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Jedyną rzeczą pewną jest fakt, że 
przyszłość jest niepewna
ale…..
„Jedyną stałą rzeczą w życiu jest 
zmiana”

Heraklit z Efezu
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53% firm rozpoczęło już pracę nad robotyzacją (RPA), oczekuje się że ta
liczba zwiększy się do 72% w ciągu najbliższych 2 lat, Deloitte survey RPA

Szacuje się że 20% kompetencji może być dostarczanych przez robotykę,
niektórzy uważają że te możliwości sięgają 52%

Do 2025 roku blockchain będzie standardem w sektorze instytucji finansowych,
Accenture predictions

W ciągu ostatniego roku liczba urządzeń elektrycznych mających funkcje internetu
rzeczy wzrosła z 5 milionów do kilku miliardów. Do 2020 szacuje się że liczba ta wzrośnie
do 21 miliardów. PuBNuB predictions

Branża medyczna spodziewa się uzyskać do 2025 roku ponad 5 mld USD przychodu z
technologii rzeczywistości rozszerzonej, Brian Wallace



Nowoczesne technologie, które rewolucjonizują świat

© Aviva PLC Private and confidential5 Źródło: 2018 State of Internal Audit Profession Study, Moving as the speed of innovation. The foundational tools and 
talents of technology –enabled Internal Audit, PwC

Internet rzeczy (Internet of Things)
Rzeczywistość rozszerzona (Augumentedreality)

Wirtualna rzeczywistość (Virtual reality)

Blockchain

Sztuczna Inteligencja (ArtificialInteligence)

Drukowanie 3D       (3D printing)

Drony (Drones)

Robotyka (APT Robotics)
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W miarę jak firmy automatyzują swoje procesy, używają 
sztucznej inteligencji, technologii blockchain, upraszczają 
procesy, ryzyka i kontrole fundamentalnie się zmieniają.



Jakie wyzwania stoją przed audytem wewnętrznym?
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Audyt wewnętrzny musi podążać za tymi zmianami, rozumieć je, a czasem
również wyprzedzać aby efektywnie wykonywać swoje zadania i dostarczać firmie
wartość. Kluczowe w obecnej sytuacji jest aby sprostać:

• Ciągle zmieniającej się technologii
• Zwiększającej się ilości danych
• Robotyzacji i automatyzacji
• Sztucznej inteligencji
• Obsłudze klientów poprzez multichannels lub na platformach samoobsługowych
• Predykcji zamiast detekcji

Wszystko to w stale zmieniającym się i niezwykle wymagającym 
środowisku regulacyjnym
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Jak zmieni się zatem audyt 
wewnętrzny?



Według badania Deloitte audyt wewnętrzny (audyt 3.0) w obecnym
świecie zmienia swoją rolę i powinien koncentrować się na 3 elementach

Doradztwo (Advise)Doradztwo (Advise)

Antycypacja (Anticipation)Antycypacja (Anticipation)

Zapewnienie zgodności (Assure)
Zapewnienie zgodności (Assure)



Purple
people

Polymath

Eksperci

Elastyczne 
zasoby

Zarządzanie 
relacjami

Automatyzacja 
analizy 

kluczowych 
obszarów

Zwinny 
audyt

Raportowanie 
wywierające 

wpływ
Responsywny 

zespół

Wsparcie 
zmiany
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ciKluczowe procesy

Główne 
ryzyka

• Nadzór nad decyzjami
• Zachowania

•
• 3 linie obrony
• Nowoczesna technologia

Koncepcja 
3 linii obrony

Opiniowanie kontroli przy wdrażaniu

Wsparcie we wdrażaniu projektów

Zgodność na etapie projektowania mechanizmów

Wyczucie ryzyka

Uczenie się ryzyka

Inteligenty Audyt 3.0 
Umiejętności Czynniki 

wspierające



 Audyt zna i rozumie nowoczesną technologię
 Analiza danych jest powszechnie używana, a audyt jest samowystarczalny 
w dostępnie do danych
 Analiza całych populacji jest standardem, a próbki tylko uzupełnieniem 
testów analitycznych
 Proces cyklicznego planowania prac zostanie zastąpiony ciągłą analizą 
ryzyk, a plan dostosowywany będzie na bieżąco
 Raportowanie jest zwięzłe, wywiera wpływ i jest dostępne online
 Audyt jest partnerem dla biznesu dzielącym się swoim know-how na 
bieżąco
 Znajomość regulacji nadal będzie priorytetem

Co ta zmiana oznacza dla audytu wewnętrznego? 
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Przeanalizuj jakie kompetencje technologiczne 
ma Twój zespół
Zdobądź i rozwiń brakujące kompetencje
Unowocześniaj i eksperymentuj aby dostarczyć 
oczekiwaną wartość Twojej firmie



Dziękuję za uwagę


