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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 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 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.
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
Wewnętrznych IIA Polska.
Iwona Bogucka
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Mariusz Sujka1

Coaching w rozwoju audytora
Wstęp
Zmieniamy, usprawniamy, wzmacniamy, przyspieszamy, ułatwiamy. Czytamy, słuchamy,
oglądamy, rozmawiamy z innymi, uczymy się, nieustannie zdobywamy informacje.
Niekończący się ciąg aktywności, które wiążą się z życiem zawodowym i osobistym. Oto
czasy kiedy intensywny rozwój i nauka dawno już opuściły mury uniwersytetów i szkół,
stając się chlebem powszednim.
Możesz zgłębiać tajniki kogniwistyki, mechaniki kwantowej, zaawansowanych
technologii informatycznych albo iść na kurs tarota, garncarstwa, tatuażu, florystyki. Nie
adaptujesz się do nowych czasów. Nie rozwijasz się. Twój wybór. Kogo to interesuje.
„Nikogo nie można zmusić do zmiany. Przetrwanie nie jest obowiązkowe”, miał mawiać
Edward Deming, autorytet zarządzania jakością.
Ian Goldin i Chris Kutarma w książce Age of Discovery przekonują, że żyjemy w czasach
Nowego Renesansu. Osiągnięcia wielkich osobowości, takich jak Mikołaj Kopernik,
Martin Luther, Krzysztof Kolumb czy Michał Anioł i Leonardo Da Vinci zastąpiły te
o zupełnie innym charakterze. Współczesny przewrót kopernikański, odkrycie Ameryki,
czy rzeźba Dawida, przyjęły bardziej subtelną, wyrafinowaną i wpływającą na losy całego
świata formę. To zacieśniona współpraca ekonomiczna, rozwój międzynarodowego handlu
na niespotykaną dotychczas skalę, pojawienie się internetu, nowych technologii i środków
przekazu informacji, wzrost długości życia, ogólna poprawa zdrowia i zamożności wielu
społeczeństw. Dziś prawie każdy może być odkrywcą, kreatorem i innowatorem.
Z Nowym Renesansem wiążą się też problemy, stare jak świat, wyzwania jak z epoki
Renesansu. To nierówna dystrybucja dóbr, wyzysk ekonomiczny, zwiększone ryzyko epidemii,
radykalizacja różnych grup społecznych i płynące z tego zagrożenia terroryzmem. Dodatkowo,
rozrost powiązań sieciowych w paradoksalny sposób koresponduje ze specyficzną samotnością.
Żyjemy w epoce, kiedy z innymi ludźmi obcujemy poprzez technologię. Z tej perspektywy,
słowa katolickiego księdza, pisarza, i poety Thomasa Mertona „Nikt nie jest samotną wyspą”
rezonują niemal złowrogo, wyrażając tęsknotę do bliskości, której coraz trudniej doświadczyć.
Przekornie można się zapytać, czy zmiana i rozwój są aż tak dobre i korzystne? Czy aż
tak bardzo warto się rozwijać, skoro wywołuje to tyle negatywnych skutków? Co to nam
daje, kiedy rozwój jednych społeczeństw i grup dokonuje się kosztem innych? Czy rozwój,
afirmowanie pozytywnego myślenia, nie jest jedynie iluzorycznym samooszukiwaniem się
i histeryczną próbą ratowania wizerunku w swoich własnych oczach? A coaching? Może
to kolejny wymysł niespełnionych psychologów i różnej różnego rodzaju doradców, aby
wyciągnąć z kieszeni zagubionego człowieka ostatnią złotówkę.
1

Mariusz Sujka CGAP CRMA, coach akredytowany przy Izbie Coachingu.
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Jako audytorzy mamy w tym wszystkim swój udział. Nie możemy schować się za swoją
niezależnością i obiektywizmem. W rozsianych po cały świecie organizacjach, jesteśmy
agentami zmiany. Badamy, oceniamy, rekomendujemy. Dajemy impuls zachodzącym
zmianom i beznamiętnie monitoruje postępy ich realizacji. Jeżeli odwracamy głowę
od problemów, chowając się za poczuciem bezradności i samotności audytora, tym gorzej.

1. Po co się rozwijać?
U podłoża każdego życiowego wyboru, każdej decyzji leży jakiś powód, niekiedy
ważny, innym razem błahy, przyczyna, która pobudza i determinuje do dalszego działania.
Simon Sinek uważa, że „Każdy człowiek i każda organizacja mogą wyjaśnić, co robią.
Niektórzy z nas potrafią pokazać, czym różnią się od innych. Jednak tylko nieliczni są
w stanie jasno wyartykułować, dlaczego robią to, co robią. Dlaczego nie ma nic wspólnego
z finansami i zyskami. Dlaczego jest tym, co inspiruje Ciebie i Twoje otoczenie”2.
Przytacza on historię Samuela Pierpont Langleya, sekretarza Instytutu Smithsona
i profesora matematyki w Akademii Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, który
prowadził projekt zbudowania pierwszej na świecie maszyny latającej. Langley otrzymał
od Departamentu Wojny (poprzednik Departamentu Obrony), dotację w wysokości 50 000
dolarów. Do swojego zespołu zaangażował wybitnych specjalistów, a reporterzy „New York
Timesa” relacjonowali każdy jego krok. W tym samym czasie bracia Orville i Wilbur Wright
prowadzili swój projekt w nieporównywalnych warunkach. Nie mieli dostępu do dotacji,
a swoje plany finansowali z pieniędzy zarobionych w warsztacie rowerowym. Żaden z ich
pomocników, łącznie z nimi, nie posiadał wyższego wykształcenia. A jednak to oni, 17 grudnia
1903 roku przekroczyli magiczną granicę przestrzeni. Sinek uważa, że Langleya motywowała
chęć sławy i bogactwa, dorównania najtęższym umysłom tamtych czasów. Po porażce
wycofał się i nigdy nie powrócił do swojego projektu, nie podjął się udoskonalania odkrytej
technologii. Bracia Wright mieli pasję latania, ponieśli wiele porażek, ale nie zrezygnowali3.
Zanim postawimy pierwsze kroki na drodze rozwoju, czy to zawodowego, czy
to osobistego, dobrze zadać sobie pytanie, po co się rozwijać? Albo, jak proponuje Sinek,
zacząć od dlaczego. Co stanowi powód, dla którego gotowi jesteśmy wyznaczać sobie
cele, podejmować pracę nad dostosowaniem się lub dobrowolnym wywołaniem zmiany,
zachować konsekwencję w wykonywaniu ciążących na nas zadań, prowadzących do celu?
Czemu to jest tak ważne? Każda zmiana, a rozwój prowadzi do zmiany, ma swoją cenę
– po pierwsze dodatkowej pracy i związanej z nim wysiłku. Również cenę rezygnacji
z części tego, co dotychczas robiliśmy. I to często właśnie konieczność porzucenia
dotychczasowych nawyków może stanowić największą rafę i przeszkodę w realizacji
zakładanych celów.
Jak znaleźć odpowiedź na pytanie o motywację do rozwoju? Zazwyczaj rozwijamy się,
aby zaspokajać swoje pragnienia, potrzeby, osiągnąć korzyści, usunąć istniejący deficyt,
2
3

S. Sinek, Zacznij od dlaczego. Jak wielcy liderzy inspirują innych do działania, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013.
Tamże, str.103‒105.
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zapełniać braki. Klasyczny już i prawdopodobnie jeden z bardziej rozpowszechnionych,
choć nie jedyny, modeli stworzył amerykański psycholog Abraham Maslow. Wyróżnił on
sześć poziomów potrzeb, do zaspokojenia który dążymy:
1. Przetrwania.
2. Bezpieczeństwa.
3. Miłości i przynależności.
4. Szacunku.
5. Samorealizacji.
Chęć zaspokojenia potrzeb jest istotna, gdyż to właśnie ona zazwyczaj inicjuje działanie.
Może być jednak niewystarczająca, szczególnie w perspektywie długoterminowej. Istnieje
ryzyko, że zadowolenie będzie krótkotrwałe, wywoła niedosyt i pragnienie kolejnych,
niespełnionych potrzeb. Apetyt przecież rośnie w miarę jedzenia.
Obecnie popularnym staje się jeszcze inny nurt motywacyjny. Podejście nastawione
na realizację wartości, czyli materializację wewnętrznych zasad i przekonań, głębszych
idei, które są dla nas szczególnie ważne i kierują naszym postępowaniem4. Nie wchodząc
w szczegóły aksjologii, która w sposób naukowy zajmuje się badaniem natury wartości,
wystarczy wskazać, że wartości mogą być różne. Zazwyczaj, jako wartości uznaje się
szczęście, wolność, pobożność, zdrowie, bogactwo, rodzina, dobro ogółu, porządek,
sprawiedliwość, przyjemność. I jeżeli by przyjrzeć się bliżej temu co stanowi siłę napędową
naszych życiowych wyborów i decyzji, to często są to właśnie wartości. Wartości są ważne,
gdyż stanowią rdzeń naszego postrzegania rzeczywistości, pozostając bardzo mocno
zakorzenione w wyznawanej życiowej misji oraz pełnionych społecznych rolach.
Jak najprościej rozpoznać swoje wartości? Zadać pytania, co jest dla mnie absolutnie
ważne, bez czego nie wyobrażam sobie życia, a nawet mocniej, bez czego moje życie traci
sens? Do interesujących wniosków doszła Bronnie Ware, australijska pielęgniarka oddziału
paliatywnego. Zaobserwowała, że umierający pacjenci którymi się opiekowała najczęściej
żałowali tego, co dotyczyło jakości ich życia, w mniejszym stopniu braku szczególnych
osiągnięć, czy dóbr materialnych. Konkretnie czego żałowali? – że nie mieli odwagi, by być
w pełni sobą i żyć dla siebie, a nie dla innych, że pracowali dużo i ciężko, że nie mieli
odwagi wyrażać swoich uczuć, że nie pozostawali w kontakcie ze swoimi znajomymi,
w końcu, że nie pozwolili sobie być szczęśliwi5.
Po co więc się rozwijać, korzystać z szerokiej oferty szkoleniowej, poświęcać swój
czas na zdobywanie wiedzy, rozwój umiejętności, pracę nad kształtowaniem charakteru,
po co rezygnować ze spędzania czasu w gronie rodziny lub przyjaciół? To pytanie bardzo
osobiste, na które dobrze znaleźć odpowiedź na początku drogi. Dobra wiadomość jest
taka, że jak mawiał Milton Hyland Erickson, uznany psychiatra i psycholog, za każdym
działaniem kryje się pozytywna intencja. Poszukując swojej własnej motywacji potrzeba
odkryć tą intencję, aby mieć świadomość opcji, którą wybieramy – Samuela Pierpont
4

5

 or. K. Blanchard, M. O’Connor, Zarządzanie przez wartości. Jak sprawić by osobiste wartości pomagały osiągnąć nadzwyczajne wyniki, Wyd. MT
p
Biznes, Warszawa 2015.
B. Ware, Czego najbardziej żałują umierający, Wyd. Czarna Owca, 2016.
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Langleya czy braci Orvilla i Wilbura Wright. Na szczęście każda jest właściwa, bo za każdą
przecież kryje się nasza osobista, ważna intencja.

2. Co rozwijać? Obszary rozwoju audytora
Konfucjuszowi przypisuje się sentencję, która oddaje ducha odpowiedzi na postawione
w tytule tego rozdziału pytanie – „Podróż tysiąca mil rozpoczyna się od pierwszego
kroku”. Zdanie to wyraża dwie perspektywy rozwoju. Po pierwsze krótkoterminową –
ważne jest uczynić krok, dokonać wyboru, podjąć decyzję, wykonać konkretne działanie.
Druga, stanowi kontekst tej pierwszej i każe zastanowić się nad stanem docelowym
i dalekosiężnymi skutkami naszych działań.
Stephen Covey radzi, aby zaczynać z wizją końca. „Jeżeli drabina oparta jest o złą ścianę,
każdy krok przybliża nas jedynie do niewłaściwego miejsca. Możemy być bardzo zajęci, bardzo
wydajni, ale byśmy naprawdę skutecznie działali, musimy zaczynać z wizją końca”6. Covey
zachęca, aby najpierw robić rzeczy najważniejsze. Nawiązując w pewnym sensie do przywołanej
już koncepcji potrzeb i wartości, przywołuje przy tym metaforę zegarka, symbolizującego cele,
zobowiązania, codzienne aktywności oraz metaforę kompasu – symbol wizji, wartości, zasad,
którymi się kierujemy. Rozbieżności pomiędzy zegarkiem i kompasem są źródłem konfliktów,
kryzysów, braku postępów7. Jeżeli zaspokajamy potrzeby oderwane od naszych wartości
osiągnięcie satysfakcji i poczucie spełnienie będzie na dłuższą metę dość trudne.
Co może pomóc audytorom tworzyć wizję końca, o której pisze Covey? Literatura
dla audytorów wskazuje dziesięć kluczowych obszarów, istotnych zarówno z punktu
widzenia audytora wewnętrznego, zarządzania komórką audytu oraz kierującego audytem
w organizacji. Są to:
1. Promowanie i stosowanie etyki zawodowej.
2. Rozwijanie i zarządzanie funkcją audytu.
3. Stosowanie standardów audytu wewnętrznego.
4. Stosowanie w praktyce koncepcji ładu organizacyjnego, ryzyka i kontroli.
5. Znajomość obszaru. w którym działa organizacja.
6. Sprawne komunikowanie się.
7. Oddziaływanie na organizację poprzez współpracę i współdziałanie.
8. Krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów.
9. Dostarczenie usług audytowych.
10. Wychodzenie na przeciw zmianom poprzez usprawnianie i innowacyjne podejście8.
Wymienione wyżej zagadnienia zdają się być wypadkową dwóch funkcji, po pierwsze,
wizerunku, jaki chce budować audyt wewnętrzny jako powszechnie uznana profesja,
po drugie, oczekiwań klientów, na rzecz których świadczone są usługi.

6
S. R. Covey, 7 nawyków skutecznego działania, Wyd. Rebis Publishing House, Poznań 2003, str. 96‒97.
7 S. R. Covey, A. R. Merrill, R.R. Merril, Najpierw rzeczy najważniejsze, Wyd. Rebis Publishing House, Poznań 2005, str. 22.
8 Talent management. Recruiting, Developing, Motivating, and Retaining Great Team Members, Practice Guide 2015.
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1.1. Profesjonalizm audytora
Standardy audytu wewnętrznego poprzedza Kodeks Etyki, i zabieg taki nie wydaje
się przypadkowy. Jeżeli bowiem audytorom brakuje wiedzy, umiejętności lub innych
merytorycznych kompetencji, to można je uzupełnić korzystając ze wsparcia z zewnątrz9.
Z zapewnieniem przestrzegania i promowania przez audytorów zasad etycznego
postępowania sprawa nie jest już tak prosta do rozwiązania.
Jaką więc postawę powinien przyjąć i rozwijać profesjonalny, a więc także etyczny
audytor wewnętrzny?
W pierwszej kolejności to prawość, która stanowi podstawę zaufania klienta do pracy
audytora. Prawość oznacza uczciwość, staranność i odpowiedzialność, poszanowanie
prawa i najogólniej życiową i zawodową roztropność.
Prawość to istotny, ale tylko wstępny warunek, w oparciu o który audytor rozwija
pozostałe pożądane cechy i postawy. Nadrzędnym celem audytu jest przecież przysporzenie
wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji10, a więc konkretny, wymierny
efekt. Wartość dodana wiąże się z obiektywizmem audytora, przez co rozumie się
zachowanie niezależnej postawy intelektualnej, wiarę w efekty swojej pracy, może nawet
wyjście poza utarte szlaki i schematy. Obiektywizm stawia przed audytorem zobowiązanie
do wyważenie wszystkich istotnych okoliczności i wydawania oceny, bez zniekształceń
i podporządkowywania się opinii klientów11.
Praca w audycie wewnętrznym oznacza także, że audytor ma dostęp do informacji dla
organizacji cennych, nierzadko limitowanych. Wejście w krąg zaufania ma swoją cenę. Tą ceną
jest poufność – poszanowanie wartości i własności, rozważne korzystanie z informacji oraz
zobowiązanie do ich ochrony w trakcie wykonywania swoich obowiązków12.
Profesjonalny audytor wewnętrzny poza właściwą postawą, demonstruje odpowiednią
wiedzę i kompetencje, które można ująć zasadniczo w czterech kategoriach:
1. Biegłości w metodyce prowadzenia audytu.
2. Wiedzy na temat oszustw i wykorzystania informatyki.
3. Rozumieniu zasad zarządzania.
4. Ogólnej orientacji w zagadnieniach, w których najczęściej prowadzi się zadania,
takich jak rachunkowość, ekonomia, prawo, nowe technologie itp.
Skuteczność prawidłowego funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej,
procesów zarządzania ryzykiem oraz ładu organizacyjnego, które podlegają ocenie audytu
wewnętrznego, wiąże się z jakością tzw. czynnika ludzkiego, stanowiącego zarazem
największy potencjał, ale również ograniczenie w każdej niemal organizacji. Z tego też
względu wśród pożądanych kompetencji audytorskich wymienia się komunikację oraz
właściwe postępowanie i budowania relacji międzyludzkich13.
S tandard 1210.A1 – Jeżeli audytorom wewnętrznym brakuje wiedzy, umiejętności lub innych kompetencji niezbędnych do wykonania całości lub
części zadania, zarządzający audytem musi pozyskać odpowiednią pomoc i wsparcie merytoryczne.
Por. w Definicja audytu wewnętrznego, The Institute of Internal Auditors, 2016.
11
Por. interpretacja standardu 1100 – Niezależność i obiektywizm.
12
Por. Kodeks Etyki, Wyd. The Institute of Internal Auditors, 2016.
13
Por. Poradnik 1210‒1: Biegłość.
9
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Dążenie więc do profesjonalizmu, jako pożądanego kierunku i stanu docelowego rozwoju
zawodowego wymaga szerokiego spektrum podejścia, którego nie można ograniczać tylko
do umiejętności technicznych. Profesjonalny audytor to nie jedynie ekspert, ale również
istota, wchodząca w liczne relacje międzyludzkie w świecie, który funkcjonuje, jako sieć
powiązań, gdzie indywidualizm osiągania celów, ustępuje pola integrowaniu różnych
koncepcji i pomysłów oraz wymaga daleko idącej kooperacji ich wdrażania.

1.2. Oczekiwania klientów
Klientem audytu wewnętrznego jest szeroki zakres interesariuszy. Mogą być
oni bezpośrednio związani z jednostką, operacją, funkcją, procesem, systemem lub
zagadnieniem, które ocenia audytor. Do interesariuszy zalicza się osoby lub grupy
korzystające z oceny dokonywanej przez audyt wewnętrzny, czyli najogólniej użytkownicy
raportów. W zadaniach doradczych klientem jest zleceniodawca – osoba lub grupa osób
poszukujących i uzyskujących poradę audytora wewnętrznego14.
Czego interesariusze oczekują od funkcji audytu wewnętrznego i audytorów? Jak
wynika z przeprowadzonych badań, istnieje możliwość ujęcia oczekiwań klientów audytu
w czterech kategoriach:
1. Znajomość organizacji, jej misji, strategii, celów i ryzyk.
2. Sprzężenie wykonywania audytu z działalnością organizacji.
3. Wysoka jakość, wynikającą z przestrzegania standardów, umiejscowienie audytu
wewnętrznego w strukturze organizacji, wykonywanie działalności zapewniającej
bez pomijana na rzez zadań doradczych.
4. Partnerstwo, polegające na budowaniu relacji z kadrą zarządzającą i radą nadzorczą
na zasadach wzajemnego zaufaniu i szacunku oraz częstym komunikowaniu swoich
obserwacji i opinii, w drodze pisemnej oraz osobistej15.
W przestrzeni oczekiwań klientów wyraźny jest trend wzrostu roli i znaczenie
tzw. miękkich kompetencji oraz umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia,
które zwiększają szansę na przezwyciężanie problemów natury technicznej oraz sprzyjają
zrozumieniu i wychodzeniu naprzeciw potrzebom klientów audytu. Jeżeli chodzi o tzw.
kompetencje twarde, najczęściej kojarzone z audytem, nadal najbardziej pożądane są
znajomość zasad księgowości i raportowania finansowego, umiejętności w zakresie oceny
zarządzania ryzykiem, znajomość technologii informatycznych i analizy danych oraz
szczegółowa wiedza związana z obszarem działalności organizacji, w której prowadzony
jest audyt wewnętrzny. Pracodawcy doceniają doświadczenie biznesowe, umiejętności
z zakresu badania oszustw i nadużyć oraz znajomość finansów.16
A co dla tych, którzy aspirują do zarządzania funkcją audytu wewnętrznego? W świetle
wykonanych badań znaczenie ma wiek, wykształcenie, doświadczenie w audycie, oraz
Por. Wprowadzenie do standardów audytu wewnętrznego.
A. Witzany, L. Harrington, Głos klienta. Przesłanie interesariuszy do audytu wewnętrznego, CBOK. The Global Internal Audit Common Body of
Knowledge, 2015.
16
Por. J. Rose, The top 7 skills CAEs Want. Building the Right Mix of Talent for Your Organization, CBOK. The Global Internal Audit Common Body of
Knowledge, 2015.
14
15
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posiadanie certyfikatów potwierdzających kompetencje. Zarządzanie funkcją audytu
wymaga różnych umiejętności i cech. Z jednej strony osoba piastująca taką funkcję musi
planować i organizować pracę, dobierać odpowiednie osoby do realizacji zadań, kierować
i sprawować kontrolę nad całym procesem audytu. Często wymaga się, aby zarządzający
audytem wewnętrznym objął swoim nadzorem również inne zadania w organizacji
np. dotyczące zarządzania ryzykiem lub w zakresie zgodności. W konsekwencji przekrój
umiejętności zarządzającego audytem wewnętrznym jest dość szeroki. Począwszy
od kwestii etycznych, poprzez dostarczanie odpowiedniej jakości usług, zarządzanie,
współpracę, komunikację, krytyczne myślenie, innowacyjne podejście, osąd biznesowy,
kończywszy poprzez umiejętności dotyczące ładu organizacyjnego, ryzyka oraz zgodności,
w końcu znajomości standardów audytu wewnętrznego17.

2. Jak się rozwijać?
Oddziaływanie edukacyjne może przyjąć różną postać, w zależności od tego, czy
zastosowana zostanie arbitralna, powtarzalna i przewidywalna metoda nauczania, czy
raczej dopuścimy swobodę metodologiczną – pierwsze kryterium oraz czy skorzystamy
z gotowego algorytmu nauki, czy też zaakceptujemy osobiste poszukiwania i dochodzenie
do indywidualnych rozwiązań – drugie kryterium. W oparciu o te kryteria wyróżnia się
cztery rodzaje nauczania:
1. Mentoring, czyli skorzystanie z gotowych procedur z dość ściśle zdefiniowaną
metodą nauczania.
2. Uczenie się na podstawie z góry określonego programu z pozostawieniem uczniowi
sposobu utrwalenia nowej wiedzy lub umiejętności.
3. Counseling (doradztwo), polega na tym, iż dokonuje się dyrektywnych wyborów
metody postępowania, a dalsze działania prowadzące do ostatecznego rezultatu
uzależnione są od uczącego się.
4. Coaching, charakteryzujący się zarówno swobodą w stosowaniu metod pracy jak
dochodzenia do rozwiązań18.
Ken Blanchard, autor bestsellerów dla przedsiębiorców uważa, że każdy pracownik
wymaga w zarządzaniu nieco innego podejścia. Stworzony przez niego model przywództwa
sytuacyjnego wyodrębnia cztery style, które z powodzeniem mogą zostać zaadoptowane na
potrzeby rozwoju zawodowego i osobistego. Początkujący pracownik, którego Blanchard
nazywa entuzjastycznym debiutantem, wymaga tylko instruowania, gdyż jest wystarczająco
zmotywowany. Po jakimś czasie pracownik staje się rozczarowanym adeptem, który wymaga
konsultowania, zarówno motywowania, jak i kontynuacji instruktażu. Uwieńczeniem tego
etapu jest moment kiedy pracownik z osoby uczącej staje się realizatorem – kompetentnym,
 azwyczaj audytem wewnętrznym kierują osoby w wieku od 40 do 59 lat, najczęściej z wykształceniem w rachunkowości, audycie zewnętrznym
Z
oraz audycie wewnętrznym, zarządzaniu oraz finansach, z doświadczeniem w audycie od 10 do 18 lat, z których ponad połowa posiada jeden
z certyfikatów wydawanych przez Instytut Audytorów Wewnętrznych. Więcej w V. Iyer, CAE Career Path. Characterristic and Competencies of
Today’s Internal Audit Leaders, CBOK. The Global Internal Audit Common Body of Knowledge, 2015.
18
M. Bennewicz, Coaching i mentoring w praktyce, Wyg. G+J Gruner Polska sp. z o.o. & Co. Spółka Komandytowa, Warszawa 2011, str. 24‒26.
Podobnie w Materiały szkoleniowe Akademii Coachingu prowadzonej w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Gdańsk 2014 r.
17
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lecz ostrożnym praktykiem, który potrzebuje wsparcia. Pracownik kompetentny, wie
co robi, nie potrzebuje już wielu wskazówek, lecz, jak pisze Blanchard, nie do końca
w siebie wierzy. Ostatni etap rozwoju pracownika to samodzielny ekspert, który posiada
umiejętności, potrafi przewidywać problemy i znaleźć ich rozwiązania. W przypadku takiej
osoby, rolą przełożonego, nauczyciela, lidera, jest przede wszystkim okazaniem zaufania
i danie wolnej ręki, instruowanie jest wysoce niewskazane19.
Rozwój to proces, który u każdego będzie przebiegał w nieco odmienny sposób.
Do wniosku, że mamy swoje indywidualne preferencje uczenia się doszedł wiele lat temu
znany teoretyk nauczania Dawid Kolb. Wyróżnił on cztery kolejno zachodzące etapy
nauki człowieka:
1) konkretne doświadczenie,
2) refleksyjną obserwację,
3) abstrakcyjną konceptualizację oraz
4) aktywne eksperymentowanie.
Na tej podstawie zidentyfikował cztery style uczenia:
1) teoretyczny,
2) refleksyjny,
3) aktywny i
4) pragmatyczny.
Teoretyk jest logiczny, analizuje i syntezuje informacje, potrzebuje wiedzieć, aby
działać. Osoba refleksyjna uważnie słucha i zadaje pytania, często długo zastanawia się
przed działaniem i unika ryzyka. Działacz jest optymistyczny i zaangażowany, szybko
działa, ale nie zawsze dostatecznie przygotowany. Pragmatyk wszystko sprawdza i testuje,
ale może pomijać założenia i wybierać pierwsze nadarzające rozwiązanie. Kolb sugeruje,
że optymalny proces nauki powinien opierać się na wykorzystaniu wszystkich czterech
kroków: doświadczeniu refleksji, zdobyciu nowej wiedzy oraz jej wdrożeniu20.
2.1 Istota coachingu
Coaching nie jest odpowiednim narzędziem rozwoju w każdych okolicznościach
i dla każdego. Jak wskazują wcześniejsze rozważania mamy indywidualne preferencje
rozwojowe, możemy skorzystać z różnych metod nauki, a dodatkowo na różnych
etapach rozwoju potrzebujemy nieco odmiennego podejścia odnośnie zakresu motywacji
i instruktażu. To ważny wstęp poprzedzający przedstawienia idei coachingu, aby doceniając
go jako narzędzie rozwoju nie popaść w nadmierną i być może nieuzasadnioną euforię jego
promowania.
Marilee Adams, daje dość radykalną wskazówkę, która trafnie oddaje ducha pracy
audytora, ale jednocześnie, przy okazji pokazuje to, co coaching w jaki najbardziej
19
20

K. Blanchard, Przywództwo wyższego stopnia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, str. 75‒80.
J. Kordziński, Nauczyciel, trener, coach, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, str. 9‒29.
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pozytywnym sensie „robi” z klientem – „Kwestionuj wszystko i pytaj o wszystko”. Adams
sugeruje, że zadawanie pytań jest bardziej skuteczne niż stawianie gotowych tez, przy czym
równie istotne jest czego te pytania dotyczą21. To postawa specyficznego, przyjaznego
sceptycyzmu zawodowego.
Nie ma przy tym jednej, uniwersalnej definicji coachingu. Różni autorzy, dążąc
do oddania istoty tej relacji czynią to w typowy dla siebie sposób. W szeregu rodzaju
publikacji, tak w literaturze, jak i zasobach internetowych można znaleźć informację, że
historia coachingu sięga starożytności. Za pierwowzór współczesnego coachingu często
wskazuje się dialog sokratejski, a za ojca samego Sokratesa, który miał twierdzić, że nikogo
niczego nie naucza, może jedynie sprawić, aby myślał, stawiając mu pytania i prowokując
od udzielenia odpowiedzi.
Sam termin „coaching” pochodzi z XVI wieku od francuskiego (również
hiszpańskiego) słowa coche, oznaczającego pojazd i wywodzącego się od nazwy
węgierskiego miasteczka Kocs (gdzie została skonstruowana pierwsza fura). Mianem
coacha określany był woźnica. W latach 70. zeszłego wieku trener i tenisista Timothy
Gallwey napisał swoją przełomową książkę „Gra wewnętrzna”, z myślą o zastosowaniu
podejścia opartego na obserwacji i zadaniu pytań, początkowo w tenisie, a później
i w innych dyscyplinach sportu i w pracy. Z kolei za sprawą Johna Whitemora metoda
coachingu zagościła w świecie biznesu22.
Coaching zdecydowanie różni się od doradztwa, szkolenia, wygłaszaniem mów
motywacyjnych. Sam John Whitmore uważa, że coaching to odblokowanie potencjału osoby
w celu maksymalizacji jej dokonań. Jest raczej pomaganiem w uczeniu się niż nauczaniem23.
Wg definicji International Coach Federation, jednej z najbardziej prężnych i uznanych
międzynarodowych organizacji zrzeszających coachów, coaching jest partnerską współpracą
z klientami w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje ich
do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjał24. Inna znacząca organizacja
coachingowa, International Coaching Community, uważa, że coaching jest procesem, którego
głównym celem jest wzmocnienie klienta oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu
zamierzonej zmiany (w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby)..
Definicje te łączy jedno – przy zastosowaniu podejścia coachingowego wychodzi się
z założenia, że klient, choć na początku do końca świadomie, lecz jednak wie, co jest
dla niego najlepsze i ma zasoby potrzebne, do realizacji celu. Sam coach jest narzędziem
w rękach klienta i wspiera go pytaniami, narzędziami i ćwiczeniami, aby ustalił cel, znalazł
motywację, wybrał strategię i odpowiedni sposób działania. W coachingu centralną postacią
jest klient, który działa na rzecz swojej przyszłości, rozpoznając i wykorzystując swoje
zasoby, możliwości, chęci i potrzeby25.
M. Adams, Myślenie pytaniami, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2007, str.31.
A. Cywińska, S. Majewska, K. Pępiak-Kowalska, E. Szwec, Coaching, Fundacja VCC, Lublin 2013 r., str. 10. Podobnie C. Wilson, Nowy coaching
biznesowy, Wyd. MT Biznes Ltd, Warszawa 2015, str. 25‒39.
23
J. Whitmore, Coaching. Trening efektywności, Warszawa 2011, str.17.
24
Źródło internet: https://icf.org.pl/o-icf/2960‒2/Na dzień 1 maja 2017 r.
25
A. Jurczak-Dziełak, M. Kwiecińska, Podręcznik Akademii Coachingu Biznesowego, Białystok-Olsztyn 2016, str. 15‒16.
21
22
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Cele coachingu zazwyczaj obejmują:
1. Poszerzanie przez klienta świadomości siebie, swoich celów i kontekstu, w jakim
działa.
2. Pełniejsze korzystanie z naturalnych zdolności, potencjału i zasobów;
3. Podejmowanie bardziej świadomych decyzji.
4. Usunięcie zarówno przeszkód wewnętrznych (np. Przekonań, nastawień), jak
i zewnętrznych (np. Presji otoczenia) w procesie realizacji celów.
5. Przyjmowanie odpowiedzialności za swoją przyszłość i za aktywne jej kształtowanie.
6. Udoskonalenie dotychczasowego działania, aby przynosiło oczekiwane efekty26.
Osoby korzystające z coachingu najczęściej zainteresowane są osiąganiem celów
interpersonalnych, radzenia sobie z problemami, rozwojem osobistym, rozwojem swoich
kompetencji zawodowych, sprawności biznesowej, merytorycznej, wiarygodności
zawodowej, doświadczaniem dobrostanu, sprawami natury egzystencjalnej27.
Z uwagi na szeroki i uzupełniający się zakres kryteria podziału usług coachingowych
mogą wydać się nieostre. Na rynku spotykamy coaching:
1. Życiowy, gdy klient pracuje nad związkami, rodziną, zdrowiem.
2. Zawodowy, związany z jego karierą zawodową.
3. Biznesowy, gdy klient doskonali umiejętności podejmowania decyzji biznesowych,
radzenia sobie z wyzwaniami w tym obszarze.
4. Tzw. Executive, skierowanym do wyższej kadry kierowniczej.
5. Zespołów, dotyczący pracy grup w organizacji.
6. Narzędziowy, nastawiony na rozwój konkretnych umiejętności.
Przedstawiony podział jest jedynie przykładowy, aby zobrazować zakres działań
poruszanych w trakcie spotkań i nie wypełnia całej oferty usług coachingowych28.

3.1 Kompetencje coacha
Zawód coacha, podobnie jak audytora wewnętrznego został sprofesjonalizowany.
Istnieją organizacje, które posiadają kodeksy etyki, standardy wykonywania zawodu oraz
systemy certyfikacji lub akredytacji cachów29.
Standardy postępowania wymagają od osób wykonujących zawód coacha
przestrzegania zasad etycznego postępowania, unikania konfliktu interesów,
profesjonalnego postępowania wobec klientów, zachowania poufności i prywatności
oraz stałego rozwoju zawodowego30.

Materiał wewnętrzny Izby Coachingu, Kim jesteśmy, nasze cele, nasze działania.
A. Cywińska, S. Majewska, K. Pępiak-Kowalska, E. Szwec, Coaching, Fundacja VCC, Lublin 2013 r., str. 19.
A. Jurczak-Dziełak, M. Kwiecińska, Podręcznik Akademii Coachingu Biznesowego, Białystok-Olsztyn 2016, str. 15‒16.
29
Bodaj najbardziej prężnymi są International Coach Federation z 25 tys. członków w ponad 100 krajach oraz International Coach Community z 12 tys.
certyfikowanych coachów z 67 krajów. W Polsce, niezależną organizacją reprezentującą interesy środowiska coachingowego jest Izba Coachingu. Jej
celem jest promowanie standardów i wspieranie rozwoju najwyższej jakości usług z obszaru coachingu.
30
Szerzej w Kodeks etyczny International Coach Federation, dostępny https://icf.org.pl/o-icf/2960‒2/.
26
27
28
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Kluczowe kompetencje coacha uwzględniają następujące obszary umiejętności:
1. Ustalanie zasad współpracy.
2. Współtworzenie relacji.
3. Efektywne komunikowanie.
4. Wspieranie procesu uczenia i osiągania rezultatów.

Ustalanie zasad współpracy obejmuje zgodność z wytycznymi Kodeksu Etycznego
i standardami zawodu coachingu oraz uzgodnienie kontraktu coachingu. W praktyce
umiejętności te będą sprowadzały się np. do wyjaśnienia różnicy pomiędzy coachingiem,
konsultingiem, psychoterapią lub innymi formami wsparcia klienta, czy też do ustalenia
zasad organizacyjnych przebiegu współpracy oraz gdzie przebiegają granice relacji
coachingowej.
Współtworzenie relacji polega na budowaniu zaufania i poczucia bezpieczeństwa
klienta oraz tworzenia tzw. obecności coachingowej. Chodzi tu z jednej strony o stworzenie
środowiska, dzięki któremu możliwy będzie rozwój wzajemnego szacunku i zaufania
pomiędzy klientem i coachem, z drugiej o zdolność bycia w pełni świadomym, tworzenia
spontanicznej relacji z klientem, stosowania stylu, który jest zarówno otwarty, elastyczny,
jak również daje poczucie pewności.
Kolejny obszar kompetencji to efektywne komunikowanie, na które składają się aktywne
słuchanie, pytania sięgające sedna oraz bezpośrednia komunikacji. Aktywne słuchanie
oznacza umiejętność skupienia się na tym, co mówi, a czego nie mówi klient, w celu
zrozumienia znaczenia słów klienta w kontekście jego pragnień oraz w celu wspomagania
klienta w autoekspresji. Aktywne słuchanie wiąże się zadawaniem pytań sięgających sedna,
czyli takich, które odkrywają informacje potrzebne do uzyskania maksymalnego efektu dla
klienta i dla relacji coachingowej. Natomiast bezpośrednia komunikacja polega na stosowaniu
języka jasnego, zrozumiałego i bezpośredniego, który ma najsilniejszy wpływ na klienta
i pomoże mu spojrzeć z innej perspektywy na to czego chce lub czego nie jest pewien.
Wspieranie procesu uczenia się i osiągania rezultatów jest możliwe poprzez demonstrowanie
przez coacha umiejętności w zakresie budowania świadomości klienta, projektowania przez
niego działań, planowania i wytyczania celów oraz postępami i zaangażowaniem. Budowanie
świadomości polega na integracji i właściwej ocenie wielu różnych źródeł informacji oraz
przedstawienia interpretacji, które pomagają klientowi poszerzyć świadomość, pomagając
osiągnąć uzgodnione rezultaty. Projektowanie działań to umiejętność tworzenia z klientem
możliwości ciągłego uczenia się oraz podejmowania nowych działań, które w najbardziej
efektywny sposób prowadzą do uzgodnionych rezultatów coachingu. Inną jeszcze kompetencję
stanowi tworzenie i utrzymanie razem z klientem efektywnego planu coachingu, czyli planowanie
i wytyczanie celów. Ostatnia umiejętność to zarządzanie postępami i zaangażowaniem,
polegające na utrzymaniu uwagi klienta na tym co ważne, przy jednoczesnym pozostawieniu
klientowi odpowiedzialności za podejmowanie działań31.
31

Kluczowe kompetencje coacha ICF, https://icf.org.pl/edukacja/kluczowe-kompetencje-coacha-icf/.
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3.1 Modele pracy coachingowej
Coaching jest procesem, poprzez który klient realizuje oczekiwaną przez siebie zmianę.
Zazwyczaj trwa kilka miesięcy i odbywa się w trybie od sześciu do dziesięciu spotkań,
niekiedy mniej, w zależności od potrzeb klienta. Zarówno cały proces, jak również kolejne
spotkania posiadają pewną, mniej lub bardzie sformalizowaną strukturę i formę.
Jednym z popularniejszych modeli coachingowych jest GROW32. Pierwszy etap
rozmowy coachingowej to wyznaczenie celu całego procesu coachingu oraz bieżącego
spotkania. Następnie klient ustala punkt wyjścia, czy bieżącą rzeczywistość, w której
funkcjonuje, skupiając się na posiadanych zasobach, za pomocą których będzie realizował
swój cel. Kolejny etap to poszukiwanie strategii i możliwości działania, nowych rozwiązań.
W ostatnim etapie buduje się konkretną ścieżkę realizacji swojego celu33.
W coachingu inicjatywa cały czas należy do klienta, a rolą coach jest moderowanie
spotkania oraz ukierunkowywanie klienta na cel. Choć spotkania coachingowe mogą
przypominać interwencje terapeutyczne, to jednak jest to wniosek mylący. Cały proces jest
wysoce zoperacjonalizowany, nastawiony na osiąganie konkretnych celów oraz poprawę
efektywności w wybranym przez klienta obszarze. Model GROW, posiadając wyraźną
strukturę, umożliwia elastyczne stosowanie szerokiego wachlarza narzędzi pracy coacha
oraz może być wykorzystywany w odniesieniu tak do rozwoju zawodowego, jak i rozwoju
osobistego, wszędzie tam, gdzie klient chce wypracować konkretny plan i harmonogram
działania. Co do zasady model GROW ma charakter linearny i coach prowadzi klienta
przez poszczególne etapy postępowania. W praktyce jednakże jest to podejście elastyczne,
a spotkanie rozpoczyna się od przedstawienia stanu obecnego, omówienia rzeczywistości,
na podstawie którego ustala cel, nad którym zamierza pracować, przechodząc kolejno
do tworzenia strategii oraz planu działania34.
GROW to nie jest jedyny model pracy coachingowej. Osobom, które cechuje mniej
sformalizowany sposób analizowania i myślenia może sprawić pewne trudności i dlatego
innym podejściem jest zastosowanie modelu SCORE35. Podejście coachingowe może
z powodzeniem być wykorzystywane w środowisku pracy zawodowej, w relacjach zależności
służbowej lub edukacyjnej. Wówczas istnieje opcja skorzystania z modelu OSCAR36.
Z ang. goal – cel, reality – rzeczywistość, options – opcje, will – wola.
T. Stoltzfus, Sztuka zadawania pytań w coachingu, Wyd. Aetos Media sp. z o.o., str. 29‒30.
A. Cywińska, S. Majewska, K. Pępiak-Kowalska, E. Szwec, Coaching, Fundacja VCC, Lublin 2013 r., str. 80.
35
Z ang. symtoms – objawy, causes – przyczyny, outcomes – cele, resources – zasoby, effects – rezultaty. Model SCORE jest bardziej elastyczny od GROW
i pozwala rozpocząć pracę w dowolnym miejscu przechodząc następnie przez poszczególne, dość logicznie powiązane ze sobą fazy. Objawy dotyczą opisu
problemów, na którymi zamierza pracować klient lub sprawy, którą chce się zająć w procesie coachingu. Coaching rzadko koncentruje się na głębokiej
analizie przyczyn, niemniej jednak, samo zlikwidowanie symptomów niezadowolenia klienta, często bywa niewystarczające i potrzebna jest identyfikacja
przyczyn źródłowych. Podejście takie ma znaczenie również w perspektywie ustalania celów na coaching, tego czego klient tak naprawdę oczekuje i chce
osiągnąć. Wartością dodaną modelu SCORE jest praca klienta nad nad szerszym kontekstem realizacji celu, to jest przemyśleniem dodatkowych skutków,
które wywoła, i to zarówno tych pożądanych, jak również wiążących się z negatywnymi konsekwencjami, zwanymi również ekologią celu. Jednak główną
zaletą omawianego modelu jest wyeksponowanie etapu pracy nad identyfikacją zasobów, które stanowią punkt wyjścia do uprawdopodobnienia, że cel
zostanie osiągnięty. Zasoby mogą mieć różny charakter: 1) fizyczny (czas, pieniądze, dobra materialne, konkretne umiejętności), 2) intelektualne (wiedza,
pomysły, zdolności) 3) emocjonalne (nastawienie, motywacja) oraz 4) społeczne (relacje z ludźmi, zachowania społeczne sprzyjające w poszukiwaniu
wsparcia innych). Więcej w A. Vickers, S. Bavister, Coaching, Wyd. Helion, Gliwice 2007, str. 138‒147.
36
Z ang. outcome – cel, situation – bieżąca sytuacja, choices and consequences – wybór i skutki, action – działanie, review – przegląd. Model OSCAR
zakłada ustalenie konkretnego, mierzalnego celu, nad którym pracuje klient. Po ustaleniu z klientem jego celu, coach wspiera klienta w eksploracji
bieżącej sytuacji, punktu od którego rozpoczyna się praca nad celem. W kolejnym kroku klient szuka najbardziej satysfakcjonującego rozwiązania
swojej sytuacji, badając przed podjęcie decyzji skutki poszczególnych wyborów. W końcu, kiedy zapada decyzja opracowywany jest plan działania,
32
33
34
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4. Podsumowanie
Czy dziś w epoce Nowego Renesansu można się nie rozwijać? Kiedy w życiu człowieka
następuje ta chwila, gdy już za późno na rozwój? W książce 50 wielkich mitów psychologii
popularnej autorzy podważają założenie, że nieuchronnym towarzyszem starości jest brak
satysfakcji z życia i starcza demencja. Przywołują badania, z których wynika, że nawet
w wieku 80 lat ogólny poziom inteligencji i zdolności werbalnych nie obniża się znacząco.
Z wiekiem oczywiście następuje naturalne pogorszenie pamięci, możliwe jest roztargnienie,
umiejętność manipulowania liczbami, przedmiotami i obrazami, ale w wielu sferach, takich
jak literatura, czy nauki historyczne największą sprawność osiąga się około pięćdziesiątego
roku życia, albo jeszcze później37. Potwierdzeniem tego, że nie ma granic wiekowych
rozwoju i nauki mogą być choćby coraz bardziej popularne i liczne tzw. uniwersytety
trzeciego wielu dla seniorów.
Czy patrząc realnie na życie jako całość, zwłaszcza w perspektywie jego jesieni, możliwy
jest rozwój bez porażki? Unikanie niepowodzenie jest raczej wysoce nieskutecznym
działaniem, postawa taka odbiera mnóstwo energii, zabiera cenny czas. Pozostawanie
w sferze komfortu, tego co znane, rutynowe oraz powtarzanie tylko tego, co potrafimy
robić nie jest drogą ciągłego i skutecznego rozwoju. Przytrafia się to nawet największym –
sam Lord Kelvin w 1895 r. wygłosił opinię, że „Stworzenie latającej maszyny, która byłaby
cięższa od powierza, jest rzeczą niemożliwą”38.
John M. Maxwell w książce Failing Forward uważa, że porażka jest zwykle
postrzegana, jako przeciwieństwo sukcesu, a nawet przeszkoda w drodze, której należy
unikać za wszelką cenę. Przekonuje, że porażek, a zwłaszcza tych drobnych nie da się
w życiu uniknąć. Kryzys jest często najlepszą okazją by zacząć na nowo, gdyż otwiera
przed nami zupełnie nowe możliwości. Jeżeli patrzymy na niepowodzenia z perspektywy
informacji zwrotnej, czego nie robić w przyszłości i wyciągamy z tego wnioski w dłuższym
czasie nawet seria porażek prowadzić będzie do ostatecznego sukcesu. Maxwell przytacza
przykład Sergio Zymana, odpowiedzialnego w Coca Coli za sprawy marketingu, który
zaprojektował kampanię sprzedażową pod hasłem „New Coke”. Akcja kosztowała firmę
około 100 milionów dolarów i zakończyła się fiaskiem, a Zyman stracił pracę. Później
Coca Cola, próbując ratować sytuację wprowadziła na rynek napój pod nazwą „Coca Cola
Classic”, który okazał się ogromnym sukcesem. Ostatecznie Zyman wrócił do pracy, gdyż
władze firmy doceniły odwagę i nieszablonowość jego myślenia.
I tu właśnie, pojawia się przestrzeń dla coachingu, który porażkę uznaje za informację
zwrotną, bez zbędnego bagażu obwiniania, a dotychczasowe doświadczenia klienta, za
jego zasoby. Coach wspiera klienta w dostrzeżeniu strategii działania, które doprowadziły
w którym ustalane są konkretne zadania. Ostatni etap to weryfikacja poczynionych postępów, przegląd założeń i planu działania, a nawet sprawdzenie
czy realizacja przyjętego celu nadal jest dla klienta ważna i aktualna. Więcej w A. Gilbert, K. Whittleworth, The OSCAR Coaching Model. Siplifyijng
Workplace Coaching, Wyd. Worth Consulting Ltd, 2009.
37
S.O. Lilienfeld, S. J. Lynn, J. Ruscio, B. L. Beyerstein, 50 wielkich mitów psychologii popularnej, Wyd. CiS, Warszawa – Stare Groszki, 2011, str.
104‒109.
38
Por. 10 największych bzdur głoszonych przez naukowców, dostępne https://marucha.wordpress.com/2013/01/05/10-najwiekszych-bzdur-gloszonychprzez-naukowcow/.
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go do miejsca, gdzie się teraz znajduje oraz poszukiwaniu nowego wzorca zachowania
i postępowania. Generalne przesłanki, które stoją za coachingiem mówią, że jeżeli coś
działa, to nie zmieniaj tego, a nawet rób tego więcej, ale jeżeli nie działa, rób tego mniej,
albo przestać w ogóle, zrób coś nowego lub inaczej. Odzwierciedla to podejście Alberta
Einsteina, który miał twierdzić, że szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać
innych rezultatów.
Coaching nie jest jedynym środkiem rozwoju zawodowego audytora. Jest jednak
sensowną propozycją, dla tych którzy poszukują drogi profesjonalnego audytora.
Wychodząc z przeświadczenia o wierze w klienta, jego zasoby, doświadczenie, umiejętności
i możliwości, pomaga przełamywać bariery wewnętrznych ograniczeń. Coach dostarcza
strukturę i narzędzia pracy, pomaga usystematyzować i zarządzać procesem rozwoju
zawodowego i osobistego. Pracując na celach, pomaga kanalizować energię klienta oraz
dążyć do konkretnych i wymiernych efektów.
Kończąc, rozwój, tak zawodowy jak i osobisty, może przybrać jednej z dwóch
postaci, metaforą łąki lub ogrodu. Metaforyczna łąka to rozwój raczej spontaniczny,
reakcja na zachodzące zmiany, trochę wymuszony wydarzeniami i nieoczekiwanymi
sytuacjami, z mniejszym lub raczej większym oporem i odrzucaniem zmiany oraz zupełną
nieprzewidywalnością efektu końcowego. Metafora ogrodu oznacza działanie według planu,
uporządkowanie, uwzględniające zmieniające się okoliczności, ale z własnej przemyślanej
inicjatywy, z mniej lub bardziej długofalową perspektywą i próbą zarządzania zmianą
i kontroli ryzyka, jakie i tak niesie życie zawodowe i osobiste. Pierwsze podejście nie wymaga
szczególnych przygotowań. W drugim, potrzebne są struktura, świadomość dlaczego, co i jak
się rozwija oraz konkretne narzędzia, takie jak na przykład coaching. Podział jest umowny
i w czystej postaci prawdopodobnie nie występuje. Oddaje jednak pewną ideę, łączącą
krańcowe odmienności – celowość i intencjonalność pracy, rozwoju i nauki w opozycji
do przypadkowości i nieprzewidywalności. Która droga jest właściwsza? Każdy i tak wybiera
swoją? Jak mawiał Jim Rohn, popularyzator poradników rozwoju osobistego, zasadniczo
zmieniamy się, a więc i uczymy z jednego z dwóch powodów, desperacji lub inspiracji.
Słowa klucze: coaching, audytor, rozwój, model, praca
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Autor tłumaczenia: Dariusz Kaźmierczyk1

Przez lata z analizą danych …
Uzupełnienie do części I.
Zanim zaczniemy dalszy ciąg opowieści o doświadczeniach Davida Coderre w audycie
i analizie danych, jestem winien wszystkim małą uwagę. W pierwszym odcinku popełniłem
mały błąd (aż się czerwienię ze wstydu), bowiem nieprawidłowo podałem nazwę jednego
z poleceń ACL wykorzystanego w analizach. Chodziło oczywiście o „STATISTICS” a nie
jak zamieściłem „STATITISTICS”. Czujne oczy kolegi (mojego konsultanta – Piotra
Lipskiego – SKG SA Bielsko Biała) oraz samego Davida Coderre wyłapały to oczywiście
w opublikowanym numerze, za co bardzo przepraszam.
David Coderre

Rok 2 – 1989 – Początek mojej drogi analityka
W 1989 roku został mi przydzielony drugi audyt w obszarze telekomunikacji. Głównym
jego celem była ocena wykorzystania dzierżawionych linii telefonicznych do połączeń
na duże odległości (LLDLs). Linie te były przeznaczone do połączeń międzymiastowych
i używane głównie do transferu danych. Aby nie ponosić opłat za wykonywanie połączeń
na duże odległości, wykorzystywaliśmy do tego celu właśnie takie dedykowane linie.
Połączenia z ich wykorzystaniem były tańsze niż przy użyciu zwykłych linii, miały wyższą
jakość i większą przepustowość. Poprosiłem o dane dotyczące wykorzystania linii LLDLs,
co skutkowało tym, że wskazano mi stos pudeł z niepootwieranymi raportami.
Mieliśmy tysiące dzierżawionych linii LLDLs w setkach biur i budynków na terenie
całego kraju. Ponieważ sprawy telekomunikacji w firmie były zarządzane centralnie to
i wszystkie raporty były wysłane do centrali. Byłem zniechęcony perspektywą harówki
nad papierowymi raportami. Kierownik powiedział mi, że mimo iż miesięczne raporty
wykorzystania linii były podzielone na poszczególne regiony/obiekty/numery linii,
wszystkie opłaty zostały naliczone przez tego samego dostawcę usług telekomunikacyjnych
(w tym przypadku monopol miał dobrą stronę). Zadzwoniłem do firmy telekomunikacyjnej
i spytałem, czy mogę uzyskać informacje o wykorzystaniu linii drogą elektroniczną. Po
burzliwej dyskusji zgodzili się dostarczyć te dane w formacie elektronicznym (tekst ASCII)
za kwotę 240 USD. Udałem się zatem do mojego kierownika i poprosiłem o zgodę na
wydatek w celu uzyskania 12 miesięcznych raportów w wersji elektronicznej. Polecił mi
skierować się do szefa audytu, który dysponował budżetem.
1

Dariusz Kaźmierczyk, Główny Inspektor Kontroli, Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie, członek IIA, CGAP, ACDA
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W późniejszych latach zdałem sobie sprawę, że mój szef wspiera działania analityczne,
lecz wtedy to tak nie wyglądało. Powiedział, że nie ma dodatkowych pieniędzy w budżecie
na próbowanie czegoś nowego. Zaproponowałem, że moglibyśmy wykorzystać trochę
pieniędzy, które zaoszczędziłem dla firmy w wyniku poprzedniego audytu w zakresie
telekomunikacji. Zakomunikowano mi jednak, że środki z oszczędności należą do całej
firmy, a nie do komórki audytu wewnętrznego i nie możemy nimi swobodnie dysponować.
Jednak temat drążyłem nadal, aż w końcu szef, choć niechętnie, to zgodził się. Mimo, iż nie
zdawałem sobie z tego sprawy, to wtedy właśnie na dobre owładnęła mnie obsesja na punkcie
analizy danych. W dalszym ciągu miałem jednak przed sobą wiele rzeczy do zrobienia.
Nasze możliwości wykorzystania komputerów w audycie wewnętrznym w organizacji
były bardzo ograniczone. W głównych siedzibach firmy były trzy terminale Wang (można
je zobaczyć pod adresem http://www.computerhistory.org/collections/catalog/102674803
– przyp. red.), które były używane tylko do wprowadzania danych sprawozdawczych.
Było również 3270 terminali mainframe wraz z aplikacjami zwanymi Audit Analyzer
(zwanymi później Decision Analyzes). Były one używane do generowania serii
standardowych raportów dla audytorów w poszczególnych regionach. Można było z nich
ściągnąć listę pozycji inwentarzowych, listy płac, podsumowania operacji finansowych dla
poszczególnych regionów. Pozwalały również dokonać losowego doboru próby inwentarza,
płatności czy też transakcji finansowych. Generowane raporty były w wersji papierowej
i rozsyłano je do audytorów w regionach. Pomyślałem, że moglibyśmy robić coś więcej
tym oprogramowaniem.
Aby móc opracować dane za pomocą Audit Analyzera w pierwszym kroku musiałem
zebrać razem wszystkie pliki z informacjami o połączeniach telekomunikacyjnych
i przesłać je do jednego komputera mainframe. Jednak najpierw musiałem użyć edytora
tekstu, aby usunąć z raportów wszelkie nagłówki, stopki i podsumowania. To była żmudna
praca, ale w końcu udało się to zrobić. Zdefiniowałem dane wejściowe dla Audit Analyzera
i mogłem w końcu dokonać połączenia 12 miesięcznych raportów w całość. Pogrupowałem
dane według każdej linii LLDL, aby uzyskać łączną liczbę minut wykorzystania dla
każdej z nich. Następnie posortowałem rosnąco dane użycia linii. Pierwszą rzeczą, którą
zauważyłem było to, że niektóre z linii LLDL miały niewielkie wykorzystanie w ciągu
ostatniego roku. To były dedykowane linie, za które płaciliśmy, czy ich używamy, czy nie.
Jedna linia była używana tylko przez 126 minut w kwietniu, a druga była używana tylko
w okresie od kwietnia do lipca (nasz rok podatkowy trwa od kwietnia do marca). Jeśli
zatem mieliśmy linie z bardzo małym wykorzystaniem, czy czasem nie ma linii w ogóle
niewykorzystywanych?
Doszedłem do wniosku, że powinienem pobrać listę wszystkich linii LLDL z billingów,
aby móc porównać informacje o ich wykorzystaniu z rozliczeniami. Ponownie potrzebny
był miesięczny raport przedstawiający koszt danej linii LLDL. Mój kierownik odmówił
zapłaty za wersję elektroniczną, więc mając praktykanta przepisaliśmy informacje
z raportów papierowych bezpośrednio do pliku danych na komputerze mainframe. Trwało
to 8,5 dnia, ale potem byłem gotów na działania.
20
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Połączyłem dane rozliczeniowe dla danej linii LLDL z informacjami o wykorzystaniu.
Zadaniem było ustalenie kosztu za minutę użytkowania linii oraz sprawdzenie, czy
użytkowanie innych linii niededykowanych do obsługi długich połączeń nie będzie
tańsze w miejscach, gdzie nie wykorzystywaliśmy w pełni linii LLDL. Byłem
zaskoczony, gdyż okazało się, iż ponosimy miesięczne opłaty za ponad 100 linii LLDL
kompletnie niewykorzystywanych. A ponieważ nie były wykorzystywane, to nie
były ujęte w raportach. Audytorzy w regionach sprawdzili te linie i okazało się, że
żadna z nich nawet nie była podłączona do jakiegoś urządzenia telekomunikacyjnego.
Końcówki niektórych linii znajdowały się w zamkniętych szafach lub zostały
zamurowane w ścianach przy przebudowie budynku. Inne po prostu wisiały luzem i nie
były już przyłączone do jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego lub terminala
komputerowego.
Rekomendacje z audytu zawierały wskazanie, aby zaprzestać opłacanie 206 linii LLDL,
których w ogóle nie wykorzystywano lub też których obciążenie było niewystarczające
by opłacało się ponosić koszt ich utrzymania. Zaoszczędzona suma to ponad 500.000 USD
i zgodnie z naszymi standardami, w których za podstawę przyjmowaliśmy do obliczeń
okres 3 letni, wykazaliśmy 1,5 mln USD oszczędności.
Analiza: wykorzystane polecenia ACL: EXTRACT Append, SUMMARIZE, Quick
Sort, JOIN lub RELATE.
Wnioski: Czasem trzeba walczyć z kierownictwem, aby zmienić sposób, w jaki zadania
audytowe są realizowane. Przygotuj argumenty oparte na faktach i liczbach oraz przygotuj
plan na przyszłość. Nie bój się podejmować ryzyka. Lepiej jest, mając do połączenia dwa
zbiory danych, zrobić to komputerowo niż próbować wykonywać to manualnie. Nawet
w przypadku, gdy najpierw będziesz musiał ręcznie wprowadzać dane do komputera.
Trzeba na bieżąco śledzić koszty, jakie generuje wykonywanie zadania audytowego, aby
po jego zakończeniu móc je porównać do uzyskanych korzyści.
Pozostałe wnioski: nawet prosta analiza może przynosić korzyści. Posumowanie
wykorzystania wg poszczególnych linii LLDL i posortowanie wyników w kolejności rosnącej
nie było trudne, ale tak zagregowane wyniki szybko wskazały anomalie. Aczkolwiek i tak
nadal głębiej trzeba analizować wyniki. Nie spodziewałem się uzyskać pozycji z bilingów
nieprzypisanych do danych z wykorzystania, ale zauważyłem jednak, że wynik polecenia
JOIN miał mniej pozycji niż dane wejściowe. Oznaczało to, że występowały jednak pozycje
z bilingów, które nie posiadały odpowiedników w danych o wykorzystaniu linii. Gdybym
nie poświęcił czasu na ocenę wyników łączenia danych, ominąłbym te niepołączone
pozycje. Ponownie wykonałem polecenie JOIN z opcją „unmatched”, aby zidentyfikować
właśnie te pozycje niepołączone.
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Wyjaśnienie:
Polecenia wskazane przez D. Coderre EXTRACT Append, SUMMARIZE, Quick Sort,
JOIN lub RELATE wykonują w środowisku ACL następujące zadania:
• EXTRACT – dokonuje zapisu zbioru danych do nowej tabeli. W przypadku użycia
dodatkowej opcji „Append” zapis danych dokonuje się jako ich dołączenie do już
istniejącej tabeli;
• SUMMARIZE – grupuje rekordy według identycznej wartości jednego lub wielu
pól znakowych, numerycznych lub daty i czasu. Dodatkowo zlicza rekordy w każdej
grupie i podsumowuje wybrane pole numeryczne dla każdej grupy. Wyniki są
zapisywane do nowej tabeli lub wyświetlane na ekranie;
• Quick Sort – polecenie to nie jest składową języka ACL. Nie może być wywoływane
z poziomu skryptów, lecz jedynie poprzez interfejs użytkownika. Pozwala szybko
wyświetlić na ekranie dane w tabeli posortowane w porządku rosnącym/malejącym
dla danego pola;
• JOIN – służy do łączenia danych z dwóch tabel ACL w nową tabelę ACL. Łączenie
następuje wg pola lub kilku pól kluczowych. Polecenie to ma kilka ustawień, które
determinują, iż tabela wynikowa zawiera różne zbiory:
–– bez żadnego parametru – tabela wynikowa zawiera tylko rekordy z tabeli
pierwszej i tabeli dołączanej, których pola kluczowe łączą się (są zgodne);
–– PRIMARY – w tabeli wynikowej występują wszystkie rekordy z tabeli
pierwszej i tylko dane tych rekordów z tabeli dołączanej, które łączą się
poprzez pola kluczowe;
–– SECONDARY – analogicznie jak przy PRIMARY, lecz wszystkie rekordy są
pobierane z tabeli dołączanej, a z tabeli pierwszej tylko dane tych rekordów,
które łączą się poprzez pola kluczowe;
–– PRIMARY SECONDARY – w wyniku otrzymujemy zbiór danych zarówno
z tabeli pierwszej jak i dołączanej, zarówno te które łączą się poprzez pola
kluczowe jak i te niepołączone;
–– UNMATCHED – wynik pokazuje tylko te rekordy z tabeli pierwszej, które nie
posiadają połączenia poprzez pola kluczowe z tabelą dołączaną;
–– MANY – w wyniku otrzymujemy zbiór danych z tabeli pierwszej i dołączanej,
które łączą się poprzez pola kluczowe. Ten typ różni się od pokazanego
połączenia podstawowego (bez parametru) tym, iż wynik zawiera rekordy
każdego wystąpienia zgodności pól kluczowych. W innych wyżej wskazanych
typach połączeń, zawsze w wynikach wykazywane są dane połączonych
rekordów z tabeli pierwszej oraz ich pierwsze odpowiedniki w tabeli dołączanej
(nie ma znaczenia, ile jest rekordów ze zgodnymi polami kluczowymi). W tym
typie połączenia, każda zgodność pól kluczowych generuje nowy rekord
w tabeli wyjściowej. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż polecenie JOIN i jego
typy nie odpowiadają dokładnie poleceniu JOIN w języku SQL.
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RELATE – w języku ACL definiowanie relacji odbywa się poprzez
polecenie DEFINE RELATION. Budowanie relacji jest możliwe również
poprzez interfejs. Relacja łączy nam dane z tabeli nadrzędnej z tabelą
podrzędną za pomocy pola kluczowego. Jej wynik jest funkcjonalnie zbieżny
ze wskazanym powyżej poleceniem JOIN PRIMARY, czyli daje w wyniku
wszystkie rekordy z tabeli nadrzędnej i tylko te dane z tabeli podrzędnej,
w których jest zgodność pól kluczowych. Różnica jednak występuje w formie
zapisania wyników. O ile polecenie JOIN tworzy nowy fizyczny zestaw danych
(plik na dysku), to relacja jest połączeniem logicznym, w pamięci komputera.

Rok 3 – 1990 – Ustanowienie analizy danych
Witajcie lata 90-te, czasy komputerów osobistych, przetwarzania rozproszonego
i obietnicy wielkiego skoku technologicznego – brzmi znajomo?
Około pół roku temu mój kierownik zapytał mnie o to, czy faktycznie przekazuję
raporty i przeprowadzam analizy dla innych zespołów audytorów. Stwierdził: „Zostałeś
zatrudniony jako audytor IT, a nie jako wsparcie innych zespołów audytorskich”. Zauważył
jednak, że audyty, które wspomogłem, dały doskonałe rezultaty, a analiza danych i raporty,
które przekazałem, znacznie się do tego przyczyniły. Powiedział mi, że chce przez weekend
pomyśleć, co ze mną zrobić. W poniedziałek, gdy zostałem wezwany do jego biura, nie
byłem pewien, czy nadal będę miał pracę, czy już nie. Miałem szczęście, bowiem okazało
się, iż na okres próbny zostałem odpowiedzialny za wspieranie działań analitycznych.
Rok później prowadziliśmy już inną dyskusję. Kierownik chciał się dowiedzieć, dlaczego
zespoły audytorów przez ten czas roku, kiedy ich wspierałem, jeszcze się odpowiednio nie
wyszkoliły. Uczyłem ich wiele o danych i o ACL, ale oni nadal potrzebowali pomocy przy
bardziej skomplikowanych analizach. Wyjaśniłem, że skoro ja się ciągle uczę i dodatkowo
codziennie przez 12 godzin realizuję zadania analityczne, to inni audytorzy nigdy mnie
w tym nie dogonią i zawsze będą potrzebowali pomocy. Zwłaszcza że przeprowadzaliśmy
coraz bardziej złożone analizy.
Okres próbny zakończył się i oficjalnie powstała funkcja analityczna w audycie. Rok
później zespół ekspertów ds. analityki wzrósł z jednej (ja) do dwóch osób. Wspieraliśmy
100 audytorów i 30 weryfikatorów (głównie audytorów), którzy wykonywali około 20
audytów i siedem ocen co roku.
Nasza komórka audytu zakupiła mikrokomputery (Wang) połączone w sieci TokenRing (sieć LAN opracowana w latach 70-tych przez firmę IBM., wyparta następnie przez
technologię Ethernet – przyp. red.). W ramach moich obowiązków analitycznych byłem
odpowiedzialny za wdrożenie projektu zastąpienia ich siecią Ethernet z komputerami IBM
klasy PC. Na szczęście miałem człowieka, który był świetny w tych technologiach oraz
fundusze na wynajem konsultanta, który mógł nam pomóc. Nowa sieć miała przepustowość
10 MB i system operacyjny DOS, który rozszerzył zakres oprogramowania, którego
mogliśmy używać. Nasz pierwszy zakup to licencja dla trzech użytkowników ACL/MVS
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(wersja mainframe) i 10 odrębnych licencji systemu ACL dla wersji DOS. Korzystając
z wersji MVS, miałem bezpośredni dostęp do naszego systemu ewidencyjnego (baza
danych IMS z ponad 1mln elementów w węźle najwyższego poziomu i 32 dalszymi
warstwami), do danych zawierających wszystkie transakcje pochodzących ze starszego
systemu finansowego oraz bezpośredni dostęp do zasobów aplikacji HR (baza danych IMS
zaprojektowana przez IBM oraz firmy Rockwell i Caterpillar w roku 1966 na potrzeby
programu Apollo, oparta na modelu hierarchicznym – przyp. red.).
Miałem kilka opcji pozyskiwania danych z komputera mainframe. Mogłem uruchomić
standardowe raporty i pobrać je do komputera, użyć narzędzi IBM (takich jak IEBGENER)
lub wersji MVL programu ACL i nim wyodrębnić dane z plików aplikacji albo uzyskać
dostęp do wyodrębnionych plików danych. Otrzymane zbiory danych były pobierane
do komputera, na którym przeprowadzałem analizy używając ACL dla DOS, jeśli dobrze
pamiętam, w wersji 2.1.
Korzystając z karty IRMA i Kermit (oprogramowanie do emulacji) mogłem pobrać 1
Mb na godzinę, jeśli oczywiście miałem szczęście. Zwykle przesyłka plików uważanych
za duże (5 Mb+), z powodu błędów CRC (ang. Cyclic Redundancy Check – cykliczna
kontrola nadmiarowa – system sum kontrolnych wykorzystywany do wykrywania
przypadkowych błędów pojawiających się podczas przesyłania i magazynowania danych
– przyp. red.) spowodowanych problemami z połączeniem i oprogramowaniem, wymagała
kilkukrotnych prób (przez kilka dni). Może wydawać się to strasznie powolne, biorąc pod
uwagę, że to samo pobranie może zostać wykonane dzisiaj w ciągu sekundy, ale ja wtedy
byłem w analitycznym niebie. W końcu miałem dostęp do danych i narzędzi, aby móc
przeprowadzić dowolną analizę jaką chciałem.
Wspieraliśmy około 80% audytów – przede wszystkim w fazie wykonywania audytu.
Jednakże rozmawialiśmy już (my dwaj) w zespole CAATT (ang. Computer-Assisted Audit
Tools and Techniques – komputerowe techniki i narzędzia wsparcia audytu – przyp. red.),
w jaki sposób możemy działać, aby identyfikować słabe punkty kontroli już podczas fazy
planowania. Audyt generalnie zaczął wtedy brać pod uwagę zagadnienia ryzyka podczas
planowania, które zadania należy wykonać oraz co audytować i to nie tylko w zakresie
słabości systemu kontroli. Poniżej przedstawiono przykłady analiz wykonanych w tych
pierwszym okresie.

W przypadku audytu podróży służbowych analizowałem płatności na rzecz biura
podróży. Nasza firma zmieniła przewoźnika 16 miesięcy wcześniej. Zakładano, iż z tego
tytułu wystąpią oszczędności w wysokości 300 tys. USD rocznie w stosunku do poprzedniego
systemu rezerwacji podróży. Gdy biuro podróży przysłało fakturę dotyczącą roku
obrachunkowego 1989‒90, okazało się, iż jest ona o 200 tys. USD wyższa niż oczekiwano.
Audyt wewnętrzny został poproszony o weryfikację, a ja zostałem przydzielony do pomocy.
Przekonałem audytora finansowego o potrzebie pozyskania szczegółów transakcji będących
podstawą faktury. Agencja podróży odmawiała przekazania kopii danych, dopóki nie
wskazaliśmy naszego prawa dostępu do nich, a wynikającego z zapisu w umowie. Następnie
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próbowano przekazać nam szczegóły w formie drukowanej, ale znowu mogliśmy odnieść
się do umowy, która stanowiła, że mieliśmy prawo do przeglądania systemu i plików
danych w wersji elektronicznej.
Zajęło to trzy tygodnie, był to okres i negocjacji i walki, ale w końcu dostaliśmy dane.
Łączna liczba szczegółowych transakcji była zgodna z fakturą. Ale dzięki ACL udało mi się
przeprowadzić dodatkową analizę. Zgodnie z umową, agencja obciążała nas kwotą 2,35
USD za rezerwację podróży i 1,75 USD za wszelkie zmiany rezerwacji. Dane pozyskane
obejmowały: datę rezerwacji, datę zmiany rezerwacji, opłatę transakcyjną, datę podróży,
informacje o miejscu rozpoczęcia i celu podróży. Dokonałem różnych testów, aby sprawdzić,
czy terminy rezerwacji/zmiany są poprawne, czy dotyczyły właściwego roku podatkowego,
czy wystąpiły ewentualne powtórzenia i niewłaściwe/niedokładne naliczenia opłat.
Po pozyskaniu danych, które zajęło trzy tygodnie, sama analiza trwała jedynie dwie
godziny, a całkowite oszczędności wyniosły 160 tys. USD. Sortowanie pliku wg daty
ujawniło 30 tysięcy transakcji, które albo miały miejsce w poprzednim roku podatkowym
(1988‒89) albo w bieżącym (1990‒1991) i nie powinny być uwzględnione na fakturze.
Zawyżono kwoty faktury z tego tytułu o 63 tys. USD. Polecenie szukania duplikatów
zidentyfikowało miesięczny okres, kiedy wszystkie transakcje były rejestrowane podwójnie
– zawyżono kwotę faktury o 85 tys. USD. Szukając rekordów dotyczących zmian rezerwacji
zauważyłem, że 20 tysięcy z nich miało wskazaną kwotę 2,35 USD zamiast 1,75 USD.
Zawyżono kwotę faktury z tego tytułu o 12 tys. USD.

W audycie rotacji pracowników, przeanalizowaliśmy system wykorzystywany przez firmę
przewozową do naliczania opłat za około 2 tysiące przenosin rocznie. Użyliśmy symulacji
równoległej, aby ponownie przeprowadzić analizę systemu firmy, korzystając z danych
wejściowych. Wystąpiła duża rozbieżność w łącznej wysokości opłat ubezpieczeniowych.
Opłata z tytułu ubezpieczenia opierała się na całkowitej wadze przedmiotów (około 0,16
USD za funt). Porównując wyniki stwierdziliśmy, że firma przewozowa obliczając ciężar
przewożonych przedmiotów uwzględnia również wagę przewożącego je samochodu.
Ustaliliśmy, że zawyżono opłaty prawie o 320 tys. USD w bieżącym roku. Firma zgodziła
się zwrócić kwotę 950 tys. USD za trzyletni okres rozliczeń.
Analiza: wykorzystane
EXPRESSION, SORT.

polecenia

ACL:

TOTAL,

STATISTICS,

VERIFY,

Wnioski: nawet ograniczone możliwości działania (zespół dwuosobowy) i niskie
prędkości transmisji danych (1Mb/h) mogą przysporzyć znaczne oszczędności. Nie
ufaj bezgranicznie informacjom zawartych w systemach informatycznych, gdyż mogą
zawierać błędy (np. rozliczenia za transakcje dotyczące niewłaściwego okresu, duplikaty
i nieprawidłowe przetwarzanie). Często spotykałem się ze standardowymi raportami,
które były albo niedokładne (nieprawidłowo zastosowane warunki) albo nie zawierały
informacji, które winny były zawierać. Czasem były to raporty mające obie te przypadłości.
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Znajdowałem również błędy w opracowanych przez użytkowników systemach i arkuszach
kalkulacyjnych. Kontrola informatyczna nad danymi wejściowymi, przetwarzaniem
i wynikami musi być prowadzona i to podwójnie.
W pierwszym roku działania audytu wewnętrznego wyposażonego w zespół analityczny
udało nam się zapewnić sobie dostęp do danych – najpierw do systemu finansowego,
następnie inwentarza, a wreszcie do zasobów ludzkich. Przez lata słyszałem za każdym
razem, gdy próbowałem uzyskać dostęp do nowego systemu lub danych, takie argumenty:
–– nie masz uprawnień do dostępu do danych,
–– nie masz możliwości zrozumienia ani analizowania danych,
–– nie można zapewnić odpowiedniego zabezpieczenia danych przed
nieautoryzowanym użyciem,
–– dane zawierają dane osobowe – więc nie możesz tego mieć.

Jeśli nie jesteś gotowy odpowiedzieć na te (i inne) pytania, na dyskusję na temat
alternatywy dla bezpośredniego dostępu do aplikacji, na przykład poprzez korzystanie
z wyciągów lub kopii zapasowych danych, nie będziesz w stanie uzyskać potrzebnych
informacji. Upewnij się, że masz kartę audytu, która wyraźnie daje prawo dostępu
do wszelkich informacji, w tym informacji elektronicznych.
W końcu, tylko sukces jest sukcesem. Ze względu na to, że miałem osiągniecia już
od początku działania, moje kierownictwo wspierało korzystanie z analizy danych, a my
mogliśmy wspomagać wielu audytorów. Dlatego starannie zaplanuj swoje pierwsze próby.
Wybierz audyty, gdzie masz największe szanse na sukces. I nie bój się pokazywać swoje
talenty – musisz pozwolić kierownictwu (i audytorom) poznać, co potrafisz robić. Nawet
jeśli się nie uda. Użytkownicy nietechniczni mają skłonność do myślenia, że zagadnienia są
trudne (lub niemożliwe do realizacji) właśnie wtedy gdy są łatwe, a rzeczy są łatwe wtedy,
gdy takimi nie są. Musisz pomóc im skorygować te błędne przekonania.
Wyjaśnienie:
Polecenia wskazane przez D. Coderre, a nie omówione już poprzednio: VERIFY,
EXPRESSION, SORT wykonują w środowisku ACL następujące zadania:
VERIFY – dokonuje weryfikacji poprawności danych w tabeli ACL poprzez sprawdzenie
czy są one zgodne z ich definicjami i typami w układzie tabeli;
–– EXPRESSION – pod nazwą tą kryją się wszelkie wyrażenia budowane
z wykorzystaniem danych oraz różnorodnych funkcji wbudowanych w środowisko
ACL. Wykorzystywane są do budowania zarówno pól wyliczalnych jak również
warunków logicznych w filtrach;
–– SORT – sortuje rekordy w tabeli ACL a wyniki zapisuje do nowej tabeli;
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Jak zmierzyć niemierzalne – wykorzystanie niefinansowych
KPI do prospektywnej oceny spółki
Cel
Celem artykułu jest przybliżenie tematyki wykorzystania kluczowych czynników
efektywności przez audyt wewnętrzny. Obecnie istnieje silne zapotrzebowanie na informację
prospektywną, ukierunkowaną na oczekiwane przyszłe wyniki spółki oraz jej wartość.
Dlatego też audytorzy wewnętrzni powinni zwracać większą uwagę na niefinansowe
wskaźniki, stając się tym samym zaufanym doradcą kierownictwa i zarządu. Artykuł
ma na celu zaprezentowanie przykładowych wskaźników oraz benefitów z ich potencjalnego
użycia przez audytorów wewnętrznych.
1.Wstęp
Współczesny audyt wewnętrzny rozwinął się ponad retrospektywne wykrywanie
nieprawidłowości i słabości jednostki, stając się zaufanym doradcą zarządu oraz
akcjonariuszy. W centrum zainteresowania podejmujących decyzje oraz zewnętrznych
interesariuszy, takich jak potencjalni akcjonariusze są zawsze czynniki wpływające
na przyszłe wyniki organizacji. Kluczowym pytaniem dla akcjonariuszy jest zatem „Czy
kierownictwo podejmuje prawidłowe decyzje oparte o rzetelną informację?”. Audyt
wewnętrzny jest funkcją, która może pomóc znaleźć odpowiedź na to pytanie.
Rzeczywiście, prawidłowe zarządzanie wymaga odpowiedniego ustalenia celów: misja
jest definiowana przez właścicieli a następnie przekładana na cele strategiczne przez zarząd.
Cele te są kaskadowane do wykonania przez kierownictwo, co jest następnie periodycznie
monitorowane.
Tak jak liniowiec, gdzie kapitan i załoga potrzebują danych nawigacyjnych,
by zrozumieć, gdzie się znajdują względem planowanej trasy. Wskaźniki takie jak położenie
GPS, prędkość, poziom paliwa czy prognoza pogody pozwalają zespołowi podjąć decyzję
o dalszej trasie.
Dokładnie to samo tyczy się korporacji, firm czy organizacji rządowych. W tym
przypadku, kluczowe wskaźniki efektywności3 są niezbędnym narzędziem nawigacyjnym
dla kierownictwa by zrozumieć, czy biznes jest na właściwej drodze do osiągnięcia
sukcesu czy też z niej zbacza. Odpowiednia kombinacja KPI pozwala na identyfikację
wśród najbardziej kluczowych obszarów biznesowych, tych które przynoszą oczekiwane
1
2
3

CIA, Członek Zarządu Instytutu audytorów wewnętrznych Ukrainy.
ACCA Affiliate, praktyk w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej, obecnie pracuje dla Microsoft Polska.
Z ang. KPI (Key Performance Indicators).
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rezultaty a także tych, które wymagają poprawy. Bez analizy odpowiednich czynników,
kierownictwo „steruje na ślepo”.

2. Kluczowe wskaźniki efektywności jako narzędzie podejmowania decyzji
Dobrzy menedżerowie wiedzą, że informacja o wynikach kluczowych obszarów
biznesu jest dla nich niezbędna, by efektywnie zarządzać firmą, a jakość tej informacji
determinuje ich przyszłe sukcesy. W ówczesnym świecie mamy do czynienia z nadmiarem
informacji, jednak jej jakość często jest wątpliwa. Stąd najważniejsze jest pytanie jak i skąd
uzyskać odpowiednie informacje. Pomóc w tym może właściwa selekcja i wykorzystanie
kluczowych czynników efektywności.
We współczesnych organizacjach, najbardziej efektywne KPI są blisko powiązane
z celami strategicznymi i pomagają odpowiedzieć na najbardziej krytyczne pytania
biznesowe. Dobrym punktem startowym jest tutaj zidentyfikowanie pytań, na które muszą
odpowiedzieć zarządzający, menedżerowie czy zewnętrzni interesariusze spółki. Dla
każdego celu strategicznego powinno się zdefiniować 1‒2 tak zwane kluczowe pytania
efektywności4.
Gdy kluczowe pytania zostaną zdefiniowane, wówczas firmy mogą wybrać bądź
zdefiniować odpowiednie kluczowe wskaźniki efektywności. Tym sposobem wybrane
wskaźniki będą strategiczne, odpowiednie i krytyczne dla sukcesu biznesu.
To, co stanowi problem to fakt, że istnieją tysiące wskaźników, co utrudnia wybór
dokonywany przez przedsiębiorstwa. Menedżerowie często mają kłopot z wybraniem
kilku kluczowych czynników i w efekcie zbierają, raportują i monitorują ogromną ilość
wskaźników bądź po prostu wybierają przypadkowe wskaźniki, które są ławo mierzalne
i używane przez inne firmy. Innym ekstremum jest przykład firm, oddziałów korporacji,
zespołów projektowych bądź jednostek, które w ogóle nie wykorzystują kluczowych
wskaźników efektywności do oceny swojej pracy.
Według badań brytyjskiego Instytutu Efektywności5 zaledwie niecałe 10% wskaźników
mierzonych i analizowanych przez biznes są wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji
przez decydentów. Pozostałe 90% są niewykorzystane, a ich zbieranie i analiza okazują się
bezproduktywną stratą czasu.
Raport „Przewodnik o kluczowych wskaźnikach efektywności”6 przygotowany przez
firmę PwC, wskazuje na fakt, że większość członków zarządu wciąż otrzymuje wskaźniki
finansowe, pomimo komunikowania strategii opartych na maksymalizacji satysfakcji
klienta, czy też efektywnego zarządzania talentami. Wyzwaniem jest to czy prezentowane
wskaźniki pozwalają zarządowi na ocenę bieżących wyników i efektywności przyjętej
strategii.

4
5
6

Z ang. KPQ – Key Performance Question.
Advanced Performance Institute, UK (https://www.ap-institute.com).
“Guide to key performance indicators”, PwC company (http://www.pwc.com/gx/en/services/audit-assurance/corporate-reporting/corporatereporting-guidelines/key-performance-indicators.html).
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Tabela 1 Przykłady najczęściej wykorzystywanych kluczowych wskaźników efektywności
w wybranych branżach
Bankowość

Przemysł paliwowy

Sprzedaż detaliczna

Utrzymanie klienta

Wydatki kapitałowe

Wydatki kapitałowe

Penetracja rynku

Współczynnik sukcesu poszukiwań
nowych złóż

Zmiany w portfolio
sklepu

Jakość i portfolio
aktywów

Utylizacja rafinerii

Oczekiwany zwrot
z nowych sklepów

Współczynnik
wypłacalności

Wydajność rafinerii

Satysfakcja klientów

Odpisy pożyczek

Koszty uzupełniania rezerw zasobów

Sprzedaż per m2

Źródło: „Przewodnik o kluczowych wskaźnikach efektywności” PwC, strona 5.

Pomimo ogólnej zgody, co do tego, że inwestorzy potrzebują bardziej prospektywnych
informacji, tylko nielicznym firmom udaje się dostarczyć decydentom przydatne informacje.
Zamiast przejrzystej i zbalansowanej dyskusji na temat trendów i przyszłych perspektyw, firmy
kontynuują ucieczkę w dane historyczne. Biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na informację
prospektywną, warto rozważyć zmianę podejścia do wskaźników używanych w organizacjach.
3. Zwiększone wykorzystanie wskaźników niefinansowych – silna potrzeba
interesariuszy
Dzisiaj, gdy finansowe wskaźniki takie jak EBIDTA, ROI, ROE, marża brutto i netto
etc., stały się obowiązkowym elementem raportowania finansowego, interesariusze
chcą czegoś więcej – wskaźników niefinansowych. Rzeczywiście wskaźniki finansowe
są z natury retrospektywne i obrazują przeszłe wyniki oraz efekty przeszłych decyzji.
Wskaźniki niefinansowe natomiast ukazują obecny obraz organizacji, dając możliwość
natychmiastowej odpowiedzi na zaistniałe czynniki, co może skutkować lepszymi
wynikami w przyszłości.
Innym dowodem, na wzrost popytu na informacje niefinansowe są prawa i regulacje
zaadoptowane w ciągu ostatnich kilku lat w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.
Na przykład, unijna dyrektywa (2014/95/EU) czy brytyjska (2016 # 1245)7, dotyczące
ujawniania informacji niefinansowych.
Powyższe fakty i opinie wskazują na to, iż niefinansowe kluczowe wskaźniki
efektywności nie mogą być pomijane przez zarząd jakiejkolwiek organizacji nastawionej
na teraźniejszy i przyszły sukces. Jak powiedział Peter Drucker, jeden z najwybitniejszych
myślicieli i teoretyków zarządzania XX wieku: „co jest mierzone, jest zrobione” oraz „jeśli
nie możesz czegoś zmierzyć, nie możesz tym zarządzać”.
7

 e Companies, Partnerships and Groups (Accounts and Non-Financial Reporting) Regulations 2016 (http://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/1245/
Th
pdfs/uksi_20161245_en.pdf).
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4. Niefinansowe wskaźniki efektywności według perspektywy biznesowej – przykłady
Firmy wykorzytsują zwykle karty wyników do grupowania wskaźników celem
przygotowania raportów bądź prezentacji, które ukazywałyby podsumowanie wyników
biznesowych firmy. Tabela 2 prezentuje najczęściej używane kluczowe wskaźniki
efektywności (niezależne od branży), pogrupowane w cztery biznesowe perspektywy:
klienta, sprzedaży i marketingu, procesów operacyjnych i łańcucha dostaw oraz pracownika.
Tabela 2 Przykładowe kluczowe wskaźniki efektywności
Nazwa
wskaźnika

Pomocne
pytania

Formuła

Częstotliwość

Źródło danych

Cel/
benchmark

Perspektywa klienta
Wskaźnik
utrzymania
klientów

W jakim
stopniu udaje
nam się utrzymać zdobytych
klientów?

Liczba klienRocznie
tów na począt- Kwartalnie
ku okresu/Liczba klientów
którzy pozostali
z nami na końcu okresu

Fully engaged
Zaangażowanie Jak silne są
klientów
relacje klientów customers
z firmą?
to actively
disengaged
customers

Rocznie

Rekordy
sprzedaży

60‒65%

Badania
zaangażowania
klientów

8 do 1

Przykłady:
Toyota = 64%
Boots (detalista
w Wielkiej
Brytanii) =
70%

Rotacja klientów

W jakim stopniu udaje nam
się utrzymać
klientów?

Liczba stracoKwartalnie
nych klientów Miesięcznie
w ciągu okresu/
Całkowita
liczba klientów
na koniec
okresu

Baza umów
z klientami

Zależnie
od branży/
sektora

Reklamacje
klientów

Do jakiego stopnia
satysfakcjonujemy naszych
klientów?

Ilość reklamacji Na bieżąco
klientów/sprzedane sztuki

Reklamacje
klientów

5% klientów
składa reklamacje (źródło:
APQC1)
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Nazwa
wskaźnika

Pomocne
pytania

Formuła

Częstotliwość

Źródło danych

Cel/
benchmark

Perspektywa sprzedaży i marketingu
Wspólczynnik
wzrostu rynku

W jakim
stopniu rynek,
na którym
działamy
ma potencjał
na przyszłość?

Wartość sprze- Kwartalnie
daży na rynku
w tym roku/
Wartość sprzedaży na rynku
w zeszłym roku

Badanie/analiza Zależnie
rynku
od branży/
sektora

Względny
udział w rynku

Na ile dobrze
rozwijamy
swój udział
w rynku
w porównaniu
z konkurentami?

Udział w rynku
organizacji/
Udział w rynku
największego
konkurenta

Rocznie
Kwartalnie

Roczne raporty/Badania
rynku

Zależnie
od branży/
sektora

Wskaźnik
konwersji

W jakim
stopniu jesteśmy w stanie
przekształcić
potencjalnego
klienta w rzeczywistego
klienta?

100% * liczba
pozyskanych
klientów/liczba
odwiedzających

Na bieżąco

Narzędzia
analityki internetowej

2% – 3%
średnio

Na ile jesteśmy
wpływowi
w mediach
społecznościowych i sferze
online?

Skala
od 1 do 100,
kalkulowany
automatycznie
przez aplikację
Klout

Analiza
Aplikacja
-miesięczna
Klout
Pomiar – bieżący

Wskaźnik
Klout
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Dla liderów
rynku (np.:
Amazon, eBay
= około 10%)
Wynik powyżej
60 wskazuje,
że organizacja/
osoba są bardzo
wpływowe
Np. Wskaźnik
Klout Baracka
Obamy wynosi
88.
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Nazwa
wskaźnika

Pomocne
pytania

Formuła

Częstotliwość

Źródło danych

Cel/
benchmark

Perspektywa procesów operacyjnych i łańcucha dostaw
Poziom Sześć
Sigma

Na ile niezawodne są nasze
procesy?

Liczba
defektów * 1
mln/Liczba
sztuk * Liczba
możliwych
wystąpień
błędów

Miesięcznie

Dane operaWystępowanie
cyjne (zwykle
błędów = 0,5%
dostępne w sys- lub mniej
temach klasy
ERP)

Terminowe do- Na ile nasi
stawy, komplet- klienci dostają
ne dostawy
to czego chcą
wtedy kiedy
tego chcą?

Sztuki bądź
Na bieżąco
zamówienia
dostarczone
w całości
na czas/Całkowita ilość sztuk
bądź zamówień
wysłanych

System
zamówień

95% średnio

Całkowita
efektywność
wyposażenia

Dostepność (A) Miesięcznie
* Wydajność
Tygodniowo
(P) * Jakość
(Q), gdzie
A = stosunek
czasu zaplanowanego na realizację zadania
do czasu który
w rzeczywistości można
na to zadanie
poświęcić
P = stosunek czasu
dostępnego
do rzeczywistej
pracy
Q = Sztuki
bez defektu/
Wszystkie
sztuki

Dane operacyjne (zwykle
dostępne w systemach klasy
ERP)

90% w organizacjach
będących
światowymi
liderami

Na ile efektywne są nasze
maszyny i urządzenia?
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98 – 99%
w branżach, gdzie
niezawodność
dostawy jest
krytyczna

Wewnętrzny
benchmark –
najlepszy wynik historyczny
osiągnięty
przez daną
fabrykę/maszynę
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Nazwa
wskaźnika

Pomocne
pytania

Formuła

Częstotliwość

Źródło danych

Cel/
benchmark

Perspektywa Pracownika
Wskaźnik
odpływu pracowników

Jak dobrze
utrzymujemy
naszych pracowników?

Liczba
pracowników,
którzy odeszli
w okresie/
średni poziom
zatrudnienia
w okresie *
100%

Rocznie/dwa
razy do roku

Dane działu
kadr

Zależnie
od branży/sektora – średnio
13,5%2

Średni okres
zatrudnienia
pracownika

Na ile nasi
pracownicy są
lojalni naszej
organizacji?

Łączna suma
Rocznie/dwa
lat, przeprarazy do roku
cowanych
w firmie przez
wszystkich
pracowników/Liczba
pełnoetatowych
pracowników

Dane działu
kadr

Zależnie
od branży/sektora – średnio
4,43

Wkaźnik
atrakcyjności
wynagrodzenia

Na ile wynagrodzenie które
oferujemy pracownikom jest
atrakcyjne?

Wynagrodzenie Rocznie/dwa
oferowane
razy do roku
przez firmę/
Przeciętne
wynagrodzenie
oferowane
w sektorze

Dane działu
kadr Badanie
rynku

Średnio od 1
do 1,1.
Dla firm
o silnej marce
pracodawcy
0,9.

Czas rekrutacji

Na ile jesteśmy
w stanie zapełnić otwarte
pozycje w naszym biznesie?

Czas pomiędzy
publikacją
ogłoszenia
o pracy
a początkiem
zatrudnienia

Dane działu
personalnego

20 do 80 dni
zależnie od stanowiska pracy
oraz sektora

Kwartalnie

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane zawarte w publikacji „Bernard Marr – „Key
performance indicators. The 75 measures every manager needs to know”. Financial Times, 2012”.

Według Pawła Łobejko, Dyrektora Globalnego Usług Księgowych spółki Ascensia
Diabetes Care: „Zastosowanie niefinansowych KPIów ma olbrzymie znaczenie dla
optymalnego zarządzania firmą, osiągania wyników finansowych powyżej średniej branżowej,
jak też w wielu przypadkach stanowi narzędzie wspierające w długoterminowym horyzoncie
czasowym. Np. analiza wartości spółek notowanych na giełdzie w Nowym Jorku w ostatnich
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latach pokazuje silną, pozytywną korelację pomiędzy wskaźnikiem zadowolenia pracowników
z zatrudnienia w danej firmie, a ceną jej akcji na giełdzie (tzw. „employee satisfaction/
engagement ratios”). Z kolei wdrożenie i monitorowanie wskaźników wspierających proces
rekrutacji oraz wprowadzania pracowników w bieżącą działalność firmy (tzw. „retention &
attrition ratios”) umożliwia firmie lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi, a zmniejszenie
wskaźnika odejść ma znaczący wpływ na koszty oraz jakość świadczonych usług. Kolejną
grupą wskaźników są te które odnoszą się do rozwoju zasobów ludzkich w organizacji
(np. liczba godzin rocznie przeznaczonych na szkolenia: wewnętrzne, zewnętrzne; liczba
trenerów wewnętrznych, czas poświęcony na samokształcenie). Takie organizacje stają
się liderami na rynku, również poprzez kształtowanie swojej polityki pro pracowniczej,
inwestując środki w rozwój, ale też mierząc efektywność nakładów poniesionych w tym celu,
z wynikami finansowymi firmy w kolejnych okresach”.

5. Wnioski
We współczesnym świecie ciągłych i szybkich zmian, zbudowanie właściwego procesu
zarządzania pozwalającego kontrolowanie głównych zmian jest sporym wyzwaniem.
Audyt wewnętrzny jako funkcja organizacji, która ma najprawdopodobniej największą
wiedzę na temat procesów biznesowych i ich powiązań, może wesprzeć organizację w tym
obszarze. W szczególności audytorzy mogą pomóc w zdefiniowaniu kluczowych obszarów
biznesu i powiązanych z nimi kluczowych czynników efektywności.
Co ważne, kluczowe czynniki efektywności nie powinny być głównie kojarzone
z pomiarem i monitorowaniem. Tak naprawdę najważniejszy jest wybór odpowiednich
wskaźników, których wartość informacyjna będzie wartością dodaną dla organizacji
i pomoże jej zrealizować założoną strategię.
Wierzymy, że zaprezentowane przykładowe wskaźniki wraz z benchmarkami będą
dobrym startem dla każdej organizacji w dyskusji o wykorzystaniu kluczowych wskaźników
efektywności.
6. Podsumowanie
Obecnie od audytu wewnętrznego coraz częściej oczekuje się więcej niż tylko
retrospektywnego wykrywanie nieprawidłowości i słabości jednostki. Funkcja audytu
wewnętrznego powinna wspierać zarząd także w kwestiach takich jak ocena bieżących
i przyszłych ryzyk mających wpływ na przyszłe wyniki jednostki.
Jednym ze sposobów oceny przyszłego potencjału spółki oraz aktualnych zagrożen
może być wykorzystanie kluczowych czynników efektywności, w szczególności
wskaźników niefinansowych. Artykuł prezentuje przykładowe wskaźniki, które mogą
zostać użyte. Kluczem do sukcesu jest tutaj dobór odpowiednich KPI, tak by zapewnić
kierownictwu informację odpowiedniej jakościw odpowiednim czasie. Tym sposobem
audytorzy wewnętrzni mogą stac się zaufanymi doradcami biznesowymi i wesprzeć
jednostki w osiąganiu celów strategicznych.
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Słowa kluczowe: Audyt wewnętrzny, kluczowe czynniki efektywności, KPI,
prospektywna ocena spółki, zarządzanie, wskaźniki niefinansowe
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Łukasz Borowski1

„Insight” czyli … właściwie co?
Wprowadzenie
Gdy w lipcu 2015 r. IIA Global wprowadzał Misję audytu wewnętrznego oraz Kluczowe
zasady, audyt wewnętrzny, zwłaszcza w naszym kraju, stanął przed – jakże paradoksalnym,
biorąc pod uwagę rolę audytu ugruntowaną przez kilkanaście lat funkcjonowania tego
zawodu w Polsce – zadaniem interpretacji tytułowego „wglądu2” w organizację.
Obok zapewnienia i doradztwa pojawiło się bowiem nowe określenie roli audytu
wewnętrznego, którego prawidłowa interpretacja jest ważna o tyle, o ile Standardy audytu
wewnętrznego odwołują się do uznawania i stosowania Misji, konstytuując tę zasadę
już m.in. w Standardzie 1000.
Funkcja „wglądu” w organizację wydaje się na pierwszy rzut oka ściśle związana
ze znanymi jako standardowe dotychczas rolami audytu: zapewniającą oraz doradczą.
Czy tak rzeczywiście jest i na ile powyższe role są komplementarne?
1. Funkcja audytu – droga od zgodności przez efektywność do „wglądu”
Audyt wewnętrzny przez kilkanaście lat funkcjonowania w polskim porządku prawnym
stał się realnie wykorzystywaną funkcją i elementem wspierającym kierownictwo jednostki.
Działanie audytu oznacza obecnie już nie tylko realne wsparcie dla zarządów i kadry
kierowniczej, ale przede wszystkim dla całej organizacji, poprzez wywieranie wpływu
na podejmowanie decyzji i zwiększanie efektywności projektowanych w organizacji
rozwiązań (oczywiście przy zachowaniu atrybutu niezależności od działalności operacyjnej).
Aktywna rola audytu przybiera jednocześnie różną postać, najczęściej wprost
proporcjonalną (w kontekście jej znaczenia) do świadomości kierownictwa organizacji
w tematach takich, jak chociażby zarządzanie ryzykiem czy budowanie ładu
organizacyjnego w oparciu o jasno wytyczone cele funkcjonowania jednostki. Nowe
obszary zainteresowania audytu to także udział – z rolą doradczą – w różnego rodzaju
zespołach i komitetach funkcjonujących w organizacji, których przedmiot działania jest
związany wprost z budową systemów zaadresowanych do kluczowych aspektów działania
jednostki, w tym m.in. bezpieczeństwa informacji, czy systemów antykorupcyjnych.
Biorąc powyższe pod uwagę, nie sposób nie zauważyć, że obecnie kompetencje
audytorów muszą być budowane w oparciu o doskonałą znajomość różnorodnych systemów
zarządzania (przyjętych bądź budowanych w organizacji, m.in. system zarządzania przez
1
2

Członek Zarządu IIA Polska, koordynator PMO w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Misja audytu wewnętrznego: “To enhance and protect organizational value by providing risk-based and objective assurance, advice, and insight”.
Na potrzeby niniejszego artykułu przyjęto tłumaczenie „insight” jako „wgląd”.
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cele, zintegrowany system zarządzania ryzykiem), a także z uwzględnieniem dynamicznych
procesów zachodzących w jednostkach i związaną z tym aktywnością kierownictwa
jednostki w zarządzaniu zmianami. Jak się wydaje, nie wystarczy już tylko wiedzieć, co się
w organizacji dzieje – trzeba także doskonale znać kontekst tych działań. Paradoksalnie,
nasza rola w usprawnianiu organizacji jest na tyle silna, na ile aktywnie potrafimy
dostosować się do oczekiwań kierownictwa i poznać w najszerszym zakresie kluczowe
aspekty działania jednostki. Krótko mówiąc: trzeba (i warto!) mieć „wgląd” w organizację.

Powyższe, nawet jeśli podstawowe, rozważania prowadzą do wniosku, że Misja audytu
wewnętrznego przyjętą definicją znacznie wykracza poza role audytu określone w ustawie
o finansach publicznych. Systematyczna ocena kontroli zarządczej i czynności doradcze
są kluczowe z punktu widzenia zapewnienia wsparcia kierownika jednostki w realizacji
celów i zadań, ale – jak się wydaje – odnoszą się w większym stopniu do wskazania jedynie
sposobu realizacji funkcji audytu, zamiast do określenia w pełnym stopniu jego roli. Patrząc
z tej perspektywy, Misja wydaje się iść krok dalej, kładąc nacisk nie tylko na wzmacnianie
i ochronę wartości organizacji, ale także przede wszystkim rozszerzając kontekst działania
audytu o tytułowy „wgląd” w organizację. Co więcej, co najmniej jedna z kluczowych
zasad audytu do powyższego „wglądu” się również odwołuje, wzmacniając wydźwięk
w/w roli. Nie sposób nie zauważyć tego rozszerzenia przestrzeni funkcjonowania audytu
w większym zakresie, niż tylko wynikający wprost z definicji ustawowej. To bardzo dobry
znak dla naszej profesji. I, moim zdaniem, duża szansa przed którą stoi audyt.
2. Nowa funkcja audytu a niezależność i obiektywizm
Wzmacnianie (rozszerzanie) roli audytu wewnętrznego w organizacji nie może odbyć
się bez odpowiedniego spojrzenia na jej kształt w kontekście zagrożenia dotyczących
podstawowych atrybutów audytu. Do tej pory identyfikowaliśmy naszą rolę głównie przez
pryzmat zadań zapewniających, w których wydajemy opinię na temat systemu kontroli
zarządczej, oraz czynności doradczych, których kształt jest w dużej mierze uzależniony
od zapotrzebowania na ten rodzaj usług u kierownictwa jednostki. Ryzyko naruszenia
zasady niezależności pojawia się głównie w tym drugim rodzaju naszej aktywności, czasami
niebezpiecznie zbliżając nasz udział np. w komitetach czy zespołach powoływanych
w organizacji, do roli niemalże decyzyjnej. Racjonalne spojrzenie z boku na powyższe
zadania pozwala zatrzymać się przed przyjęciem do realizacji funkcji zagrażających
naszym podstawowym zasadom.
W powyższym kontekście, jak się wydaje nie bez przyczyny w bieżącej wersji
Standardów pojawił się m.in. nowy standard 1112, odnoszący się do konieczności
wdrożenia zabezpieczenia służącego zapewnieniu niezależności i obiektywizmu
w sytuacji, gdy zarządzający audytem pełni role i/lub wykonuje obowiązki wykraczające
poza audyt wewnętrzny bądź oczekuje się tego od niego. To oznacza z jednej strony
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znaczny wzrost roli i funkcji audytu, wychodzących już poza wykonywanie standardowych
obowiązków audytora, z drugiej – konieczność mitygacji ryzyka kluczowych atrybutów
audytu, odnoszących się do niezależności i obiektywizmu. Decydujące w tym przypadku
jest wypracowanie rozwiązania polegającego na stworzeniu alternatywnych procesów
pozwalających uzyskać zapewnienie co do obszarów objętych dodatkowymi obowiązkami.
Oznacza to po pierwsze konieczność odpowiedniej identyfikacji i interpretacji potencjalnych
nowych ról audytora, a po drugie – właściwego zaadresowania redundantej funkcji
oceniającej te działania.
Pamiętajmy jednak, że przy zachowaniu właściwych proporcji między aktywnością
a zachowaniem niezależności, rozszerzanie roli audytu jest kwestią kluczową, jeśli chcemy
zachować trend wzmacniania naszej roli. Kwestie zapewnienia są ważne, ale podkreślę
kolejny raz – rola doradcza, dodatkowo podkreślona tytułowym „wglądem” w organizację
dają na pewno zdecydowanie większy margines nie tylko w zakresie ochrony, ale przede
wszystkim wzmacniania wartości każdej organizacji. Przyjęcie takiej postawy pozwala
również na bieżącą reakcję na ciągle zmieniające się otoczenie, w którym jednostka
realizuje swoje cele. Dobrze, jeśli powyższe zmiany stają się impulsem do zaadresowania
coraz to nowych pomysłów audytu do organizacji (a jeszcze lepiej, jeśli organizacja te
pomysły przyjmuje). Pamiętajmy przy tym, że szybka reakcja zarówno na zmienne
warunki zewnętrzne, jak i oczekiwania kierownictwa jednostki w dzisiejszym świecie jest
nieoceniona. W taki sposób obecnie przecież m.in. budujemy wartość audytu.
Wydaje się, że Misja audytu wewnętrznego identyfikuje i adresuje także jeszcze jedną
kwestię – „wgląd” w organizację zapewnia możliwość wskazania w pełnym zakresie
kierownictwu jednostki konkretnych korzyści wynikających z wdrożenia wniosków
audytu, a tym samym determinuje postrzeganie audytu jako dostarczyciela realnych
propozycji i optymalnych rozwiązań. W ten sposób, w naturalny sposób mamy wpływ
na ocenę i budowę ładu organizacyjnego w jednostce, czy wreszcie wpływamy na zmiany
w kulturze organizacji. Żeby robić to odpowiedzialnie, trzeba poznać kontekst działania
zarówno komórek biznesowych, odpowiedzialnych za korową działalność naszych
jednostek, jak i komórek wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska IT.
To bardzo ważne, nowe zadania stawiane przed audytem.
Dlatego mocno zachęcam do propagowania Misji audytu, zwłaszcza w przedmiotowym
zakresie.
3. Podsumowanie

Wyznaczanie roli audytu w organizacji uzależnione jest głównie od świadomości i chęci
zaangażowania tej funkcji przez kierownictwo jednostki. W naszym kraju oznacza to –
niestety – najczęściej realizowanie funkcji audytu w jej podstawowym zakresie. Niemniej,
pryzmat zainteresowania powyższą funkcją (w szerszym rozumieniu) kierownika
jednostki, zależy także w dużej mierze od nas samych – wynikami swojej pracy jesteśmy
w stanie udowodnić naszym klientom jak kluczowa może być nasza rola w kształtowaniu
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efektywnych mechanizmów kontrolnych i zabezpieczających. Stąd już tylko jeden krok
do znalezienia wspólnego języka w kontekście poszukiwania najlepszych rozwiązań dla
organizacji.
Wspólne definiowanie optymalnej roli audytu w jednostce to niezwykle ciekawe
doświadczenie i najlepsze rozwiązanie. Wydaje się, że „insight” to perspektywa równie –
jeśli nie jeszcze bardziej – ciekawa. Zwłaszcza dla audytu.
Słowa klucze: audyt, misja, doradztwo, standardy audytu
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Katarzyna Celinska1

W dniach 07 – 09 czerwca br., w hotelu Holiday
Inn w Józefowie k. Warszawy odbyła się Jubileuszowa
Konferencja IIA Polska. Podczas wydarzenia
uroczyście
obchodziliśmy
XV-lecie
Instytutu
Audytorów Wewnętrznych w Polsce. Trzydniowe
spotkanie stało się przede wszystkim platformą
wymiany doświadczeń przedstawicieli sektora
prywatnego, publicznego, finansowego, IT a także
wielu innych. W trakcie konferencji poruszane były
kwestie związane z odpowiedzialnym działaniem
organizacji oraz roli, jaką w tym procesie może odegrać
audyt, ze szczególnym uwzględnieniem problemów
etycznych, skomplikowanego środowiska prawnego
oraz wyzwań, jakie niesie za sobą rynek pracy. Sesje
tematyczne w trzech blokach (zarządzanie i finanse,
IT i Cybersecurity oraz GRC) były przeplatane sesjami
plenarnymi oraz panelami dyskusyjnymi.
Mark Carawan
Uroczystości rozpoczęły się galą, podczas której
wystąpił gość specjalny - Mark Carawan, obecnie
dyrektor compliance, poprzednio dyrektor audytu wewnętrznego Citigroup, Prezydent IIA
UK. Wystąpienie poświęcone było globalnej
perspektywie audytu wewnętrznego, a także
wyzwaniom, jakie stoją przed naszym
zawodem. Usłyszeliśmy między innymi, że
głównymi filarami nadchodzących zmian są:
technologia, obszar zarządzania talentami
oraz kultura organizacyjna. Po ciekawym
wystąpieniu nastąpiła chwila wspomnień,
podczas której opowiedziano o początkach
Stowarzyszenia w Polsce. Mieliśmy okazję
poznać pracę ludzi, dla których najważniejsze
Sebastian Burgemejster
było tworzenie i rozwijanie Instytutu.
1 IIA Polska
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Relacja z Jubileuszowej Konferencji IIA Polska
„Opowiedziany audyt w odpowiedzialnej organizacji.
15 lat doświadczenia. Wyzwania na przyszłość”
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Marzena Staniszewska,
Sebastian Burgemejster

Mark Carwan
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Ryszard Juszczyk , Sebastian Burgemejster
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Arkadiusz Pieniący, Ewa Śleszyńska Charewicz,
Agnieszka Bryl

Marzena Staniszewska, Agnieszka Bryl
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W tej części udział wzięli koledzy
i koleżanki z Polskiego Instytut Audytorów
Wewnętrznych, organizacji, która była
dobrym „zaczynem” i bazą dla organizowania
działalności IIA Polska, a także koledzy
i koleżanki - entuzjaści rozwijania działalności
Instytutu na wspólnych, nowych warunkach
i w kształcie, w którym funkcjonuje on obecnie
z respektowaniem zasady równoprawności
wszystkich
sektorów
gospodarki
i administracji oraz rozwijania funkcji
audytu wewnętrznego w środowiskach pracy
audytorów wewnętrznych. Do wspomnień
ochoczo „namówić się” dali: Ewa Śleszyńska
– Charewicz, Augustyn Kubik, Ewa
Sławińska – Tomtała, Marzena Staniszewska,
Adam Piołunowicz, Edward Drzewiecki,
Arkadiusz Pieniący, Agnieszka Bryl oraz
Jakub Bojanowski (fot. pierwsza).
Część oficjalną zakończyło wręczenie
statuetek Honorowym Członkom IIA
Polska: Pani Marzenie Staniszewskiej i Panu
Ryszardowi Juszczykowi. Oboje swoją pracą,
zaangażowaniem oraz energią przyczynili się
i do rozwoju profesji audytu wewnętrznego
w naszym kraju, a przede wszystkim rozwoju
Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA
Polska.
Jubileuszowej konferencji towarzyszyło
szczególne wydarzenie. Drugiego dnia,
rozpoczynającego część merytoryczną, doszło
do podpisania porozumienia o współpracy
pomiędzy
Najwyższą
Izbą
Kontroli
i Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA
Polska. Sygnatariuszem ze strony NIK był
Prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski, natomiast
ze strony IIA Polska Prezes Instytutu Sebastian
Burgemejster.
Podpisane
porozumienie
dotyczy przede wszystkim współpracy na
rzecz poprawy funkcjonowania jednostek
sektora finansów publicznych w Polsce.
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Krzysztof Kwiatkowski Prezes NIK,
Sebastian Burgemejster Prezes IIA Polska
45

fot. Jak to się robi studio

NIK oraz IIA Polska będą wymieniać informacje o bieżącej działalności, realizowanych
inicjatywach, dostępności ekspertów w danych dziedzinach oraz podejmować wspólne
inicjatywy na forum krajowym (m.in. konferencje tematyczne, szkolenia zawodowe oraz
wspólne publikacje).
Dzień ten dostarczył wiele wrażeń i obfitował w wystąpienia wybitnych prelegentów, m.in.
Henrik’a Stein’a, Prezydenta ECIIA, który w sposób bardzo ciekawy mówił o działaniach ECIIA
na rzecz wsparcia audytu w UE, następnie odbyły się prelekcje dotyczące audytu i ryzyka, podczas
których wystąpili: Krzysztof Kwiatkowski Prezes NIK, Daria Bochnar oraz Mariusz Pomieński,
oboje z Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Po zakończeniu prelekcji, przyszedł
czas na panele. W pierwszym, Zarządzanie i Finanse, wystąpiła Liliana Anam – Menedżer
Zarządzający, CSRinfo, w kolejnych dotyczących IT i Cybersecurity, Andrzej Szyszko, który
przedstawił prezentacje dotyczącą implementacji NIS i ustawy o cyberbezpieczeństwie, Michał
Mazur, GIODO, który poruszył bardzo ważny temat o Rozporządzeniu o ochronie danych
osobowych – najważniejszych zmianach i nowościach.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się również panele:
–– zmiany prawne, wyzwania dla organizacji, podczas których gościć mogliśmy:
Agnieszkę Boboli, Michała Mazura, Piotra Kawczyńskiego, Adama Mizerskiego
jak również Radosława Kaczorka, oraz
–– GRC – Cyfrowa tarcza – nowa generacja systemów wspierającego zarządzanie
ryzykiem, zgodnością i audytem, gdzie prelekcję miał Tomasz Jadczak, a także
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współpraca audytu, compliance i ryzyka w sektorze finansowym, podczas którego
wystąpili: Monika Rosa, Maciej Piołunowicz, Agnieszka Surmacka, Dariusz
Daniluk i Marcin Góral.
Po przerwie kawowej i rozmowach w kuluarach zaczęła się druga cześć merytoryki, która
dotyczyła Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) i jego wpływu na organizacje, omówionego
przez Jarosław Oleśniewicza a także wykorzystanie technik analizy danych w audycie
przedstawionego przez dr Wiesława Karlińskiego. Tematy, które były poruszane jako następne
to: Wyzwania audytowe w outsourcingu IT – wymagania vs. praktyka prowadzony przez Jakuba
Śpiewaka i Jerzego Korytowskiego, Audyt obszaru Digital Marketingu przedstawiony przez Jana
Wittlina, Audyt projektów IT prezentowany prze Dariusza Mikuckiego oraz Łączenie doradztwa
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––
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z funkcją audytu na przykładzie PKN ORLEN
SA, omówiony przez Mariusza Wochnowicza.
Panel, który zakończył pierwszy dzień
konferencji dotyczył łączenia funkcji audytu
z innymi funkcjami w organizacji. Wystąpili
w nim: Olga Reyzz-Rubini, Konrad Krajewski,
Marcin Dobruk, Mariusz Jedynak i Małgorzata
Humel-Maciewiczak.
Trzeci, podsumowujący dzień również
obfitował w doświadczonych prelegentów,
którzy w sposób ciekawy i merytoryczny
przedstawiali ważne tematy. W pierwszym
panelu tego dnia wystąpiła Iwona Bogucka,
która w sposób niezwykle interesujący
omówiła wyniki badań IIA Global dotyczące
wymagań klientów, w drugiej części
dotyczącej wymagań klientów audytu
panelistami byli: Mirosław Stasik, Dariusz
Daniluk, Monika Dziadkowiec, Ewa
Czarniecka, dr Irena Bruszewska oraz dr inż.
Józef Zajkowski.
Kolejna prezentacja, w ramach panelu
IT i Cybersecurity, o intrygującym tytule A co jeśli…? Badanie podatności organizacji
poprzez kontrolowany atak, przedstawiona
została przez Marcina Ludwiszewskiego,
wdrażanie i utrzymywanie systemów etyki
antykorupcyjnych w organizacji prezentowany
przez
Zuzannę
Dobrowolską,
Annę
Wojciechowską-Nowak, Audyt systemu etyki
i systemu antykorupcyjnego w organizacji,
podczas którego gośćmy byli: Zuzanna
Dobrowolska, Marzena Staniszewska, Beata
Ossowska–Lango, Marcin Dzięgielewski,
Robert Lizak, Agnieszka Kaźmierczak, Marcin
Waszak, Anna Wojciechowska-Nowak.
Ostatni dzień to również panele
dotyczące Coachingu, w interesujący sposób
poprowadzone przez Mariusza Sujkę, Rozwój
i doskonalenie audytora omówiony także
przez Mariusz Sujkę jak również: Krzysztofa
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Swachę, Ewę Sowińską, Lidię Czarkowską,
Beatę Ossowską-Lango i Adama Wnęka oraz
Zarządzanie kryzysowe omówione przez:
Jolantę Gasiewicz, Dariusza Romańczuka,
Zbigniewa Stysia, dr inż. Witolda Skomrę
i mł. ogn. dr inż. Rafała Wróbla. Uczestnicy
wysłuchali ciekawych prelekcji m.in. na temat
przeciwdziałania praniu pieniędzy oczami
banku i audytora wewnętrznego – Audyt
wewnętrzny, jako niezależny partner w walce
z przestępczością finansową omówionych
przez Annę Barańską i Adama Jasińskiego.
Wysłuchaliśmy Wojciecha Bielińskiego
i
Pawła
Skowrońskiego
mówiących
o wykorzystaniu narzędzi BI w procesie
zarządzania ryzykiem i efektywnością
procesów jak również wiele dowidzieliśmy się
od Mikołaja Rutkowskiego o pozyskiwaniu
informacji w trakcie przesłuchania i wywiadu.
Ostatnia część trzydniowej konferencji
jubileuszowej to wyzwania współczesnej
informatyki śledczej na przykładzie CLOUD
FORENSICS przedstawione przez Krzysztofa
Bińkowskiego jak również zarządzanie
ryzykiem korporacyjnym w PKN ORLEN
SA omówione przez Kamila Kulczakiewicza.
Zakończeniem była przede wszystkim
dyskusja Wyzwania na przyszłość Quo vadis
audit?, która stała się podsumowaniem jak
również uwidoczniła plany na przyszłość.

Henrik Stein

Dziękujemy wszystkim sympatykom audytu za ich obecność oraz merytoryczne
dyskusje i dzielenie się doświadczeniami.
W imieniu Zarządu IIA Polska i Komitetu Organizacyjnego Konferencji dziękujemy
złotym sponsorom: Firmie PKN ORLEN i Deloitte. Sponsorom srebrnym: firmie BT&A
i DahliaMatic a także wszystkim partnerom merytorycznym i medialnym jak również
prelegentom Jubileuszowej Konferencji. Jest nam niezmiernie miło, że byliście z nami w tych
ważnych dniach, tak aktywnie uczestnicząc w dyskusjach, podsumowaniach i planach na
przyszłość. Jubileuszowa Konferencja była potwierdzeniem, że każde wspólne spotkanie to
niepowtarzalna okazja do rozmów o audycie wewnętrznym. Już dzisiaj zapraszamy na następne
konferencje i szkolenia IIA Polska.
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Sebastian Burgemejster1

Publikacja praktyczny przewodnik – audyt programów
na rzecz przeciwdziałania łapownictwu i korupcji
ZKOWE WYTYC
WIĄ
Z
BO Międzynarodowe N
Standardy

Kodeks
Etyki

Definicja

ZE

1
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LNI

Praktyczne
Przewodniki

E

Międzynarodowe Ramowe
Zasady Praktyki Zawodowej

Poradniki

ZN

SZC

GÓ

YC

Prezentacja
Stanowisk

E

O

W
Praktycznym
przewodniku
„Audyt
programów
na
rzecz
przeciwdziałania
– Praktyczny przewodnik
łapownictwu i korupcji” autorzy skoncentrowali
się na podnoszeniu świadomości audytorów
wewnętrznych w zakresie zwalczania oszustw oraz
zapobiegania łapownictwu i korupcji. Ponadto
publikacja ma także dostarczyć podstawowej
wiedzy, w jaki sposób zajmować się ryzykiem
Audyt progrAmów nA rzecz
oszustwa, łapownictwa i korupcji zidentyfikowanym
przeciwdziałania zjawiskom
w trakcie przeprowadzanych audytów. Jednocześnie
łapownictwa i korupcji
w treści zamieszczono szczegółowe wytyczne
mArzec 2014
dotyczące oceny efektywności systemu kontroli
wewnętrznej w zakresie łapownictwa i korupcji.
Przewodnik opisuje korupcję, jako jeden z wielu
powszechnych schematów oszustw, a łapownictwo
jako formę korupcji.
Audytorzy, w których stosuje się formalne
programy przeciwdziałania łapownictwu i korupcji, dzięki zawartych w niniejszej
publikacji wytycznych mają możliwość potwierdzenia efektywności każdego komponentu
takiego programu. Jednocześnie mogą dokonać oceny, czy wszystkie jego elementy
działają w sposób spójny, skuteczny i efektywny w celu powstrzymania, redukowania
i wykrywania łapownictwa i korupcji.
Jednocześnie audytorzy wewnętrzni w organizacjach, w których nie stosuje się
lub stosuje się nieformalne programy przeciwdziałania łapownictwu i korupcji, dzięki
praktycznemu przewodnikowi mają możliwość wsparcia organizacji w ustaleniu punktu
odniesienia. W ramach takich działań należy wyróżnić identyfikacje oraz badanie
„czerwonych flag” w obszarach wysokiego ryzyka takich jak np. relacje z innymi
organizacjami, wręczanie upominków i zapewnienie rozrywki, uczestnictwo w życiu
politycznym oraz dostawy/zamówienia. Ustalenia i obserwacje audytu w tych oraz
innych obszarach mogą być wykorzystane przez organizację do stworzenia inicjatyw
antyłapówkarskich i antykorupcujnych. Docelowo po wdrożeniu kolejnych działań,
zbudowania podejścia systemowego i określenia formalnych programów na rzecz
zwalczania zjawisk łapownictwa i korupcji.
E Z ALE C A N E W
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Autorzy wskazuję, iż programy na rzecz przeciwdziałania łapownictwu i korupcji
wymagają wielopoziomowej współpracy oraz skutecznego przepływu informacji pomiędzy
wieloma poziomami i funkcjami zarządczymi, takimi jak zgodności, audyt zewnętrzny,
śledczy oraz rada nadzorcza. Kierujący audytem wewnętrznym w organizacjach, w których
brak jest formalnego systemu antyłapówkarskiego i antykorupcujnego i przedmiotowy
obszar jest nieuregulowany winien z należytą starannością oraz w konsultacji z Radą
i pionem prawnym uzgodnić zakres, sposób i metodykę realizacji takiego zadania.
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KPMG w Polsce od ponad 25 lat
świadczy usługi z zakresu audytu,
doradztwa podatkowego, księgowego,
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Publikacja przewodnik audytu technologicznego (GTAG)
– audyt inteligentnych urządzeń
W Przewodniku Audytu Technologicznego
(GTAG) „Audyt Inteligentnych Urządzeń” autorzy
skoncentrowali się na podnoszeniu świadomości
Przewodnik Audytu
Technologicznego
audytorów wewnętrznych w zakresie ryzyk
związanych z wykorzystywaniem przez organizacje
inteligentnych urządzeń, takich jak telefony
komórkowe, tablety urządzenia przenośne typu PDA
(ang. portable digital assistants), wearables czyli
Audyt
„urządzenia do noszenia” (np. zegarki i okulary)
Inteligentnych
oraz przenośne urządzenia do gier. Urządzenia te
Urządzeń
oferują mobilne i wygodne możliwości do zdalnej
pracy. Jednakże jak każda nowa czy rozwijająca
się technologia, inteligentne urządzenia przynoszą
organizacjom również dodatkowe ryzyka.
Wraz ze stałym rozwojem oraz pojawianiem
się nowych technologii, różnorodnością oraz
pojawianiem się nowych rozwiązań podejście
audytu wewnętrznego do oceny ryzyk i kontroli związanych z inteligentnymi urządzeniami
powinno ewoluować. W celu sprostania tym wyzwaniom, audytorzy wewnętrzni mają
za zadanie:
• zrozumieć strategię organizacji w zakresie inteligentnych urządzeń,
• ocenić wpływ technologii inteligentnych urządzeń na organizację,
• dostarczyć zapewnienia poprawności funkcjonowania środowiska inteligentnych
urządzeń poprzez:
–– identyfikację i ocenę ryzyk wynikających z używania takich urządzeń dla
organizacji,
–– określenie adekwatności ładu organizacyjnego, zarządzania ryzykiem
i kontroli – związanych z takimi urządzeniami,
–– przegląd zaprojektowania i skuteczności związanych z nimi mechanizmów
kontrolnych.
Dodatkowy Przewodnik

Międzynarodowe Ramowe
Zasady Praktyki Zawodowej

Przewodnik audytora wewnętrznego do zrozumienia
i audytu inteligentnych urządzeń

1

Prezes IIA Polska.
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Zarządzający audytem wewnętrznym powinni dokładne rozumieć szanse i zagrożenia
jakie niosą ze sobą inteligentne urządzenia dla organizacji i działalności audytu
wewnętrznego. Działanie audytu wewnętrznego może wspierać wysiłki kierownictwa
zmierzające do minimalizacji ryzyk związanych z wykorzystaniem inteligentnych urządzeń.
Niniejszy przewodnik powinien pomóc audytorom wewnętrznym lepiej zrozumieć
technologię, ryzyka i kontrole związane z inteligentnymi urządzeniami. Załącznik C
dostarcza program zadania audytowego, w tym ocenę ryzyka, który został zaprojektowany
specjalnie do oceny zarządzania ryzykiem i kontroli związanych z inteligentnymi
urządzeniami.
(Footnotes)
1 APQC – American Productivity and Quality Council (https://www.apqc.org)
2 Średnia wartość wskaźnika odpływu pracowników w Wielkiej Brytanii w 2010 roku
według sondażu Chartered Institute of Personnel and Development (https://www.cipd.
co.uk)
3 Średnia długośc zatrudnienia pracowników u obecnego pracodawcy w latach w USA
w 2010 roku według sondażu US Bureau of Labor and Statistics (https://www.bls.gov)
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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.
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8. Artykuły przesłane do druku, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną
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.

informacje dl
informacje dotyczące promocji i reklamy

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
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