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Polska Izba Ubezpieczeń

Podkomisja ds. audytu i kontroli wewnętrznej.

Podkomisja, wcześniej Grupa Robocza, ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej działa aktywnie
od 2004 roku.

Członkami Podkomisji są przedstawiciele audytów wewnętrznych zakładów ubezpieczeń.

Celem działań członków Podkomisji jest wsparcie audytorów wewnętrznych zakładów
ubezpieczeń poprzez dostarczenie publikacji ułatwiających pracę audytorom czy
organizacja konferencji lub szkoleń z audytu, jak również promowanie roli audytu
wewnętrznego.



Seminaria i konferencje PIU

„Nowe obowiązki audytu wewnętrznego wynikające ze zmian otoczenia regulacyjnego”,
2016.

„Obowiązki audytu wewnętrznego wynikające z wytycznych KNF oraz rola audytu
wewnętrznego w ocenie modeli wewnętrznych i zarządzania ryzykiem nadużyć”, 2015.

„Dobre praktyki w zakresie współpracy funkcji audytu wewnętrznego, compliance,

zarządzania ryzykiem i aktuariatu w zakładach ubezpieczeń”, 2013.

„Rola audytu wewnętrznego w outsourcingu. Audyt i funkcja compliance w świetle nowych
wymogów wypłacalności – Solvency II”, 2012.

„Ocena zarządzania ryzykiem i rola audytu wewnętrznego w świetle nowych wymogów
wypłacalności – Solvency II”, 2011.

„Planowanie audytu wewnętrznego – zapobieganie nadużyciom ubezpieczeniowym”, 2010.



Wydawnictwa

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W ZAKŁADACH UBEZPIECZEŃ,
2005

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO, 2005

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI REKOMENDACJE, 2005

Audyt – Compliance – Zarządzanie Ryzykiem - Aktuariat



Wydawnictwa

https://piu.org.pl/broszura-piu-opisujaca-programy-audytu-wybranych-procesow-
obszarow-w-zakladach-ubezpieczen/

https://piu.org.pl/programy-audytow-wybranych-procesowobszarow-w-zakladach-
ubezpieczen-cz-ii/



Wydawnictwa

https://piu.org.pl/broszura-audytowa-dobre-praktyki/



Wydawnictwa

• https://piu.org.pl/wydawnictwo/klasyfikacja-ryzyk-wystepujacych-dzialalnosci-
zakladow-ubezpieczen/

Publikacja Polskiej Izby Ubezpieczeń pt. „Klasyfikacja ryzyk występujących w 
działalności zakładów ubezpieczeń” została przygotowana przez Podkomisję ds. 
Audytu i Kontroli Wewnętrznej PIU oraz grupę ekspertów z firmy KPMG.

Opracowanie jest kontynuacją broszury z 2007 r., zawierającą opis 
potencjalnych ryzyk dla zakładów ubezpieczeń oraz propozycji działań 
minimalizujących poszczególne ryzyka. Zostało ono przygotowane w oparciu o 
ryzyka wynikające z dokumentów takich jak ORSA, BION oraz również ustawy z 
dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.



Wydawnictwa

• https://piu.org.pl/wydawnictwo/programy-audytu-publikacja-podkomisji-ds-audytu-
kontroli-wewnetrznej/

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała materiał opracowany przez ekspertów 
Podkomisji ds. audytu i kontroli wewnętrznej pod tytułem „Programy audytu”. 
Jest to kontynuacja planów audytu wybranych procesów/obszarów z 
poprzednich lat oraz opublikowanego na jesieni 2017 r. materiału pt.: 
„Klasyfikacja ryzyk występujących w działalności zakładów ubezpieczeń”.

Prezentowane plany audytu przedstawiają procedury związane z prowadzeniem 
audytów w poszczególnych obszarach, w formie szczegółowych pytań do 
wyodrębnionych podobszarów. Listy pytań pomagają ponadto wyznaczyć 
kierunek prac i stanowią praktyczne podpowiedzi do planowania czynności 
audytowych.

Dotychczas opracowane i opublikowane programy audytów:

• Outsourcing

• Skargi i reklamacje

• Zarządzanie siecią własną

Planowana jest publikacja kolejnych programów audytów.

https://piu.org.pl/wydawnictwo/programy-audytu-publikacja-podkomisji-ds-audytu-kontroli-wewnetrznej/


Program audytu 









Dziękuję za uwagę i życzę owocnego spotkania! 


