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System daje możliwość:

• Oparcia planu kontroli wewnętrznej i audytu na udokumentowanej ocenie ryzyka organizacji

• Udokumentowania zatwierdzonego celu, zakresu i programu każdego zadania

• Przejrzystego udokumentowania wszystkich informacji zebranych w trakcie kontroli funkcjonalnej, kontroli 

wewnętrznej i audytu

• Kontrolowania dostępu do dokumentacji

• Monitorowania wyników kontroli oraz audytu i skutecznego wdrożenia decyzji kierownictwa

Asseco APMS
Audit Planning and 
Management System. 

Asseco Audit Planning and Management System (APMS) kompleksowo wspiera komórki 
kontroli wewnętrznej i audytu (zarządzanie ryzykiem braku zgodności) w zarządzaniu ich 
procesami.

System działa zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu 
Wewnętrznego, co zostało potwierdzone certyfikatem wydanym dnia 5.11.2014 r. przez IIA 
Polska, równocześnie spełnia wymogi stawiane komórkom kontroli wewnętrznej i audytu 
w bankach (np. wymogi Rekomendacji H Komisji Nadzoru Finansowego oraz Ustawy 
o finansach publicznych).

System wspiera:

• Uznaniowe tworzenie planu kontroli wewnętrznej

• Automatyczne tworzenie planu w oparciu o wyniki oceny ryzyka

Przy automatycznym tworzeniu planu system podpowiada kolejność kontroli wewnętrznej oraz audytu (obliczany 

jest wewnętrzny ranking) na podstawie ryzyka procesów, z których składa się dany obszar kontroli wewnętrznej 

czy audytu - uwzględniane jest:

• Ryzyko inherentne i rezydualne procesów ocenione co najmniej raz w roku przez zarządzającego kontrolą 

wewnętrzną lub audytem, na podstawie informacji otrzymanych od kierownictwa

• Liczba komórek organizacyjnych uczestniczących w procesie oraz

• Data i wynik ostatniej kontroli wewnętrznej czy audytu

Podstawą oceny ryzyka jest matryca sparametryzowana w systemie, na której określa się wpływ oraz prawdopodo-

bieństwo wystąpienia zdarzenia. Możliwe jest również tworzenie planu kontroli wewnętrznej lub audytu w oparciu 

o odrębny system zarządzania ryzykiem istniejący w organizacji, poprzez zasilenie Asseco APMS danymi z tego 

systemu i obliczenie kolejności kontroli wewnętrznej czy audytu na ich podstawie.

System Asseco APMS umożliwia tworzenie harmonogramów pracy zespołu audytorów. Tworzone są roczne harmo-

nogramy pracy całego zespołu w odniesieniu do kontroli wewnętrznej i audytu realizowanych w danym roku 

z uwzględnieniem planów urlopowych audytorów (możliwe jest przeniesienie planów urlopowych z systemu HR).

Planowanie
kontroli i audytu. 

Asseco APMS

Planowanie Przygotowanie Realizacja Monitoring

Ciągła ocena ryzyka procesu i mechanizmów kontrolnych.

• Harmonogram 
kontroli i audytów

• Plan kontroli i 
audytów
(roczny/kilkuletni)

Planowanie kontroli 
i audytu

Przygotowanie kontroli 
i audytu

Przeprowadzenie 
kontroli i audytu 

oraz wnioski

Czynności pokontrolne i 
poaudytowe

• Program kontroli 
i audytu

• Harmonogram 
kontroli i audytu

• Ocena 
mechnizmów 
kontrolnych

• Pełna 
dokumentacja

• Raporty
• Zalecenia po 

audycie

• Kontrola 
realizacji zaleceń 
pokontrolnych 
i poaudytowych 
(mailing, 
raportowanie)
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W Asseco APMS audytorzy dokumentują wyniki testów 

mechanizmów kontrolnych oraz załączają dokumen-

tację, na podstawie której wyciągnęli wnioski. W ten 

sposób całość dokumentacji roboczej z kontroli lub 

audytu jest zarchiwizowana w jednym miejscu, a jej 

przejrzysta struktura ułatwia weryfikację przez inną 

osobę, która może ocenić, na jakiej podstawie audy-

tor sformułował takie akurat wnioski. Kierujący kontrolą 

wewnętrzną czy audytem może sprawnie nadzoro-

wać, na jakim etapie jest zadanie i czy jest prawidłowo 

dokumentowane, nawet jeśli audytorzy znajdują się 

„w  terenie”, w innych lokalizacjach.

Realizacja  
kontroli i audytu.

Poprzez podział ról system może wymusić akceptację 

pewnych dokumentów czy etapów procesu przez 

kierującego kontrolą wewnętrzną oraz audytem lub 

inną upoważnioną osobę, a także zautomatyzować 

kontrolę kompletności dokumentacji. System pozwala 

też oszczędzić czas na przygotowanie dokumentacji 

celem zaprezentowania jej regulatorowi lub audytorom 

zewnętrznym - ponieważ cała dokumentacja znajduje 

się w systemie, w którym jest w przejrzysty sposób 

poukładana, można po prostu pójść na spotkanie 

z laptopem.

Asseco APMS zapewnia udokumentowanie procesu 

przygotowania kontroli i audytu:

• Celu

• Terminów

• Składu zespołu audytorów i audytora wiodącego

• Określenie szczegółowego zakresu kontroli 

i  audytu: zarówno procesów jak i komórek 

organizacyjnych, które będą objęte kontrolą czy 

audytem

System pozwala tworzyć Program kontroli i audytu, 

gdzie zestawia oczekiwane mechanizmy kontrolne 

(p r zep isy  i  re gu la c je  wewn ęt r zne) ,  k tó r ych 

skuteczność lub zgodność z  k tór ymi  będzie 

Przygotowanie 
kontroli i audytu.

testowana w czasie kontroli czy audytu. Dla tych 

wymogów kontrolujący dokumentuje w Programie 

kontroli i audytu scenariusze testów do wykonania 

„w terenie”. Scenariusze mogą być zweryfikowane 

i zatwierdzone przez inną osobę, np. kierującego 

komórką kontroli wewnętrznej czy audytu. 

Możliwe jest tworzenie szczegółowego harmonogra-

mu w odniesieniu do całej kontroli i audytu. W takim 

wypadku określane są precyzyjne czynności takie jak 

spotkanie otwierające, przygotowanie dokumentacji, 

przygotowanie testów, opracowanie wniosków itd. 

Harmonogramy (ogólny i szczegółowy) dostępne są 

w postaci listy zadań oraz wykresu Gantta.

Kontrolowanie dostępu do dokumentacji.

Asseco APMS pozwala na całkowite wyeliminowanie dokumentów papierowych lub ograniczenie ich do nielicznych 

wymaganych metodologią organizacji. Dzięki archiwizowaniu wszystkich informacji w jednym systemie, można 

stosunkowo prosto zabezpieczyć je przed ujawnieniem lub utratą – dużo łatwiej niż rozproszoną dokumentację 

znajdującą się na stacjach roboczych poszczególnych audytorów w licznych teczkach, segregatorach, szufladach.

Asseco APMS umożliwia przypisywanie użytkownikom ról – kierującego komórką kontroli wewnętrznej lub audytu, 

audytora wiodącego, członka zespołu danej kontroli czy audytu – oraz podział uprawnień między nimi zgodnie 

z metodologią firmy. 
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W Asseco APMS możliwe jest monitorowanie realizacji 

planu działań korekcyjnych. System wspiera w 

następującym zakresie:

• Rozsyła maile do odpowiedzialnych klientów 

wewnętrznych oraz audytora wiodącego o zbli-

System ułatwia selekcję informacji, która znajdzie się w raporcie pokontrolnym lub poaudytowym poprzez 

możliwość oznaczenia tych wyników testów, które wzbudziły zastrzeżenia. Dodatkowo możliwe jest umieszczenie 

przy wyniku testu referencji do konkretnego wniosku w raporcie pokontrolnym ewentualnie uzasadnienie, czemu 

dany wynik testu nie wymaga umieszczenia w raporcie.

Z Asseco APMS generuje się również raport pokontrolny lub poaudytowy według ustalonego wzorca, który 

zawiera również plan działań korekcyjnych z terminami realizacji i osobami odpowiedzialnymi za poszczególne 

etapy planu, uzgodniony z klientami wewnętrznymi kontroli lub audytu.

• Łatwe przygotowanie planu kontroli w oparciu o analizę ryzyk

• Wsparcie realizacji kontroli i nadzór nad nią

• Łatwy i szybki dostęp do pełnej i kompletnej informacji o zgodności banku z regulacjami

• Pełne monitorowanie postępu z realizacji działań pokontrolnych i poaudytowych

• Minimalizacja ponoszonych kosztów zgodności banku z Rekomendacją H

Raporty.

Asseco APMS umożliwia generowanie i eksport do pliku MS Word lub MS Excel wielu różnych raportów, zarówno 

raportów pokontrolnych oraz poaudytowych, jak i różnego rodzaju statystyk dotyczących np. monitorowania 

terminów planów korekcyjnych.

Monitorowanie wyników  
i wdrożenia decyzji kierownictwa

Główne korzyści 
wynikające z wdrożenia Asseco APMS.

żających się i przekroczonych terminach

• Ułatwia audytorom dostęp do informacji zbli-

żających się i przekroczonych terminach ze 

wszystkich zakończonych kontroli wewnętrznych 

czy audytów

W systemie można zdefiniować:

• Które informacje mają być dostępne danym użytkownikom

• Które czynności wymagają zasady komisyjności

• Kiedy komisję może stanowić dwóch dowolnych członków zespołu, a kiedy musi się ona składać z osób 

z określoną rolą

• Umożliwia archiwizowanie różnego rodzaju 

dowodów, że dany plan korekcyjny został 

zrealizowany

• Umożliwia zmiany terminów za zgodą upoważ-

nionych osób ze struktur kierowniczych, generuje 

wzór wniosku o zmianę terminu, gdzie klient 

wewnętrzny wpisuje uzasadnienie, a następnie 

zarchiwizowanie zatwierdzonego wniosku przy 

zmianie terminu
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