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Efektywność... co to takiego? 
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Ocena efektywności AW w TPE 

• efektywność – stosunek między wartością poniesionych nakładów a 

wartością efektów uzyskanych dzięki tym nakładom 

 

Audyt Wewnętrzny: 

 

o zasoby ludzkie 

o nakład pracy 

o zadania audytowe 

o miejsce w organizacji 

o status w organizacji 
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Efektywność AW wg Standardów… 

3 

Ocena efektywności AW w TPE 

Okresowe przeglądy: 

przeprowadzane są drogą samooceny lub przez inną osobę - w ramach 

organizacji - posiadającą wystarczającą znajomość praktyki audytu 

wewnętrznego i standardów 

Efektywność audytu wewnętrznego za 

Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej 

AW poddawana jest ocenie wewnętrznej poprzez:  

Bieżące monitorowanie działalności AW: 

polega na codziennym nadzorze, przeglądzie i pomiarze skuteczności 

i jakości działalności audytu wewnętrznego 
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Bieżące monitorowanie działalności AW w TPE  
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Ocena efektywności AW w TPE 

I. Dokument Kontroli Ryzyka 

II. Cele indywidualne dla audytorów  

III. Ocena wykonanego zadania audytowego 

Okresowe przeglądy działalności AW w TPE  

Program zapewnienia i poprawy jakości funkcji audytu wewnętrznego 

I. Okresowe przeglądy – WEWNĘTRZNE 

i. Cykliczna analiza odchyleń od wartości oczekiwanych dla wskaźników działalności: 

− Stosunek zadań audytowych wykonanych do planowanych 

− Czas powstawania Raportu wstępnego i końcowego  

− Czas archiwizowania dokumentacji roboczej z pojedynczego zadania audytowego  

− Godziny szkoleniowe na audytora  

− Posiadane przez audytorów certyfikaty zawodowe 

ii. Półroczne i roczne sprawozdania z działalności AW przedstawiane Prezesowi TPE  

i Komitetowi Audytu w TPE   

 

II. Okresowe przeglądy – ZEWNĘTRZNE 
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Co może zrobić szef audytu w celu wzmocnienia 

jego efektywności? 
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Ocena efektywności AW w TPE 

• aktywne kreowanie wizerunku audytu wewnętrznego; 

• angażowanie się (m.in.) w zadania efektywne wizerunkowo / widoczne;  

• rozwijanie świadomości organizacji w kontekście możliwych sposobów 

wykorzystywania funkcji AW; 

• ścisła współpraca z kierownictwem wyższego szczebla w organizacji; 

• wykraczanie poza oczekiwania najważniejszych interesariuszy; 

• rozwijanie formalnych i nieformalnych linii raportowania; 

• ciągłe podnoszenie kwalifikacji zespołów  

audytowych; 

• „rozumienie” organizacji / branży / sektora; 

• „out of the box thinking”, otwartość, entuzjazm 

 

• pragmatyzm... 
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Dziękuję za uwagę 

TAURON Polska Energia S.A., ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice 
tel. +48 32 774 27 04, fax. +48 32 774 20 81 

Ocena efektywności AW w TPE 

michal.wizner@tauron-pe.pl 


