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Obszar 
zarządzania 
funkcją AW 

Osiągnięty  poziom 
dojrzałości 

DAW ARiMR 
 

Sposób realizacji 

Usługi i rola  AW Poziom 4 – Zarządzanie  Okres 2000-2004 badanie głównie legalności i spełnienia wymagań norm 
wewnętrznych i KE, 

 Lata 2004-2008- ocena adekwatności systemu kontroli wewnętrznej, 
badania systemowe uzupełniane o oceny transakcyjne;  

 od 2009 r. obok badania adekwatności, ocena realizacji celów 
wewnętrznych organizacji; 

 od 2011r. realizacja audytów programowych, efektywnościowych , 
ocena powiązań z rachunkiem kosztowym, 

 ograniczenie badań w zakresie „compliance” (zadanie przesunięte w 
ramach bieżącego monitoringu sprawowanego przez kadrę operacyjną), 

 czynności doradcze w obszarze budowy systemów zarządzania i kontroli; 

 opinia roczna Dyrektora DAW- w zakresie poświadczenia wiarygodności/ 
oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, 

 pełna koordynacja systemu audytów zewnętrznych: KE, ETO, OLAF, JA, IC 
 

Zarządzanie 
personelem 

Poziom 3 – Zintegrowany 
<DAW ARiMR <Poziom 4 – 
Zarządzanie 

 komplementarny zespół  21 audytorów o dużym doświadczeniu 
zawodowym i specjalizacji merytorycznej;  

 dedykowana komórka wewnętrzna odpowiedzialna za koordynację 
audytów zewnętrznych i funkcje analityczne w układzie horyzontalnym,  

 aktywny udział kadry DAW w szkoleniach wewnętrznych kadry 
operacyjnej organizacji i podmiotów realizujących zadania delegowane; 

 udział Dyrektora DAW w pracach KSBI oraz Zarządzania Ryzykiem z 
głosem doradczym; 



 ograniczone możliwości rozwoju zawodowego  - szkolenia 
specjalistyczne; 
 

Profesjonalne 
praktyki 

Poziom 4 – Zarządzanie  Harmonizacja planu audytu z systemem zarządzania ryzykiem w 
organizacji; 
 

Zarządzanie 
sprawnością i 
rozliczalność 

Poziom 3 – Zintegrowany  Sprawny obieg informacji pozwalający na  zarządzanie działaniami AW 
na bieżąco, wdrożenie systemu elektronicznej dystrybucji sprawozdań,  

 istniejące od 2009 zarządzenie wewnętrzne Kierownika Jednostki na 
temat zarządzania zaleceniami audytowymi, skutkujące efektywnym 
systemem sprawozdawczości w zakresie efektów zaleceń DAW (wg 
kategorii ryzyka , typu ustalenia, jego charakteru); 

 zdefiniowane wskaźniki ilościowe- % wykonania planu rocznego,  czas 
trwania audytu, % realizacji zaleceń, % zaleceń nie zatwierdzonych do 
realizacji przez Kierownika Jednostki. 

 

Kultura  
organizacyjna i 
relacje 

Poziom 3 – Zintegrowany 
<DAW ARiMR <Poziom 4 – 
Zarządzanie 

 Aktywny udział Dyrektora DAW w działaniach kierownictwa organizacji, 
istotne znaczenie „opinii” i „roli doradczej” DAW;  

 Silne, pozytywne relacje AW z jednostkami wewnętrznymi, jak również 
partnerami zewnętrznymi; 

 Sprawny dostęp do informacji niezbędnych do przeprowadzenia 
czynności audytowych , 

 Mocne relacje z audytorami zewnętrznymi, wykonywanie części zakresu 
prac AZ (badania akredytacyjne); 

 Pełna koordynacja postępowań audytowych KE i ETO – wdrożenie na 
poziomie DAW aplikacji do zarządzania ww. postępowaniami; 

 Monitorowanie stopnia realizacji zaleceń zewnętrznych organów 
audytowych. 
 
 



Struktury governance Poziom 4 – Zarządzanie  Kwartalne sprawozdania Dyrektora DAW- ocena rezultatów 
rekomendacji i identyfikacja kluczowych ryzyk, zadania zrealizowane i 
zadania planowane. 

 Raporty w zakresie statusu wdrożenia zaleceń- wspomagane systemem 
SZARIK 

 Sprawozdawczość  do Komitetu Audytu 
 


