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Organizacja audytu wewnętrznego
w zakładach ubezpieczeń
w świetle Solvency II oraz
standardów audytu
Streszczenie: Celem opracowania jest określenie podstawowych zasad organizacji i działania
komórki audytu w zakładzie ubezpieczeń z uwzględnieniem wytycznych Solvency II oraz
międzynarodowych standardów audytu wewnętrznego. W opracowaniu wskazano na szczególne znaczenie audytu wewnętrznego w przysparzaniu wartości i usprawnianiu funkcjonowania zakładu ubezpieczeń. Zaproponowano modele organizacyjnego podporządkowania
komórki audytu wewnętrznego w zakładach ubezpieczeń. Określono również podstawowe
obszary i procesy poddawane audytowi wewnętrznemu.
Słowa kluczowe: zakłady ubezpieczeń, audyt wewnętrzny.

1. Wstęp
W roku 2009 zakończono prace nad projektem nowego modelu wypłacalności, którego treść zamieszczono w Dyrektywie 2009/138/WE w sprawie podejmowania
i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Solvency II). Rozwiązania przyjęte w tej Dyrektywie państwa członkowskie UE muszą uwzględnić
w regulacjach krajowych do 31 października 2012 r. Solvency II zobowiązuje zakłady ubezpieczeń m.in. do opracowania i wdrożenia skutecznego systemu zarządzania. System ten musi obejmować funkcje: zarządzania ryzykiem, zgodności z przepisami, audytu wewnętrznego i aktuarialną [Kiedrowska, Szczepankiewicz 2011,
s. 697]. Zawarte w Dyrektywie wytyczne dotyczące organizacji i funkcjonowania
audytu wewnętrznego w zakładach ubezpieczeń mają jednak bardzo ogólny charakter. Brak polskich przepisów prawa w tym zakresie powoduje, że zakłady ubezpieczeń, które opracowują i wdrażają system audytu wewnętrznego, zwykle kierują się
wytycznymi zawartymi w międzynarodowych standardach audytu wewnętrznego.
Celem opracowania jest określenie podstawowych zasad organizacji i działania
komórki audytu w zakładzie ubezpieczeń z uwzględnieniem wytycznych Solvency II
oraz międzynarodowych standardów audytu wewnętrznego. W opracowaniu zapro-

47-Szczepankiewicz, Kiedrowska.indd 454

2012-07-30 13:02:58

Organizacja audytu wewnętrznego w zakładach ubezpieczeń...

455

ponowano modele organizacyjnego podporządkowania komórki audytu i zwrócono
uwagę na wpływ tego podporządkowania na niezależność, obiektywizm i skuteczność jej funkcjonowania. Ponadto określono podstawowe obszary i procesy poddawane audytowi wewnętrznemu.

2. Organizacja i cele audytu wewnętrznego
w zakładach ubezpieczeń
W myśl przepisów Solvency II zakłady ubezpieczeń mają obowiązek sporządzić na
piśmie i wdrożyć do praktyki zasady i procedury dotyczące co najmniej zarządzania
ryzykiem, systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz outsourcingu (art. 41). Ważnym wymogiem jest zachowanie niezależności audytu od funkcji
operacyjnych, dlatego też nie można łączyć funkcji audytu wewnętrznego z innymi
funkcjami systemu zarządzania1 (art. 47).
Zgodnie z międzynarodowymi standardami audytu wewnętrznego, opracowanymi przez The Institute of Internal Auditors (IIA), ogólnym celem prowadzenia audytu powinno być przysparzanie wartości i usprawnianie funkcjonowania organizacji.
Audyt powinien dostarczać kierownictwu obiektywnej i niezależnej oceny mechanizmów zarządzania działalnością, w tym zarządzania ryzykiem oraz procedur kontroli wewnętrznej. Audytor ocenia, czy funkcjonują one prawidłowo, są adekwatne,
efektywne i skuteczne.
Audyt wewnętrzny obejmuje czynności zapewniające (oceniające), a także
czynności doradcze. Czynności zapewniające są podstawowym zadaniem audytu
w zakładzie ubezpieczeń. W ramach tych czynności, poprzez realizację zaplanowanych zadań audytowych, audytor dostarcza kierownictwu niezależnej i obiektywnej
oceny systemu zarządzania i funkcjonowania mechanizmów kontroli wewnętrznej
w badanych obszarach/systemach. Do usprawniania funkcjonowania zakładu ubezpieczeń przyczyniają się też czynności doradcze audytu, zgodnie bowiem ze standardami IIA audytor może z własnej inicjatywy lub na prośbę kierownictwa składać
rekomendacje usprawniające.
Realizacja czynności zapewniających, a także doradczych, powinna wnosić
wartość dodaną do działalności zakładu. Zatem audyt musi być realizowany na
odpowiednio wysokim poziomie, by wdrożenie uwag i wniosków wynikających
z wykonanych zadań audytowych lub doradztwa przyczyniało się do poprawienia
jakości funkcjonowania procesów i systemów w zakładzie. Rysunek 1 prezentuje
tworzenie wartości dodanej w zakładzie ubezpieczeń w wyniku czynności audytu
wewnętrznego.

W mniejszych zakładach, o niższym stopniu złożoności, jedna osoba lub komórka organizacyjna
może wykonywać więcej niż jedną funkcję, np. zarządzać ryzykiem i systemem kontroli wewnętrznej,
jednak funkcja audytu również musi być niezależna od innych funkcji.
1
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Elżbieta Izabela Szczepankiewicz, Maria Kiedrowska
Audyt wewnętrzny
Czynności zapewniające

Czynności doradcze

Usprawnienie funkcjonowania zakładu ubezpieczeń
Rys. 1. Tworzenie wartości dodanej poprzez czynności audytu wewnętrznego
Źródło: opracowanie własne.

Spełnienie funkcji audytu w zakładzie ubezpieczeń, a w szczególności jakość
realizowanych czynności audytowych, zależy od stosowania się audytorów do szeregu zasad określonych w Solvency II oraz w standardach audytu wewnętrznego IIA
(tab. 1).
Tabela 1. Podstawowe zasady audytu wewnętrznego według Solvency II i Standardów IIA
Zasady funkcjonowania audytu

Regulacja Solvency/Standard IIA

1. Odpowiedzialność kierownictwa za system kontroli
wewnętrznej

Standard 2600

2. Ukierunkowane podejście audytu na poprawę działania
zakładu

Standard 2110

3. Wyznaczanie poziomu istotności ryzyka

Standard 2120

4. Zapewnienie wysokiej jakości audytu

Standardy 1300, 1310, 1320

5. Niezależność, bezstronność i obiektywizm w wyrażaniu opinii Solvency art. 47,
Standardy 1100, 1110, 1120
6. Profesjonalizm, biegłość, należyta staranność w audycie

Standardy 1200, 1230

7. Efektywność wykorzystania zasobów audytu wewnętrznego

Standardy 2030, 2230

8. Swobodny obieg informacji i właściwej komunikacji

Standardy 2050, 2060, 2400

Źródło: opracowanie własne na podstawie [The International Standards…2009; Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE…].

W świetle regulacji działanie audytu wewnętrznego musi być niezależne, a audytorzy muszą zachować obiektywizm podczas wykonywania pracy (Solvency II,
art. 47, Standard 1100). Aby osiągnąć odpowiedni poziom niezależności w wykonywaniu zadań audytowych, kierownik komórki audytu powinien mieć bezpośredni
i nieograniczony dostęp do kierownictwa zakładu i nie podlegać naciskom ze strony
kierownictwa operacyjnego. Z tego względu komórka audytu powinna być umieszczona na możliwie najwyższym poziomie w strukturze organizacyjnej zakładu ubezpieczeń. W zależności od przyjętego rozwiązania może ona bezpośrednio podlegać
komitetowi audytu lub radzie nadzorczej (model 1), prezesowi zarządu (model 2)
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lub zarządowi (model 3). Rysunek 2 prezentuje modele podporządkowania komórki
audytu w zakładzie ubezpieczeń.
Model 1
Komitet audytu
przy radzie nadzorczej

Model 2

Model 3
Komitet audytu
przy radzie nadzorczej

Komitet audytu
przy radzie nadzorczej
Prezes Zarządu

Komórka audytu
wewnętrznego
zależność organizacyjna

Zarząd zakładu

Komórka audytu wewnętrznego
zależność funkcjonalna

Komórka audytu wewnętrznego
informacja zwrotna z audytu (raporty)

Rys. 2. Modele podporządkowania komórki audytu wewnętrznego w zakładzie ubezpieczeń
Źródło: opracowanie własne.

Podporządkowanie komórki audytu wewnętrznego komitetowi audytu (model 1)
pozwala na ocenę procedur kontroli wewnętrznej na poziomie operacyjnym, a także
decyzji najwyższego kierownictwa na poziomie zarządczym, zwłaszcza w zakresie
efektywności i adekwatności zarządzania ryzykiem. Jeśli audyt jest podporządkowany bezpośrednio prezesowi zarządu (model 2), wówczas zakres oceny zawęża
się do badania obszarów na poziomie operacyjnym i decyzji podejmowanych przez
wiceprezesów w kierowanych przez nich pionach organizacyjnych. Zastosowanie
modelu 3 oznacza znacznie ograniczoną możliwość nadzoru ze strony rady nadzorczej nad zarządzaniem działalnością zakładu, gdyż audyt przeprowadzany jest tylko
na poziomie operacyjnym.

3. Podstawowe obszary audytu
w zakładach ubezpieczeń i realizacja zadań
W zakres audytu wewnętrznego powinny wchodzić wszystkie obszary działania zakładu ubezpieczeń. Zgodnie z Solvency II audyt wewnętrzny przeprowadza ocenę
adekwatności i efektywności systemu kontroli wewnętrznej [Szczepankiewicz, Dudek 2006, s. 249–260] i innych elementów systemu zarządzania, w szczególności zarządzania ryzykiem [Kiedrowska, Szczepankiewicz 2011, s. 704]. Audyt powinien
obejmować m.in.:
• ocenę przestrzegania przepisów prawa, w tym stosowania się do wymogów kapitałowych, zachowania marginesu wypłacalności, realizacji polityki lokacyjnej,
tworzenia właściwego poziomu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych itd.
• ocenę przestrzegania regulacji wewnętrznych oraz programów, strategii, a także
standardów i wytycznych ustanowionych przez KNF,
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•

przegląd mechanizmów kontroli wewnętrznej w systemie rachunkowości oraz
wiarygodności i rzetelności informacji finansowych, operacyjnych i zarządczych,
• ocenę procedur i praktyki sporządzania oraz przedstawiania informacji finansowej (sprawozdań finansowych i raportów, w tym informacji o ryzykach działalności),
• identyfikację i analizę ryzyka finansowego, w tym ryzyka płynności, kredytowego i ryzyka rynkowego (ryzyka stóp procentowych, cen papierów wartościowych, walutowego) oraz ryzyka operacyjnego związanego z działalnością
zakładu, a także ocenę efektywności procesu zarządzania ryzykiem i ocenę mechanizmów kontroli,
• przegląd polityk, planów, programów (np. sprzedaż produktów ubezpieczeniowych) w celu ustalenia zgodności ich realizacji z planowanymi celami i wynikami,
• składanie sprawozdań z audytu z zaleceniami dotyczącymi poprawy skuteczności działania zakładu w danym obszarze,
• ocenę dostosowania działalności zakładu do przedstawionych wcześniej zaleceń
audytu lub kontroli zewnętrznych (np. KNF, US, ZUS).
W zakładach ubezpieczeń przeprowadza się audyt o charakterze finansowym,
operacyjnym i informatycznym [Czerwiński 2005; Knedler, Stasik 2005; Forystek 2005; Molski, Łacheta 2007; Winiarska 2008; Szczepankiewicz, Dudek 2009,
s. 253–264]. W ramach każdego z typów audytu badana jest zgodność działalności
z przepisami i regulacjami wewnętrznymi [Czerwiński 2005; Winiarska 2005; Mikołajczyk, Krawczyk 2010]. Podkomisja ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń (PIU) po ogłoszeniu Solvency II opracowała ogólne wytyczne, które mają ułatwić audytorom sporządzenie programów audytu najważniejszych
procesów lub obszarów funkcjonujących w zakładach ubezpieczeń. PIU zaleca prowadzenie audytu w podstawowych obszarach i procesach dotyczących organizacji
działalności zakładu, takich jak np.: proces tworzenia produktów, proces sprzedaży,
proces zarządzania inwestycjami, proces zapewnienia ciągłości działania i obszar
bezpieczeństwa informacji. Szczegółowe obszary badania w zakresie organizacji
działalności zakładu prezentuje tab. 2.
Zgodnie z wytycznymi PIU należy również przeprowadzać audyt w zakresie
procesów obsługi produktów ubezpieczeniowych, a w szczególności: procesu naliczania i wypłaty prowizji agencyjnych, procesu likwidacji następstw zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, procesu reasekuracji oraz procesu ustalania i monitorowania składki. Procesy obsługi produktów ubezpieczeniowych podlegające
audytowi prezentuje tab. 3.
Audytor wewnętrzny, stosując się do metodologii prowadzenia audytu określonej w standardach audytu IIA i wytycznych PIU, podczas planowania każdego
zadania audytowego powinien w szczególności: wyznaczyć cel badania, ustalić zakres badania, określić obiekty audytu dla danego procesu/obszaru, zidentyfikować
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Tabela 2. Podstawowe obszary audytu organizacji działalności zakładu ubezpieczeń
Obszar audytu
Audyt procesu
tworzenia produktu
ubezpieczeniowego

Audyt procesu
sprzedaży

Szczegółowe obszary badania
1. Strategia i regulacje wewnętrzne dla rozwoju produktów ubezpieczeniowych
2. Bieżące analizy trendów rynku ubezpieczeń w zakresie oferty produktowej
3. Proces tworzenia i wyceny nowego produktu/zmian produktów
4. Przygotowywanie wdrożenia i wdrażanie obsługi poszerzonej oferty
produktowej
5. Monitorowanie produktu ubezpieczeniowego po jego wdrożeniu
1. Strategia sprzedaży i regulacje wewnętrzne w obszarze sprzedaży
2. Planowanie sprzedaży (projekt, weryfikacja, wersja finalna planu sprzedaży)
3. Rekrutacja i szkolenie agentów (budowanie sieci sprzedaży opartej na
agentach)
4. Analiza potrzeb i oczekiwań klientów (pozyskanie nowych klientów)
5. Akwizycja bezpośrednia (informowanie klientów o szczegółach produktów)
6. Techniki sprzedaży, przygotowanie i negocjowanie oferty oraz zawarcie umowy
7. Rozwój współpracy z klientami i jakość obsługi klienta
8. Opracowywanie, zamawianie i dystrybucja materiałów informacyjnych
i reklama
9. Metody stymulowania wzrostu sprzedaży
10. Metody mobilizowania sieci sprzedaży (konkursy, nagrody, wyższa prowizja)
11. Analiza jakości sprzedaży i monitorowanie sprzedaży
12. Funkcjonalność systemu IT wspierającego proces sprzedaży

Audyt zapewnienia
ciągłości działania

1. Zarządzanie ciągłością działania (organizacja, struktura, odpowiedzialność)
2. Proces analizy wpływu niedostępności procesów na działalność
3. Proces identyfikacji i oceny ryzyka oraz strategia zapewnienia ciągłości
działania
4. Utworzenie planu ciągłości działania i testowanie planu ciągłości działania
5. Szkolenia pracowników, utrzymanie/aktualizacja planu ciągłości działania

Audyt zarządzania
inwestycjami

1. Strategia i inne regulacje w obszarze inwestycji, realizacja strategii
inwestycyjnej
2. Składanie zleceń i realizacja transakcji oraz ich dokumentowanie i księgowanie
3. Nadzór nad przebiegiem procesu inwestycyjnego, statystyka i raportowanie
4. Konflikt interesów, współpraca z podmiotami zewnętrznymi
5. Funkcjonalność systemu IT wspierającego proces inwestowania

Audyt zapewnienia
bezpieczeństwa
informacji

1. Analiza ryzyka i polityka bezpieczeństwa informacji
2. Zasady klasyfikacji zasobów informacji i organizacja bezpieczeństwa informacji
3. Bezpieczeństwo związane z personelem
4. Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe (m.in. pomieszczenia do
przechowywania dokumentacji papierowej, zawierającej informacje chronione)
5. Zarządzanie systemami sieciowymi, systemami i sprzętem IT
6. Bezpieczeństwo logiczne eksploatowanych systemów sieciowych i systemów IT
7. Rozwijanie i utrzymanie systemów sieciowych i systemów IT
8. Zgodność z przepisami obowiązującego prawa

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Programy audytów… 2009, s. 7–27; Programy audytów…
2010, s. 3–34].
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Tabela 3. Obszary audytu procesów obsługi produktów ubezpieczeniowych
Obszar audytu

Szczegółowe obszary badania

Audyt naliczania
i wypłaty prowizji
agencyjnych

1. Tworzenie systemu prowizyjnego, wdrożenie systemu i naliczanie
prowizji
2. Wypłata prowizji i monitorowanie wypłat
3. Funkcjonalność systemu IT wspierającego proces naliczania i wypłaty
prowizji

Audyt likwidacji
następstw zdarzeń
objętych ochroną
ubezpieczeniową
(likwidacja szkód)

1. Struktura organizacyjna jednostki badanej i uprawnienia, regulacje
wewnętrzne
2. Przyjęcie zgłoszenia szkody, rejestracja szkód, prowadzenie akt
szkodowych
3. Utworzenie i zmiana rezerw
4. Oględziny obiektu przy likwidacji szkód majątkowych, czynności
likwidacyjne
5. Zatwierdzenie i wypłata odszkodowań oraz odwołania poszkodowanych
6. Postępowanie w przypadkach szkód ponownie otwartych
7. Szkody pracownicze
8. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi
9. Funkcjonalność systemu IT wspierającego proces likwidacji szkód
10. Monitoring i nadzór nad przebiegiem procesu likwidacji szkód

Audyt reasekuracji
biernej

1. Strategia działalności reasekuracyjnej
2. Monitorowanie rynku ubezpieczeniowego w Polsce i na świecie
3. Zawieranie umów reasekuracyjnych (obligatoryjnych i fakultatywnych)
4. Rozliczanie umów reasekuracyjnych
5. Funkcjonalność systemu IT wspierającego proces reasekuracji
6. Windykacja należności reasekuracyjnych

Audyt ustalania
i monitorowania
składki

1. Procedury zawierania umów ubezpieczeń
2. System taryf i system monitorowania taryfikacji
3. Funkcjonalność systemu IT w procesie ustalania i monitorowania
składki
4. Szkolenia pracowników

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Programy audytów… 2009, s. 7–27; Programy audytów…
2010, s. 3–34].

czynniki ryzyka występujące w badanych procesach/obszarach, określić potencjalne
i istniejące mechanizmy kontrolne umożliwiające ograniczenie ryzyka oraz oszacować ryzyko badanego procesu lub obszaru [Czerwiński 2005; Szczepankiewicz,
Dudek 2006; Programy audytów… 2009; Programy audytów… 2010]. Badanie musi
być prowadzone zgodnie z procedurami audytu opracowanymi w danym zakładzie.
Po zakończeniu zadania audytowego o wynikach i zaleceniach audytor informuje
kierownictwo zakładu, a w określonych przypadkach KNF. Kierownictwo określa,
jakie działania należy podjąć w odniesieniu do poszczególnych wyników i zaleceń
audytu, a także zapewnia wykonanie tych działań (art. 47 Solvency II). Audytor wewnętrzny powinien mieć też na uwadze korzyści (wspomnianą wcześniej wartość
dodaną), jakie przyniesie wdrożenie wniosków i rekomendacji z wykonanych zadań
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audytowych lub czynności doradczych. Pomiar wartości dodanej audytu wewnętrznego może być dokonywany w miarach finansowych, a także niefinansowych (jakościowych). Przykładowe miary efektów prezentuje tab. 4.
Tabela 4. Przykładowe miary efektów realizacji zaleceń audytu
Miary finansowe (np. tys. zł)

Miary niefinansowe (np. ilość, jakość)

• obniżenie kosztów operacji
ubezpieczeniowych,
• obniżenie kosztów stałych
zakładu ubezpieczeń,
• wykrywanie i zapobieganie
nadużyciom finansowym,
• obniżenie kosztów
aktualizacji lub wdrażania
nowych systemów IT do
obsługi poszczególnych
funkcji zakładu.

• zapewnienie, że obszary (procesy) badane funkcjonują
prawidłowo,
• usprawnienie procesów i operacji (np. finansowych, obsługi
klienta)
• poprawienie efektywności i adekwatności elementów systemu
kontroli wewnętrznej, w tym analizy i zarządzania ryzykiem,
mechanizmów kontroli, systemu informacji, monitorowania
operacji i procesów,
• wprowadzenie/aktualizacja procedur operacyjnych w danych
obszarach (np. operacji finansowo-księgowych, kontroli obiegu
dokumentów ubezpieczeniowych, bezpieczeństwa danych
osobowych i finansowych w systemach IT),
• wprowadzenie/aktualizacja zasad korzystania przez pracowników
z zasobów zakładu.

Źródło: opracowanie własne.

4. Wnioski końcowe
Solvency II zobowiązuje zakłady ubezpieczeń do opracowania i wdrożenia skutecznego systemu zarządzania, który obejmuje m.in. funkcję audytu wewnętrznego. Audyt powinien być narzędziem zarządzania służącym kierownictwu zakładu
do uzyskania racjonalnego zapewnienia, że cele i zadania są sprawnie realizowane,
procedury wynikające z przepisów prawa i przyjęte przez kierownictwo są wdrażane, a mechanizmy systemu kontroli wewnętrznej są adekwatne i skuteczne oraz
wspomagają prawidłowe działanie zakładu. Wytyczne Solvency II w odniesieniu do
organizacji i funkcjonowania audytu wewnętrznego mają bardzo ogólny charakter,
a brak polskich przepisów prawa w tym zakresie zmusza zakłady ubezpieczeń do
poszukiwania i stosowania innych rozwiązań, w tym międzynarodowych standardów audytu wewnętrznego. Podstawowe znaczenie dla jakości funkcjonowania audytu ma przyjęcie właściwego modelu podporządkowania organizacyjnego komórki
audytu i precyzyjne określenie wewnętrznych procedur jej funkcjonowania. Pozytywnie należy ocenić ostatnie działania podjęte przez PIU, których efektem jest
opracowanie ogólnych wytycznych do ustalania programów wybranych procesów/
obszarów poddawanych audytowi. Zakłady ubezpieczeń muszą zatem podjąć bardzo
szeroko zakrojone działania i przyjąć nowatorskie rozwiązania w celu opracowania
własnego systemu audytu wewnętrznego, dostosowanego do specyfiki działalności
i zmieniających się regulacji.
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Organization of internal auditing
in insurance companies in the light
of Solvency ii and audit standards
Summary: The purpose of this paper is to define the basic rules of organization and operation
of the auditing units in insurance companies, taking into consideration the Solvency II guidelines and the international standards for internal audit. The paper emphasizes the significant
role of internal audit in adding value and facilitating the operations of insurance companies.
It suggests models for subordinating internal audit units at organizational level in insurance
companies. The paper identifies the basic areas and processes subject to internal auditing
works.
Keywords: insurance companies, internal audit.
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