
zwiększania innowacyjności czy zacieśnienie współpracy z najlepszymi dostawcami. 
Do korzyści z zarządzania ryzykami społecznymi i etycznymi w łańcuch dostaw można 
również dodać ograniczenie ryzyk wizerunkowych, ochronę marki, ograniczenie ryzyka 
naruszenia obowiązujących regulacji prawnych, sporów sądowych oraz kar finansowych. 
Potwierdzeniem tych korzyści mogą być statystyki publikowane przez organizację Eco-
Vadis, zgodnie z którymi efektywne zarządzanie ryzykami w łańcuchu dostaw to moż-
liwy wzrost wartości marki o 15-30%. 90% przedsiębiorstw zarządzających ryzykami 
w łańcuchu dostaw notuje niższy koszt kapitału oraz redukcje kosztochłonność łańcucha 

5    Źródło: http://www.sa-intl.org/, [dostęp: 24.06.2016]
6    Źródło: http://www.ecovadis.com/, [dostęp: 24.06.2016]
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dostaw o 9-16%. Dzięki wykorzystaniu platformy, 85% przedsiębiorstw zidentyfikowało 
co najmniej jedną dysfunkcję w łańcuchu dostaw.

2. Standardy etyczne a nowa ustawa o rachunkowości
W kwietniu br. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy zmieniający ustawę 

o rachunkowości. Nowy dokument jest między innymi konsekwencją Dyrektywy 2014/95/
UE dotyczącej ujawniania informacji niefinansowych oraz informacji dotyczących róż-
norodności. Zmiany dotkną jedynie duże jednostki zainteresowania publicznego, których 
średnioroczne zatrudnienie przekracza 500 osób a suma bilansowa wynosi powyżej 85 mln 
zł lub przychody netto za sprzedaży towarów i produktów 170 mln zł.

Nowe przepisy stanowią, że wskazane podmioty będą zobowiązane do ujawniania 
informacji niefinansowych w zakresie zagadnień społecznych, pracowniczych, śro-
dowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji 
i łapownictwu. Ustawa również wskazuje, w jaki sposób informacja pozafinansowa 
powinna być przedstawiona. Spółka będzie zobowiązana do przygotowania zwięzłego 
opisu modelu biznesowego. Ustawodawca w wyjaśnieniach przyjął rozumienie modelu 
biznesowego jako planu, według którego działa jednostka, aby generować przychody 
i maksymalizować zyski oraz jako metodę przyjętą przez firmę, dzięki której może 
ona powiększać i wykorzystać zasoby tak, aby oferować klientom większą wartość od 
konkurencji.

Ponadto spółki w sprawozdaniu będą zobowiązane do ujawniania informacji o kluczo-
wych niefinansowych wskaźnikach efektywności związanych z działalnością jednostki 
w omawianych obszarach. I w tym miejscu pojawia się rola dla audytu wewnętrznego, 
który może analizować określone przez spółkę kluczowe wskaźniki. A jak czytamy w wy-
jaśnieniu do ustawy, kluczowe wskaźniki zostały określone jako wskaźniki umożliwiające 
jednostkom stwierdzenie, w jakim stopniu ich strategiczne cele i plany są realizowane. 
Tego typu mierniki mają być użytecznym narzędziem kontroli menedżerskiej umożliwia-
jącym wykrywanie problemów we wczesnej fazie ich pojawiania się, szybkie reagowanie 
i doskonalenie procesów w organizacji.

Organizacja będzie również zobowiązania do opisu polityk przez nią stosowanych 
w obszarach pozafinansowych oraz procedur należytej staranności. Istotny dla audytu we-
wnętrznego może być również fakt, że w sprawozdaniu powinny znaleźć się również opisa-
ne ryzyka, które mogą wywierać niekorzystny wpływ na organizację, a które są powiązane 
z jej działalnością w omawianych obszarach. Zanim jednak takie ryzyka zostaną opisane, 
powinny być zdefiniowane i analizowane w spółce.

Opisując zagadnienie ryzyk, ustawodawca dodaje, że opis tych ryzyk powinien obej-
mować również te z nich, które są związane z produktami jednostek lub jej relacjami z oto-

artykuł  arty-artykuł
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czeniem zewnętrznym, w tym z kontrahentami a także opis zarządzania tymi ryzykami. 
Jeśli spółka będzie chciała rzetelnie przedstawić jak zarządza ryzykami społecznymi, pra-
cowniczymi, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania 
korupcji i łapownictwu w zakresie relacji z kontrahentami powinna wykazać, jakie te 
ryzyka są, jakie je mierzy i kontroluje.

Analizując polski rynek można postawić tezę, że do tej pory spółki dość dobrze za-
rządzały ryzykami środowiskowymi zarówno w swoich organizacjach jak i w łańcuchu 
dostaw, wymagając od partnerów biznesowych spełniania odpowiednich standardów śro-
dowiskowych czy posiadania certyfikatów takich jak ISO 14001. Dla wielu spółek no-
wością będzie konieczność publikacji informacji na temat tego, jakie mają polityki i jak 
zarządzają ryzykami w takich obszarach jak prawa człowieka, korupcja i łapownictwo, 
oddziaływanie społeczne czy sprawy pracownicze.

Z pomocą mogą przyjść opisane w artykule standardy. Podpowiedzą nie tylko, jak 
zbudować politykę w tych obszarach, na jakie elementy zwrócić uwagę w analizie ryzyk 
i jak zbudować system zarządzania, ale również jak i jakie wymagania postawić kontra-
hentom, aby uczynić zadość zapisom ustawy.

3. Korzyści z wdrażania standardów etycznych
Wdrożenie standardów etycznych umożliwia osiągnięcie wielu korzyści biznesowych. 

Do najczęstszych można zaliczyć:

1. Zastąpienie wielu powtarzających się audytów społecznych i etycznych ze strony 
klientów jednym audytem etycznym

2. Zmniejszenie prawdopodobieństwa zakwalifikowania do kategorii dostawców 
wysokiego ryzyka, przez co uniknięcie dodatkowych audytów

3. Odpowiedź na wymagania wielu obecnych kontrahentów, wewnętrznych 
i zewnętrznych interesariuszy organizacji

4. Potwierdzenie wdrożonej kultury etycznej formalną, globalnie uznawaną 
zewnętrzną certyfikacją lub standardem

5. Budowa jednego, kompleksowego systemu zarządzania wymaganiami etycznymi, 
który jest punktem wyjścia dla wdrożenia systemu zarządzania zgodnością

6. Sygnał dla rynku pracy dający możliwość przyciągnięcia nowych talentów oraz 
zaoferowanie obecnym pracownikom przyjaznych warunków rozwoju

7. Czytelny komunikat dla rynku i potencjalnych klientów, dla których etyczne 
praktyki rynkowe stanowią istotne kryterium wyboru

8. Odpowiedź na nowe wyzwania regulacyjne
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Słowa kluczowe: standardy etyczne, raportowanie pozafinansowe, audyt etyczny

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie najbardziej uznanych 
międzynarodowych standardów etycznych i społecznych dla przedsiębiorstw. Zostały 
wskazane wymagania jakie przed organizacjami stawiają omawiane standardy. 
Szczególna uwaga została zwrócona na rolę audytu wewnętrznego w procesie wdrażania 
i utrzymania systemów zarządzania pozwalających na spełnianie wymagań zgodności 
z omawianymi standardami. Ostatnia część artykułu dotyczy aktualnego tematu zmian 
do ustawy o rachunkowości w zakresie rozszerzenia kategorii ujawnianych informacji 
o dane pozafinansowe przeze niektóre duże Jednostki Zainteresowania Publicznego. 
A w szczególności, jak standardy etyczne mogą stać się narzędziem ułatwiającym wiarygodne 
raportowania danych odnoszących się do zagadnień etycznych i pracowniczych.
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Paul J. Morrison June 10, 2016 7

Józef Puzyna8

Przegląd antyKoruPcyjny

Model dojrzałości może pomóc organizacjom ocenić skuteczność ich 
programów antykorupcyjnych

Odkrycia pochodzące z Panama Papers ukazują obraz urzędników i biznesmenów, 
przelewających pieniądze do zagranicznych spółek. Dochodzenie przeprowadzone przez 
Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (International Consortium of 
Investigative Journalists) oparte jest na ponad 11 milionach maili, dokumentach, danych 
klientów, które wyciekły z kancelarii podatkowej i prawnej Mossack Fonesca działającej 
w Panamie. Chociaż wiele operacji wyróżnionych w dokumentach jest zgodnych z prawem, 
to niektóre z nich mogły przypuszczalnie służyć do prania pieniędzy lub innych nielegalnych 
działań. Towarzyszący im brak przejrzystości jest sygnałem alarmowych wskazującym na 
prawdopodobieństwo korupcji.

7   Paul J. Morrison, CPA, jest dyrektorem działu usług audytu wewnętrznego w Saltchuk / Tropical Shipping 
w West Palm Beach na Florydzie.

8   Tłumaczenie Józef Puzyna, Kierownik Biura Audytu Wewnetrznego CARDIF BNP PARIBAS GROUP
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Z jasno zarysowanym problemem potencjalnej korupcji, ważniejsze jest niż kiedykolwiek 
wcześniej, aby organizacje posiadały kompleksowe programy antykorupcyjne. Jednym ze 
sposobów jest pomoc audytorów wewnętrznych w ocenie skuteczności i kompletności 
ich programów opartych na modelu dojrzałości antykorupcyjnej. Model dojrzałości 
przedstawiony w tym artykule jest odmianą podejścia integracyjnego modelu dojrzałości, 
opracowanym na Carnegie Mellon University, który został dostosowany do pomiaru 
skuteczności programu antykorupcyjnego. Model mierzy skuteczność organizacji 
w stosowaniu wymogów ustawowych takich jak US Foreign Corrupt Practices i U.K. 
Bribery Act, porównując zgodność programu ze standardami antykorupcyjnymi. Ponadto, 
audytorzy wewnętrzni mogą wykorzystać model dojrzałości antykorupcyjnej do zmierzenia, 
w jakim stopniu organizacja wdrożyła kontrolę zarządzania i identyfikuje luki, które 
mogą istnieć pomiędzy postrzeganymi a rzeczywistymi wysiłkami podejmowanymi przez 
organizację. Model może pozwolić audytorom zidentyfikować mocne i słabe strony, a to 
może służyć jako podstawa do alokacji zasobów, aby najefektywniej zmniejszyć ryzyko 
korupcji. Dodatkowo audytorzy mogą wykorzystać model do zmierzenia, w jakim stopniu 
ich organizacja przyjęła wytyczne regulacyjne w wysiłkach antykorupcyjnych.

Stworzenie modelu dojrzałości

Schemat nr 1 Skala oceny modelu dojrzałości

artykuł  arty-artykuł
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Model dojrzałości antykorupcyjnej mierzy siłę kontroli na skali9. Każdy z czterech 
poziomów skali opisuje inną strategię walki z korupcją. Skala modelu powinna być 
współmierna do stopnia złożoności organizacji, rozproszenia geograficznego i zasobów 
kapitałowych. Dla uproszczenia, model ten jest przeznaczony dla firmy średniej wielkości, 
która ma wiele linii produkcyjnych i sprzedaje na rynku światowym. Duża firma, która 
posiada wiele filii działających w różnych branżach powinna być lepiej dostosowana do 
większej skali, z pięcioma lub sześcioma poziomami. Wielkość skali nie jest tak ważna jak 
jej zgodność z profilem ryzyka organizacji.

Kiedy określona zostanie odpowiednia skala, audytorzy wewnętrzni powinni ustalić 
kryteria, według których program będzie oceniany. Kontrole związane z korupcją należy 
pogrupować na części składowe w oparciu o czynniki ryzyka, które powinny one ograniczać. 
Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, Hallmarks of Effective 
Compliance Programs, opracowane przez amerykański Departament Sprawiedliwości (U.S. 
Department of Justice) i Komisję Papierów Wartościowych i Giełdy (the Securities and 
Exchange Commission), jest doskonałym źródłem do identyfikacji typów elementów, które 
tworzą fundament, na którym powinien zostać zbudowany skuteczny program zgodności. 
Niniejsze wytyczne określają siedem składników, które stanowią podstawę dla modelu 
dojrzałości antykorupcyjnej: nadzór, zasoby, ocena ryzyka, polityki, analiza kontrahentów, 
kontrole i monitorowanie oraz szkolenia.

Komponenty
“Komponenty antykorupcyjnego modelu dojrzałości” opisują pewne kontrole, które 

są typowe dla każdego komponentu. Audytorzy wewnętrzni powinni wziąć pod uwagę 
wielkość organizacji, jej złożoność i profil ryzyka w określeniu, które komponenty umieścić 
w modelu. Na przykład, organizacja, która chce się rozwijać poprzez przejęcia, może dodać 
oddzielny komponent wykorzystywany w procesie fuzji i przejęć. Z kolei firma, która nie 
opiera się w dużej mierze na zewnętrznych konsultantach lub agentach może zawrzeć 
proces oceny tych podmiotów w ramach oceny ryzyka.

Po zidentyfikowaniu kontroli odnoszących się do organizacji, audytor wewnętrzny 
powinien przypisać je do odpowiedniego komponentu modelu dojrzałości. Podstawowe 
kontrole, które same w sobie nie są skuteczne w zapobieganiu lub wykrywaniu korupcji 
powinny być przypisane do niższych poziomów. W miarę jak kontrole stają się bardziej 
wyrafinowane i skuteczne, powinny one zostać przypisane do odpowiednich wyższych 
poziomów. Aby przejść na wyższy poziom niezbędne jest osiągnięcie aktywności 
właściwych niższym poziomom. W zależności od liczby kontroli określonych dla każdego 
komponentu, bardziej praktyczne może być podsumowanie celów kontroli samego modelu. 

9    (patrz na grafikę “Skala oceny modelu dojrzałości”)
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Poszczególne kontrole i ich cele zostaną sprecyzowane w planie oceny.

tabela nr 1 Komponenty antykorupcyjnego modelu dojrzałości 

części Kontrole antykorupcyjne

nazdór

• Rada nadzorcza nadzoruje program.
• Członek zarządu odpowiada za 

wdrożenie.
• Okresowa sprawozdawczość do rady 

nadzorczej na temat skuteczności 
programu.

• Program jest weryfikowany 
zewnętrznie.

• Określono progi zatwierdzania 
i akceptacji.

• Spółki zależne i oddziały 
poświadczają wdrożenie

• Świadomość pracowników jest 
weryfikowana.

zasoby

• Zasoby ludzkie, finansowe 
i technologiczne są wystarczające 
i współmierne do wielkości 
i złożoności organizacji.

• Rada nadzorcza weryfikuje czy 
zasoby są wystarczające.

• Program antykorupcyjny ma 
oddzielną pozycję w budżecie 
firmy.

• Alokacja zasobów jest oparta na 
ryzyku.

ocena ryzyka

• Jest współmierna do wielkości 
i złożoności organizacji.

• Obejmuje wszystkie czynniki ryzyka 
korupcji.

• Przeprowadzana jest co najmniej raz 
rocznie.

• Zawiera wszystkie zagraniczne 
operacje.

• Wymaga szkolenia uczestników.
• Obejmuje uczestników z krajów 

i procesów o podwyższonym 
ryzyku.

Polityki

• Zero tolerancji dla łapówkarstwa / 
korupcji.

• Określają role i obowiązki w całej 
organizacji.

• Zakazują korzyści.
• Są tłumaczone na wszystkie 

obowiązujące języki.
• Są łatwo dostępne dla wszystkich 

pracowników.
• Odnoszą się do upominków, 

zaproszeń, darowizn charytatywnych 
i politycznych.

• Są przekazywane znaczącym 
kontrahentom, którzy 
potwierdzają jej zgodność.

• Wymagają weryfikacji, 
zrozumienia i przestrzegania.

• Zakazują karania sygnalistów.
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części Kontrole antykorupcyjne

analiza 
kontrahentów

• Poszukuje osób eksponowanych 
politycznie.

• Poszukuje wcześniejszych śledztw 
korupcyjnych.

• Weryfikuje prawowitości działań 
dobroczynnych.

• Jest włączona w analizy przy fuzjach 
i przejęciach.

• Korzysta z pomocy ekspertów.
• Wykonuje istotne procedury 

w miejscach i procesach 
wysokiego ryzyka.

Kontrole 
I monitorowanie

• System finansowy obejmuje zatwier-
dzanie transakcji i kontrole podziału 
obowiązków.

• Dostęp do zakładania nowych klien-
tów i dostawców jest ograniczony.

• Transkacje niezwykłe i wysokiego 
ryzyka są stale monitorowane.

• Raporty wyjątków są przeglądane 
i wyjaśniane krótko po wygene-
rowaniu.

• Procedury zapewniają, że nie ma 
transakcji nie księgowanych.

• Istnieją kontrole zakładania kont 
bankowych zagranicą.

Szkolenia

• Zapewnione są wszystkim 
pracownikom, członkom zarządu 
i ważnym partnerom biznesowym.

• Przetłumaczone są na wszystkie 
obowiązujące języki.

• Są okresowo egzekwowane
• Zrozumienie programu zgodności 

podlega testom.

• Odnoszą się do upominków, 
zaproszeń, darowizn 
charytatywnych i politycznych.

• Obejmują czerwone flagi 
właściwe dla organizacji.

• Obejmują wręczanie korzyści 
i łapownictwo.

ocena skuteczności programu zgodności 
Ocena programu zgodności na poziomie organizacji wykracza poza poziom identyfikacji 

ryzyka i kontroli oraz oceny ich prawdopodobieństw i skutków. Model dojrzałości mierzy 
siłę w oparciu o stopień, w jakim udokumentowane dowody potwierdzają, że kontrole 
zostały efektywnie zaprojektowane i należycie funkcjonują. Osiąga się to, gdy audytor 
wewnętrzny dokona przeglądu dokumentacji i wyciągnie uzasadnione wnioski na temat ich 
skuteczności. Audytorzy oceniają każdą kontrolę na skali10 

Aby zilustrować, jak stopień udokumentowania jest mierzony załóżmy, że audytor 
wewnętrzny dokonuje przeglądu kontroli, która wymaga przeszkolenia antykorupcyjnego 
wszystkich pracowników w formacie zgodnym z lokalnymi językami we wszystkich jed-
nostkach biznesowych. Firma prowadzi działalność w Niemczech, Grecji, Hiszpanii i USA. 

10    (patrz “Skala stopnia udokumentowania” poniżej).
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Aby ułatwić szkolenie, zarząd dostarcza pokaz slajdów w programie PowerPoint w języku 
angielskim, niemieckim i hiszpańskim, ale nie był w stanie przetłumaczyć slajdów na język 
grecki. Audytorzy oceniają tę kontrolę na “3” i zalecają, by organizacja tłumaczyła slajdy 
szkoleniowe na język grecki i uwzględniła je w szkoleniu online. Proces ten trwa do mo-
mentu, aż wszystkie kontrole zostaną ocenione. Jeśli brak jest kontroli w  odniesieniu do 
znaczącego ryzyka, wówczas atrybut otrzymuje ocenę zerową.

Ta metodologia daje audytorowi wewnętrznemu wynik, które daje kierownictwu lepszy 
obraz mocnych i słabych stron kontroli antykorupcyjnych niż przy użyciu metody zeroje-
dynkowej. Metoda ta byłaby błędna w trakcie szkolenia przy użyciu PowerPoint, ponieważ 
nie wszyscy pracownicy otrzymali instrukcję w swoim języku. Korzystanie z programu 
Excel do dokumentowania i oceniania kontroli stóp pozwala audytorowi łatwo zestawiać 
oceny według poszczególnych komponentów w karcie wyników oceny.

zestawianie wyników oceny
Po przeprowadzeniu oceny wszystkich kontroli przez audyt wewnętrzny w odpowied-

nich komponentach i określeniu stopnia ich udokumentowania, powinna zostać określona 
skuteczność poszczególnych komponentów i całego programu zgodności poprzez zesta-
wienie stopnia udokumentowania każdego komponentu. Firma, dla której został zapro-
jektowany ten model, zidentyfikowała 107 kontroli zgodnościowych. Maksymalna liczba 
punktów jaka może zostać osiągnięta przez każdy komponent jest to liczba kontroli pomno-
żona przez 4, co jest najwyższym stopniem oceny stopnia udokumentowania. Rzeczywisty 
wynik uzyskany w każdym z komponentów jest dzielony przez osiągalne maksimum, aby 
uzyskać współczynnik procentowy. Ten wynik będzie wykorzystany w celu ustalenia po-
ziomu, na którym każdy komponent zostanie oceniony w modelu. Na przykład, komponent 
dotyczący nadzoru zawiera 17 kontroli z maksymalnym wynikiem 68. Jeśli rzeczywisty 
wynik komponentu wynosi 47, to jego ocena jest 69 proc.

dowody skuteczności
Model dojrzałości może być skutecznym narzędziem do oceny siły zgodnościowego 

programu antykorupcyjnego. Metodologia oparta na dowodach zapewnia audytorom we-
wnętrznym, którzy oceniają te programy, jednoznaczne wyniki oparte na dowodach empi-
rycznych, a nie wyniki odzwierciedlające subiektywną ocenę. Dostarcza to również kadrze 
kierowniczej czytelnych podsumowań, które mogą oni wykorzystać w celu określenia moż-
liwości poprawy programu antykorupcyjnego oraz metodologii, którą będzie można łatwo 
powtórzyć w kolejnych latach.
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tabela nr 2 Skala stopnia udokumentowania

ocena Kwalifikacja
0 Nie ma dowodów na istnienie polityki lub kontroli

1

Istnieją dokumenty określające polityki, ale nie ma dowodów, że procedury w nich 
opisane zostały wdrożone lub miały miejsce. Na przykład, polityka wymaga, 
aby pracownicy podpisali oświadczenia etyczne ale nie ma dokumentu, który 
potwierdziłby, że zostały one rzeczywiście podpisane.

2
Istnieją dokumenty określające polityki, ale dowody potwierdzające kontrole nie są 
spójne ze sposobem, w jaki kontrola jest stosowana lub dokumentowana. Na przykład, 
czynność ma miejsce przez część czasu, ale nie przez cały lub jego większość.

3

Istnieją dokumenty określające polityki i udokumentowane dowody potwierdzają, 
że, miały miejsce działania kontrolne; jednak istnieje możliwość poprawy spójności 
wykonywania, egzekwowania lub dokumentowania. Na przykład czynność ma 
miejsce przez większość, ale nie przez cały czas.

4 Istnieją dokumenty określające polityki i istnieją wyraźne dowody na to, że działania 
kontrolne są konsekwentnie stosowane i dokumentowane.
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Mateusz zmyślony11

oPeN eyeS ecoNoMy SuMMIt 2016  
juŻ nIedŁugo w KraKowIe

Open Eyes Economy Summit 2016 to pierwsza edycja międzynarodowego szczytu 
poświęconego Ekonomii Wartości. „Gospodarka otwierających się oczu” to przyszłość. 
Konferencja odbędzie się 15-16 listopada 2016 w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie.

Organizatorzy Kongresu stawiają tezę, że Przebudzeni Konsumenci będą kupowali 
produkty i usługi od firm uczciwych, społecznie potrzebnych i zaangażowanych, 
posiadających własną, unikalną kulturę, wynikającą z właściwie określonej, wiarygodnej 
misji przedsiębiorstwa.

Firma-Idea, jako nowa filozofia zarządzania przedsiębiorstwem
Open Eyes Economy to gospodarka przyszłości, oparta na wartościach i zaufaniu. Firma-

Idea – to nowa filozofia zarządzania przedsiębiorstwem i jego marką. Zakłada ona redefinicję 
biznesu, jego rzeczywistą społeczną wrażliwość i przydatność oraz odpowiedzialność firmy 
– traktowane jako cel i sens jej istnienia. 

11  Mateusz Zmyślony – dyrektor kreatywny OEES. W 2014 roku wraz z prof. Jerzym Hausnerem stworzył 
koncepcję „Firma-Idea”. „Firma-Idea” to współczesny model zarządzania biznesem oraz szersza filozofia relacji 
biznes-społeczeństwo, czy też – co okazało się jeszcze ważniejsze: społeczeństwo-biznes, nazwana „Open Eyes 
Economy”.
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Nowo określone wartości przedsiębiorstwa w naturalny i uczciwy sposób wzbudzą 
zaufanie do firmy – ze strony Partnerów, Pracowników oraz Klientów. Dopiero w efekcie 
takiego podejścia możliwe będzie osiąganie zysku.

Formuła open eyes economy
OEES to nowa, odświeżona formuła konferencji o tematyce biznesowej i rezygnacja 

z tradycyjnych paneli dyskusyjnych. Organizatorzy stawiają na sesje inspiracyjne, 
pojedynki intelektualne – slam battle oraz living case study, czyli najbardziej inspirujące 
studia przypadków z całego świata.

Kongres oparty będzie na trzech głównych filarach: Firma-Idea, Marka-Kultura i Miasto-
Idea. W pierwszym, prelegenci przedstawiać będą antytezę firmy chciwej, traktującej 
konsumenta jak swoją ofiarę. Przekonają, że odpowiedzialne i naprawdę potrzebne ludziom 
firmy mają możliwości i zasoby, by zmieniać świat na lepszy. Tylko w takich firmach będą 
chcieli pracować najcenniejsi pracownicy. Tylko od takich firm ludzie będą kupowali 
produkty i usługi. 

Zaangażowani w filar Marka-Kultura wyjaśnią, jak Firma-Idea staje się generatorem 
kultury. Kiedy marka oparta na rzeczywistych wartościach staje się kulturą, atrakcyjną treścią, 
wiarygodnym komunikatem i zachęca do budowania wokół siebie społecznej wspólnoty. 

Jeśli chodzi o filar Miasto-Idea, to prelegenci opowiedzą o tym, jak w przestrzeni 
publicznej spotyka się społeczeństwo z biznesem, wpływając na środowisko naturalne. 
W założeniu Miasto-Idea jest zielone, ekologiczne, ludzie chcą w nim mieszkać, żyje im 
się przyjemnie, a pracuje efektywnie. Miasto-Idea wyrasta z szacunku do mieszkańców 
i przyrody, osiągając estetyczną i przemyślaną równowagę.

Prelegenci podczas open eyes economy
Wśród prelegentów OEES znajdą się m.in.: prof. Danuta Hubner – ekonomistka, 

posłanka do Parlamentu Europejskiego, prof. Jerzy Hausner – ekonomista z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, prof. Akiko Okabe – architekt z Uniwersytetu w Tokio, 
Natalia Hahn – Global Sustainability Manager, Retail & Expansion, IKEA Group, prof. 
Salvatore Babones – socjolog z Uniwersytetu w Sydney, Harm Goossens - Unilever EVP 
CEE + Chairman Poland & Baltics, Piotr Voelkel – przedsiębiorca, Grupa VOX, prof. 
Simon Tay - Chairman of the Singapore Institute of International Affairs.

Źródła:

http://oees.pl/ [dostęp z dnia 3.09.2016]
http://www.firmaidea.pl/ [dostęp z dnia 3.09.2016]
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Katarzyna lenczyk-woroniecka12

RelacJa ze SPotKaNIa W RaMacH cyKlu 
„audyt wewnętrzny – PraKtyKa I teorIa”

Koło Audytorów Wewnętrznych Jednostek Samorządu Terytorialnego IIA Polska 
w ramach podpisanej umowy o współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowi-
cach zorganizowało we współpracy ze Śląskim Kołem Regionalnym w dniu 01.07.2016r.  
spotkanie z cyklu pt. Audyt wewnętrzny – praktyka i teoria. Spotkanie odbyło się w Auli  
Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (CNTI) Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach przy ul. Bogucickiej.  Zarząd IIA Polska reprezentowała i spotkanie 
otworzyła Pani Olga Reyzz – Rubini. W wydarzeniu uwzięło udział około 80 uczestników. 

Przedstawiciele Uniwersytetu – Prof. zw. dr. hab. Krystyna Lisiecka i dr Tomasz Papaj 
zainaugurowali spotkanie wskazując na efektywność dotychczasowej współpracy pomiędzy 
Uniwersytetem  a IIA Polska oraz podkreślili znaczenie wymiany doświadczeń praktyków 
ze światem nauki. Szczególnie ważna w ich opinii byłaby dalsza współpraca zwłaszcza 
 w kontekście wymiany praktyk w obszarze kontroli zarządczej i audytu. 

Słowo powitania a także przedstawienie idei cyklu spotkań należało do Elżbiety Paligi 
– Koordynatora Koła Audytorów wewnętrznych JST IIA Polska, która podkreśliła również 
jakość dotychczasowej współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach oraz 
współpracy z Kołami Regionalnymi, w tym ze Śląskim Kołem Regionalnym, również 
w kontekście współpracy w zakresie doświadczeń pomiędzy wszystkimi  sektorami, 
w których pracują audytorzy wewnętrzni.

Pierwszym prelegentem była Katarzyna Lenczyk-Woroniecka – Dyrektor Wydziału 
Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. W swoim re-
feracie przedstawiła praktyczne aspekty wdrożenia zmian rozporządzenia metodologicznego 
pracy audytu wewnętrznego na przykładzie swojej jednostki. Podzieliła się refleksjami w za-
kresie podejścia do archiwizacji dokumentacji po zmianie przepisów tak, aby zachować spójność 
z instrukcją kancelaryjną, procesu wyboru kryteriów oceny i dokumentowania realizacji za-
dania, a także monitorowania wykonania zaleceń oraz obligatoryjnego wykonywania czyn-
ności sprawdzających. Ten ostatni aspekt zdaniem prowadzącej może budzić wątpliwości 
w przypadku zaleceń typu „rozważyć…” Dyskusja, która odbyła się po jej prelekcji  w za-
kresie archiwizacji i dokumentacji zadania zapewniającego potwierdziła potrzebę wymiany 
doświadczeń w tym obszarze.  

12    Z-ca Koordynatora Koła AW JST IIA Polska
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Tematem kolejnej prezentacji było opracowanie planu audytu wewnętrznego 
z wykorzystaniem wyników zarządzania ryzykiem w jednostce. Zagadnienie przedstawiła 
Bożena Grabowska - Audytor Wewnętrzny z Urzędu Miasta w Częstochowie. Przedstawiony 
proces pokazywał holistyczne podejście do zarządzania ryzykiem w instytucji w oparciu 
o zaprojektowane zadania, z angażowaniem jej pracowników i wykorzystaniem wyników do 
analizy ryzyka do planu audytu. Podsumowując wykład  praktyczna prezentacja własnych 
doświadczeń stanowi inspirację dla innych audytorów do szukania podobnych rozwiązań 
we własnych jednostkach. Takie podejście pozwala bowiem wykorzystywać rozwiązania 
„skrojone na miarę”.

Ostatnią prelekcję dotyczącą również praktycznych aspektów stosowania rozporządze-
nia metodologicznego w pracy audytu wewnętrznego przedstawiła Michalina Domańska 
- Audytor Wewnętrzny w Biurze Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Opolskiego. Jako prowadząca audyty również w małych jednostkach  przed-
stawiła opinię wynikającą z własnego doświadczenia w zakresie wykorzystania procesu 
zarządzania ryzykiem do planowania audytu w sytuacji, gdy proces ten nie istnieje lub 
praktycznie wykonywany jest w sposób iluzoryczny. Przedstawione przez nią refleksje spo-
wodowały burzliwą dyskusję, która potwierdziła jak ważna jest wymiana poglądów doty-
cząca zagadnień związanych z procesem zarządzania ryzykiem w jednostkach oraz jego 
powiązania z pracami audytu wewnętrznego. Prowadząca przedstawiła również ciekawą  
koncepcję podejścia do wyboru kryteriów oceny w oparciu o adekwatność, skuteczność 
i efektywność poszczególnych standardów kontroli zarządczej. W podsumowaniu spotka-
nia Elżbieta Paliga Koordynatora Koła Audytorów wewnętrznych JST IIA Polska podzię-
kowała wszystkim prelegentom oraz zapowiedziała kolejne spotkania w ramach wymiany 
doświadczeń, w tym podjętą inicjatywę wraz z kołami regionalnymi dotyczącą dwudnio-
wego spotkania w Karpaczu. Burzliwe dyskusje i wymieniane w trakcie spotkania poglądy 
potwierdziły, że zaproponowana tematyka jest aktualna i powinna być kontynuowana. Pre-
zentacje ze spotkania znajdują się na stronie IIA Polska.
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Sebastian Burgemejster13

75 lecIe INStytutu audytoRóW 
wewnętrznych

Rok 2016, to rok w którym obchodzimy 75 lecie Instytutu Audytorów Wewnętrznych. 
Nowoczesny audyt wewnętrzny ma już 75 lat. To dla nas, środowiska audytorów 
wewnętrznych wyjątkowa chwila, abyśmy „celebrowali naszą przeszłość oraz inspirowali 
naszą przyszłość”. 

Nie przez przypadek 75 lecie IIA obchodzone było w Nowym Jorku, mieście które 
nigdy nie zasypia. To również nie jest przypadek, iż motywem przewodnim Angeli Witzany, 
nowej Przewodniczącej Zarządu IIA Global jest motto: „Audyt nigdy nie śpi”. Jednym 
z wydarzeń rozpoczynających celebrację 75-lecia IIA było otwarcie przez Prezydenta 
i Dyrektora Zarządzającego IIA Richarda Chambersa sesji Nowojorskiej Giełdy Papierów 
Wartościowych. 

13    Prezes IIA Polska
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23 września niespokojnego 1941 roku, w środku wojennej zawieruchy trzech mężczyzn 
Victor Z. Brink, John B. Thurston oraz Robert B. Milne kierując się miłością do zawodu 
oraz wizją rozwoju i przyszłości profesji audytu wewnętrznego, w Williams Club w Nowym 
Jorku założyli Instytut Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors (IIA)). 
Oficjalną datą rejestracji instytutu był 11 listopada 1941 roku, natomiast już w grudniu odbyło 
się pierwsze oficjalne spotkanie, w którym uczestniczyło 11 członków. John B. Thurston 
został wybrany pierwszym Prezydentem IIA. Rok 1941 obfitował również w inne ważne 
wydarzenie, a mianowicie wydanie pierwszej książki o audycie wewnętrznym autorstwa 
Victora Z. Brinka o tytule: Internal Auditing: Its Nature and Function and Methods of 
Procedure14. W 1942 roku powstaje pierwszy oddział IIA – oddział w Nowym Yorku. Kolejne 
zakładane są w Detroit, Chicago, Los Angeles oraz Filadelfii.  Pierwszy numer magazynu: 
Internal Auditor15 pojawia się w 1944 roku, a w 1947 roku instytut zatrudnia pierwszego 
dyrektora zarządzającego Bradforda Cadmusa. W 1948 roku IIA rozszerza swoją działalność 
poza Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Powstają oddziały w Londynie oraz Manili, 
natomiast w 1952 roku w Japonii oraz Australii. Motto „Progress Through Sharing”16 
zostaje przyjęte w 1955 roku. W 1966 roku IIA ma już 78 oddziałów umiejscowionych 
w 24 krajach. Rok 1968 to moment przyjęcia oraz opublikowania Kodeksu Etyki IIA. Rok 
1972 obfitował w dwa warte uwagi wydarzenia: przeniesienie siedziby IIA na Florydę oraz 
wydanie pierwszego Global Internal Audit Common Body of Knowledge (CBOK)17. W 1974 
roku odbyły się, aż trzy ważne wydarzenia: odbył się pierwszy egzamin Certified Internal 
Auditor (CIA), w którym wzięło udział 654 kandydatów, odbyła się pierwsza poza obrębem 
USA  międzynarodowa konferencja w Londynie, a na pierwszej konferencji przywództwa 
w Orlando uczestniczyło 56 reprezentantów z 45 oddziałów IIA. Fundacja Rozwoju IIA18 
została powołana do życia w 1976 roku, a już dwa lata później w 1978 roku IIA przyjęło 
Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego (standardy)19. 

W roku 1982 California stała się pierwszym amerykańskim stanem, który wprowadził 
do stosowania standardy IIA na wszystkich poziomach władzy. Był to również rok 
powołania ECIIA20. W 1986 roku, jako usługę wprowadzono w IIA przegląd oceny jakości 
audytu wewnętrznego. Hans Spoel w 1990 roku został wybrany pierwszym spoza USA 

14   Internal Auditing: Its Nature and Function and Methods of Procedure – Audyt wewnętrzny: Jego natura, 
funkcja oraz procedury działania.

15   Internal Auditor - Audytor wewnętrzny
16   Progress Through Sharing - Rozwój Przez Partnerstwo.
17    Global Internal Audit Common Body of Knowledge (CBOK) – Globalny i powszechny zasób wiedzy o audycie 

wewnętrznym.
18   The IIA Research Foundation – Fundacja Rozwoju IIA
19   Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards) - Międzynarodowe standardy praktyki 

zawodowej audytu wewnętrznego (standardy).
20   ECIIA (The Europeen Confederation of Institutes of Internal Auditing) - Europejska Konfederacja Instytutów 

Audytorów Wewnętrznych
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Przewodniczącym Zarządu IIA Global, a cztery lata później w 1994 roku Carman Lapointe 
z Kanady została wybrana pierwszą kobietą do pełnienia funkcji Przewodniczącej Zarządu 
IIA Global. 

W 1996 roku w Orlando odbyło się pierwsze Globalne Forum (obecnie Globalna Rada) 
instytutów z całego świata. Trzy lata później, w 1999 roku pierwsze IPPF (Internatio-
nal Professional Practice Framework)21 zostały wydane. 9 maja 2002 roku w Krajowym 
Rejestrze Sądowym dokonano rejestracji Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA 
Polska, które w kolejnym roku zostało uznane przez IIA. W 2010 roku Centrum Szefów 
Audytu zostało stworzone w celu świadczenia usług dla kierujących komórkami audytu 
wewnętrznego. 2015 rok to uruchomienie programów BAEC22, czyli programów certyfika-
cyjnych dla audytorów środowiskowych, zdrowia oraz bezpieczeństwa. W roku obecnym 
IIA przekroczyło liczbę 180 tys. członków w ponad 170 krajach. 

Tak doniosła historia ostatnich 75 lat nowoczesnego audytu wewnętrznego oraz Instytu-
tu Audytorów Wewnętrznych wymagała zarówno odpowiedniego podsumowania, celebra-
cji, jak również wskazania nowych, horyzontalnych kierunków rozwoju zarówno profesji, 
jak i samego Instytutu. Dlatego też w dniach 16-17 lipca br. w Nowym Yorku miała miejsce 
Globalna Rada IIA (IIA Global Council) z udziałem liderów Instytutów lokalnych, a na-
stępnie w kolejnych trzech dnia (18-20 lipca) odbyła się międzynarodowa konferencja. IIA 
Polska reprezentowali Sebastian Burgemejster – Prezes IIA Polska oraz Olga Petelczyc – 
I Wiceprezes IIA Polska. 

Tematyką Globalnej Rady było 
podsumowanie obecnego stanu IIA 
oraz profesji, wymiana doświadczeń 
oraz wypracowanie nowych strate-
gicznych oraz operacyjnych działań 
wzmacniających zawód audytora we-
wnętrznego, jak i instytut. 

Obecnie do IIA należy ponad 180 
tyś. członków, w ponad 170 krajach 
i terytoriach. W ramach IIA funkcjonu-
je 109 afiliowanych instytutów oraz 162 
oddziały. Na całym świecie jest obecnie 
139 769 CIA, 14 578 CRMA, 6 548 CFSA, 4 600 CGAP oraz 276 QIAL. Według analiz IIA 
klienci oczekują od audytu wewnętrznego bardzo dobrej znajomości organizacji, w tym jej 

21   IPPF (International Professional Practice Framework) – Międzynarodowe Ramowe Praktyki Zawodowe 
22   BAEC (The Board of Enviromental, Health and Safety Auditor Certifications) – Rada Certyfikacyjna Audytów 

Środowiskowych, Zdrowia oraz Bezpieczeństwa.
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kontekstu wewnętrznego i zewnętrznego. 
Uważają, iż w pierwszej kolejności na-
leży skoncentrować wysiłki na usługach 
zapewniających, które odnoszą się do 
ryzyk strategicznych. Z kolei w zakresie 
usług doradczych oczekuje się koncentra-
cji / skoncentrowania na obszarach zwią-
zanych z kluczowymi ryzykami.

Dodatkowe oczekiwania to są ko-
ordynacja działań zapewniających oraz 
poleganie na rezultatach pracy drugiej 
linii obrony. Jednocześnie kluczowe jest 
budowanie relacji z kierownictwem oraz 
radą23. Oczekuje się, iż audyt wewnętrzny 
będzie odpowiednio umiejscowiony oraz 
jego struktura będzie odpowiadała wymo-
gom organizacji, a komunikacja z klien-
tami audytu będzie przybierała różne 
formy (formalną, nieformalną, pisemną, 
ustną) w zależności od potrzeb. Ryzyka 
i wyzwania, jakie stoją przed funkcją au-
dytu to m.in. dostosowanie planów audy-
tu do strategii organizacji, zwiększenie 
elastyczności planowania oraz działania 
w celu podążania za zmianami ryzyk, za-
pytania o działania audytu, w momencie 
pojawienia się medialnego skandalu do-
tyczącego organizacji, ograniczenia za-
sobów oraz zarządzanie kompetencjami 
i talentami, dublowanie zadań z innymi 
funkcjami zapewniającymi z drugiej linii 
obrony oraz zwiększonymi wymagania-
mi oraz potrzebami regulatorów. 

23      rada – Zgodnie z definicją Międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego Rada 
to Najwyższy organ zarządzający, do obowiązków którego należy kierowanie działaniami i kierownictwem 
organizacji i/lub nadzór nad nimi. Zazwyczaj w skład rady wchodzi niezależna grupa dyrektorów (np. rada 
dyrektorów, rada nadzorcza, zarządzająca lub powiernicza). Jeśli taka grupa nie istnieje, „radą” może być 
kierujący organizacją. Za „radę” można uznać komitet audytu, któremu organ zarządzający przekazał określone 
obowiązki.
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Angela Witzany przedstawiła zaktualizowaną Strategię IIA na lata 2015-2020. Strategia 
składa się z trzech głównych filarów: Wizji, Misji oraz Celów strategicznych. 

Wizją IIA jest: „Profesjonalni audytorzy wewnętrzni będą uniwersalnie rozpoznawalni, 
jako kluczowy element skutecznego zarządzania, zarządzania ryzykiem oraz systemu 
kontroli.”

Głównym celem istnienia (misją) IIA jest „Przywództwo globalnej profesji oraz 
wspieranie jej wartości.”Pięć strategicznych celów to: 

1. Profesjonalizm, 
2. wstawiennictwo, 
3. IIa jako lider audytu wewnętrznego, 
4. rozwój zawodu audytora wewnętrznego,
5. zrównoważone wartości.
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W ramach sesji tematyczno – warsztatowych Liderzy poszczególnych instytutów dzieli-
li się swoimi doświadczeniami z danego obszaru tematycznego oraz wypracowywali moż-
liwe do zaadaptowania rozwiązania na poziomie globalnym lub lokalnym. Przykładowymi 
tematami takich sesji były: planowanie strategiczne, zarządzanie marketingiem i komuni-
kacją, rozwój rynku szkoleń, certyfikacja, współpraca z uczelniami, orędownictwo, anga-
żowanie nowych pokoleń, rozwój usług oceny jakości audytu wewnętrznego oraz narzędzia 
IT wspierające pracę instytutu.

Podsumowaniem Globalnej Rady była wymiana pamiątek pomiędzy instytutami, 
przedstawienie przyszłorocznego miejsca Globalnej Rady, którym będzie Wieczne Miasto 
– Rzym oraz pamiątkowe zdjęcia.

Następne dni 18-20 lipca 2016 roku to gigantyczna międzynarodowa konferencja, która 
przyciągnęła ponad 2 000 uczestników z całego świata. Prelegentami, którzy uświetnili to 
wydarzenie byli m.in.:

• Julia Gillard – była Premier Australii,
• Ian Bremmer - Prezydent Eurasia Group, Ekspert globalnych i politycznych ryzyk, 

autor bestsellerów,
• Olivia F. Kirtley – Prezydent IFAC USA,
• Richard Quest – Międzynarodowy dziennikarz ekonomiczny, prowadzący program 

„Quest Means Business”, CNN USA.

Konferencja w głównej sesji 
tematycznej koncentrowała się 
na ryzykach i wyzwaniach, jakie 
obecne turbulentne środowisko 
polityczno – ekonomiczne stawia 
zarówno przed krajami, organi-
zacjami, firmami, jak i funkcjami 
audytu. Wszyscy rozmówcy pod-
kreślali, iż obecnym ryzykiem 
nr 1 jest cyberbezpieczeństwo. 
Na kolejnych miejscach wska-
zywano niepewności związane 
z sytuacją polityczną w wielu re-
gionach świata, terroryzm, ruchy 
imigracyjne, rosnące nierówności 
społeczne, wzrost nacjonalizmu, rozpad Unii Europejskiej, brexit oraz erozja demokracji 
i kapitalizmu. 
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Jednocześnie w ramach dyskusji panelowej liderzy audytu z różnych okresów 
działalności IIA wskazywali na podstawowe czynniki sukcesu. Wskazano m.in. 
przywództwo, zaangażowanie, poświęcenie, wytrwałość oraz nieustająca motywacja do 
ciągłego rozwoju i poszerzania kompetencji.

Poza sesją plenarną odbywały się również tematyczne sesje równoległe. W związku 
z faktem, iż jednocześnie funkcjonowało aż sześć ścieżek tematycznych rozpiętość 
merytoryczna była olbrzymia. Z tematów wartych zapamiętania warto wskazać m.in.:

• audyt kultury organizacyjnej;
• łączenie funkcji audytu oraz funkcji zgodności (compliance);
• audyt dostawców i funkcji outsorcingowych;
• audytowanie łańcucha dostaw;
• audytowanie cyberbezpieczeństwa;
• audytowanie nadużyć i zachowań korupcyjnych;
• przyszłość audytu wewnętrznego;
• analiza przyczyn wystąpienia zdarzenia;
• wykrywanie kłamstw;
• wzmocnienie kultury ryzyka w organizacji;
• wzmocnienie relacji zarządzającego audytem z kierownictwem i radą.

Zarówno Globalna Rada, jak i międzynarodowa konferencja stanowiły doskonałą 
platformę i fundament uzyskania nowej wiedzy, wymiany doświadczeń oraz motywacji do 
dalszego rozwoju osobistego, jako audytora wewnętrznego, kierującego funkcją audytu, 
członka i lidera IIA. 

Jednocześnie przekazane do-
świadczenia własne IIA Polska 
w kreowaniu i rozwoju marki IIA, 
jak i ciągłego wzmacniania wize-
runku i roli audytu wewnętrznego 
powinny wraz z głosem innych 
instytutów wpłynąć na globalną 
zmianę, która jak koła na wodzie 
powróci z jeszcze większą mocą 
oddziaływania. Uzyskane do-
świadczenia oraz wiedzę mamy 
zamiar przenieść na rodzimy grunt, 
a w szczególności z uwagi na zbli-

żającą się już w przyszłym 2017 roku, piętnastą rocznicę powstania Instytutu (wcześniej 
Stowarzyszenia) Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

relacja relacrelacja
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Sebastian Burgemejster24

PrzewodnIK PraKtyczny – audyt 
wewnętrzny I druga lInIa oBrony

W publikacji „Trzy linie obrony w efektywnym zarzą-
dzaniu ryzykiem i kontroli wewnętrznej”, którą IIA Polska 
wydał w styczniu 2013 roku wyznaczono odpowiedzialności 
za zarządzanie ryzykiem i mechanizmy kontrolne w ramach 
organizacji oraz uznano, że jeśli do jednej osoby lub wydzia-
łu przypisane są podwójne obowiązki, należy rozważyć roz-
dzielenie tych funkcji w czasie późniejszym. Jednak wzglę-
dy biznesowe lub inne mogą wpływać na całkowity rozdział 
między funkcjami ładu organizacyjnego. 

Nowy poradnik praktyczny jest drogowskazem jak funk-
cja audytu może pozostać niezależna i obiektywna w sytu-
acji, gdy audyt wewnętrzny może przejąć odpowiedzialność 
za funkcje z drugiej linii obrony. Warto jednak zaznaczyć, że 
przedstawione w tekście wytyczne nie mają zastosowania w sytuacji, gdy kraj i / lub stan-
dardy branżowe zakazują łączenia funkcji z drugiej linii obrony z audytem wewnętrznym.

Coraz częściej audyt wewnętrzny staje się odpowiedzialny za funkcję zarządzania ryzy-
kiem lub zgodności (compliance).  Jest to wynikiem coraz bardziej zawężonej współpracy 
funkcji ładu organizacyjnego i monitorujących przy unikaniu powielania wysiłków, weryfi-
kacji zgodności z przepisami, zwiększonego nadzoru regulacyjnego.

Każdy zarządzający audytem wewnętrznym (ZAW) wpływa na kierunki pomiędzy 
tradycyjnymi funkcjami audytu wewnętrznego, a przyjęciem odpowiedzialności za za-
rządzanie ryzykiem, zgodności i innymi funkcjami ładu organizacyjnego wskazanymi  
w drugiej linii obrony. 

Warto zaznaczyć, iż ZAW powinien być odpowiedzialny za zachowanie niezależności  
i obiektywności. Kluczowe jest, aby odpowiednio zakomunikować do kierownictwa wyż-
szego szczebla i rady ryzyka utraty niezależności i obiektywizmu, przygotować plan ogra-
niczający zagrożenia oraz uzyskać jego akceptację.  W celu skutecznego i efektywnego 
zarządzania różnymi funkcjami audytorzy mogą skorzystać ze wskazówek zawartych  
w przedmiotowych wytycznych IIA.

24    Prezes IIA Polska
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Sebastian Burgemejster25

„rola audytu w zarządzanIu SeKtoreM 
PuBlIcznyM” 

Duże zapotrzebowanie na wytyczne związane 
z audytem w sektorze publicznym na świecie, było 
przyczyną do powstania drugiej edycji poradnika „Rola 
audytu w zarządzaniu sektorem publicznym”. W Polsce 
nie ukazało się tłumaczenie pierwszej edycji.   

Obecna publikacja nawiązuje do części pierwszej, 
przede wszystkim informacjami na temat znaczenia au-
dytu w sektorze publicznym dla skutecznego zarządza-
nia. W dokumencie zdefiniowano kluczowe elementy 
niezbędne do maksymalizacji wartości uzyskanej z ba-
dania na wszystkich poziomach sektora publicznego. 
Publikacja skierowana jest do wszystkim zarządzają-
cych w sektorze publicznym, w tym wybieranych i mia-
nowanych urzędników państwowych, jak również do 
wszystkich, którym bliskie jest dobre zarządzanie. 

Jaka jest rola audytu, jakie są  metody, za pomocą których te role mogą być realizowane 
oraz jakie występują czynniki niezbędne do wspierania skutecznej funkcji audytu? Odpo-
wiedzi na te pytania znajdują się w niniejszych wytycznych. Należy mieć na względzie, iż 
opisane w dokumencie rozwiązania mogą się różnić od tych określonych przez krajowe 
instytucje rządowe lub funkcjonujące regulacje prawne. 

Warto zaznaczyć, że opisywany poradnik może być przyczyną do rozważenia roli, funk-
cji oraz zadań, jakie są realizowane przez audytorów wewnętrznych sektora publicznego,  
a także może stanowić wstępne wytyczne dla tworzenia systemów prawnych, w których 
działalność audytu w sektorze publicznym jest potrzebna.

25    Prezes IIA Polska
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Iwona e. Bogucka26

recenzja KSIąŻKI „uwaŻaj na Swoją SIŁę” 
BoB KaPlan, roB KaISer, greenSBoro, nc, 
uSa 5 wrześnIa 2013 r., Stron 143.

Na stronach książki można znaleźć syntezę obserwacji 
odkryć autorów skumulowanych przez kilkanaście lat pra-
cy consultingowej z top menagerami. Autorzy pomagają 
liderom, w tym dyrektorom generalnym i prezesom wiel-
kich koncernów w osiąganiu optymalnej skuteczności biz-
nesowej. Autorzy przyznają się, że nie szukali wcześniej 
cech idealnego przywódcy, byli wielokrotnie świadkami, 
jak odsłaniały się kolejne tajemnice powodzenia w tej roli.

Co to znaczy pierwotna siła natury? Czy „za dużo” może 
być tak samo problemem jak „za mało”, a także o innych nie-
zwykle ciekawych cechach menedżerów przeczytasz w tej 
książce.

Nasza siła może się czasami obrócić przeciwko nam- tak twierdzą autorzy. Wielu liderów 
intuicyjnie zdaje sobie z tego sprawę, ale nie chcą jej zaakceptować i kierować się nią 
w codziennych działaniach. Termin „nadmiar siły” nie występuje w słownikach menedżerów. 
Większość z nich uważa, że rozwijanie umiejętności przywódczych polega na pokonywaniu 
słabości. Wieloletnie badania autorów potwierdzają także fakt, że wielu liderów ma także 
trudności w określeniu jakie są ich mocne strony. Bardzo często utalentowani przywódcy 
jako ostatni uznają swoje zdolności, nawet jeśli dysponują oczywistymi dowodami na 
ich potwierdzenie. Zdaniem autorów prawda jest taka, że liderzy powinni być w pełni 
świadomi, jakie są ich mocne strony,  jeśli chcą nimi efektywnie zarządzać. Prowadzone 
przez autorów obserwacje niejednokrotnie ich zadziwiły, zresztą menedżerów także, 
ponieważ jak się okazało dla większości menedżerów odkrycie potencjalnych zagrożeń, 
jakie mogą wynikać z ich mocnych stron stanowiło mocny wstrząs. 

Autorzy opisują wiele paradoksów - jak na przykład siła rodzi słabość. Zwracają uwagę 
jak ważny jest sposób myślenia i nastawienia. Jak regulować natężenie i wreszcie jak być 
przywódcą wszechstronnym.

26    Członek zarządu IIA Polska, audytor wewnętrzny
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reklama reklareklama

informacje dlinformacje dla autorów
Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Administracyjnej Nr 4 IIA Global – 2011 wkład 

do publikacji powinien dotyczyć głównych zagadnień związanych z posiadanym certyfi-
katem lub zakresu związanego z CBOK, oraz lub ogólnego zakresu tematycznego certy-
fikatów specjalistycznych. Opublikowane książki lub artykuły niezwiązane bezpośrednio 
z audytem wewnętrznym będą akceptowane, o ile osoba certyfikowana jest w stanie udo-
wodnić, 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
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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,
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 roz-
woju 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, Warsza-

wa 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 wydruko-

wane 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 Dyrek-
tywą Administracyjną nr 4 IIA Global- 2011.

więcej informacji na www.iia.org.pl.

informacje dlinformacje dla autorów
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Zapraszamy do reklamowania Państwa produktów oraz usług na łamach Magazynu 
Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Wszystkie potrzebne informacje na temat reklamy w Magazynie do uzyskania 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

informacje dlinformacje dotyczące promocji i reklamy


