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O ECIIA

Europejska Konfederacja Instytutów Audytorów
Wewnętrznych (ECIIA) jest profesjonalnym
przedstawicielstwem 36 narodowych instytutów audytu wewnętrznego na obszarze Europy
i basenu Morza Śródziemnego.
Misją ECIIA jest zgodny głos dla profesji audytu
wewnętrznego w Europie poprzez współpracę
z Unią Europejską, Parlamentem oraz Komisją
Europejską, jak również każdą instytucją wpływu.
ECIIA reprezentuje i rozwija profesję Audytu
Wewnętrznego i dobrego Ładu Organizacyjnego
w Europie.
Podstawowym celem jest wspieranie rozwoju
ładu organizacyjnego i audytu wewnętrznego
poprzez dzielenie się wiedzą oraz stałe monitorowanie środowisk regulowanych.
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To manage risks effectively is an essential part of
good corporate governance. An important role of
each organisation is to identify all business risks
and uncertainties which the organisation faces,
quickly implementing risk mitigating measures
and enhancing the system of internal controls.
The internal audit function, as an essential part
of the corporate governance framework, provides
independent assurance that those risks have
been properly managed. As the global business
environment and its financial and regulatory
requirements have become more complex, users
of the audited processes have been calling for
more pertinent information for their decision
making. The rapidly evolving environment (e.g.
digitalisation of services, sustainability, information
technology) and a shortening life cycle of products
requires organisations to embrace change.
Agility and a short response time are critical to
survival. This leads to new/enhanced risks which
the organisation has to deal with and a new risk
appetite. To be able to provide an assurance to
senior management in a short time period, it is
necessary to focus the audit plan on current and
future risks and provide a risk-based approach
for audit planning.
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requirements. Organisations have to manage the
risk of different local regulatory requirements,
which themselves change as the external
environmental factors transform (e.g. recent
developments in financial technology, such as
blockchain and bitcoins).
The risk-based approach facilitates continuous
enhancement of the audit plan with regard
to changes of the risks the organisations deal/
have to deal with. Therefore, a continuous riskbased approach should be prioritised over the
traditional multi-year planning approach since the
traditional approach does not ensure that risks are
being managed in an effective and timely way.
The internal audit function cannot provide any
timely assurance that new/enhanced/changed
risks are being managed in a proper manner
using exclusively the multi-year (long-term) audit
planning approach. Furthermore, the traditional
approach does not ensure that the activities in
managing risks and the changes in the system
of internal controls are addressed by the internal
audit function at an early stage.

1 Zarządzający audytem z DZ Bank AG, Crédit Agricole SA, ABN AMRO, Grupo Santander, UniCredit S.p.A., KBL European Private Bankers,
Nordea, National Bank of Greece
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PODSTAWY
1 Nadzór Komitetu Audytu

Wytyczne Komitetu Bazylejskiego dotyczące
audytu wewnętrznego zawierają zalecenia dotyczące zakresu i obszaru audytu wewnętrznego
w grupach banków. Komitet Audytu grupy musi
zagwarantować, aby plan audytu banku obejmował odpowiednie zarządzanie zarówno kluczowymi ryzykami, na które narażona jest grupa,
jak i spełniał wszelkie lokalne wymogi regulacyjne w ramach spółek zależnych i oddziałów.
Wspólnie z zarządami spółek zależnych powinien
zapewnić, aby w razie potrzeby w ramach spółki
zależnej została utworzona lokalna funkcja audytu wewnętrznego. W przypadku braku lokalnego
audytu wewnętrznego Komitet Audytu grupy3
i zarząd spółki zależnej powinny zapewnić odpowiednią obsługę w ramach outsourcingu.
Uwaga: oczekuje się, że ogólnoeuropejski
nadzór prowadzony przez EBC4 będzie ułatwiał
wprowadzanie przepisów akceptujących outsourcing audytu w obrębie grupy w krajach objętych nadzorem EBC.

audytu wewnętrznego
2 Polityka
w obrębie grupy

Karta i polityki (planowanie, zalecenia audytowe,
metodologia badania, itp.) funkcji audytu wewnętrznego grupy, zatwierdzone przez Komitet
Audytu grupy (i/lub inny odpowiedni organ zatwierdzający grupy), będą również akceptowane
przez Komitety Audytu spółek zależnych (lub
innych właściwych jednostek organizacyjnych).
Jeżeli będą wymagane jakiekolwiek odchylenia
od standardów grupy (np. ze względu na lokalne wymogi regulacyjne), należy je składać
do Komitetu Audytu grupy i/lub Zarządzającego Audytem grupy, do rozpatrzenia.
Każda spółka zależna powinna posiadać
własny plan audytu sporządzony zgodnie z metodologią audytu grupy. Audyty w ramach tego
planu powinny stanowić integralną część planu
audytu grupy, który podlega kompetencjom Komitetu Audytu grupy. Zarząd spółki zależnej nie
ma uprawnień do zmian planu audytu, który został określony dla niej w ramach planu grupy, bez
wcześniejszej zgody Komitetu Audytu grupy.

organizacyjna audytu
3 Podległość
wewnętrznego spółki zależnej

Wytyczne Komitetu Bazylejskiego odnośnie audytu wewnętrznego zalecają aby Zarządzający
Audytem spółki zależnej podlegał odpowiedzialności zarówno wobec zarządu spółki zależnej, jak i Zarządzającego Audytem całej grupy.
Ma to na celu zapewnienie odpowiedniej równowagi między potrzebami wynikającymi z zakresu odpowiedzialności w ramach grupy (w tym
stosowania karty audytu wewnętrznego i polityki audytu wewnętrznego całej grupy) oraz odpowiedzialności wobec zarządu spółki zależnej.
Uważa się również za właściwe, aby audyt
wewnętrzny grupy wydawał zalecenia
zarządowi spółki zależnej w zakresie zatrudniania, zwalniania, przesuwania, oceny (w tym ustalanie celów) i ustalania wynagrodzenia Zarządzającego Audytem spółki zależnej. Zaleca się, aby
coroczna procedura oceny działania i wynagradzania Zarządzającego Audytem spółki zależnej
odbywała się pod kierownictwem audytu wewnętrznego grupy.

audytu wewnętrznego
4 Obowiązki
grupy w zakresie wsparcia funkcji

kierowniczych

Audyt wewnętrzny grupy musi prowadzić stały
monitoring i okresowe przeglądy zapewnienia
jakości, zgodne co najmniej ze Standardami IIA,
w celu zapewnienia prawidłowego wdrożenia zasad audytu wewnętrznego w całej grupie. Wszelkie istotne kwestie powinny być przedstawiane
zarządowi spółki zależnej/Komitetowi Audytu
grupy w celu podjęcia decyzji.
W przypadku jakichkolwiek trudności z wdrożeniem powyższych wytycznych, powinny być
one objęte działaniami w ramach zasad ładu organizacyjnego regulujących zarządzanie instytucją finansową.

3 O
 dniesienie do Komitetu Audytu w niniejszym dokumencie ma zastosowanie do każdej jednostki organizacyjnej podległej Radzie/
Zarządowi, która ma w swoich kompetencjach audyt wewnętrzny i kontrolę wewnętrzną.
4 EBC – Europejski Bank Centralny (przyp. redakcji)

NASZA MISJA
Misją ECIIA jest zgodny głos dla profesji audytu wewnętrznego w Europie poprzez współpracę
z Unią Europejską, Parlamentem oraz Komisją Europejską, jak również każdą instytucją wpływu.
ECIIA reprezentuje i rozwija profesję Audytu Wewnętrznego i dobrego Ładu Organizacyjnego w Europie.

O INSTYTUCIE IIA POLSKA
IIA jest reprezentowany w Polsce przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Instytut
Audytorów Wewnętrznych IIA Polska jest stowarzyszeniem osób fizycznych, zarejestrowanym
w Krajowym Rejestrze Sądowym 9 maja 2002 r. oraz uznanym przez światową organizację IIA
w dniu 27 czerwca 2003 roku.
Do Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska należy aktualnie ponad 1600 osób z całego kraju.
Instytut nie prowadzi działalności gospodarczej i opiera się na aktywności społecznej członków
i wolontariuszy realizujących cele Instytutu.
Więcej na stronie: www.iia.org.pl
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