
 

 

BSA i Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA 
Polska zawarły porozumienie o współpracy  

 

 

Warszawa – 15 października 2014 r. – BSA | The Software Alliance oraz Instytut 

Audytorów Wewnętrznych IIA Polska zawarły porozumienie o wzajemnej współpracy 

w ramach programu Verafirm promującego najlepsze praktyki zarządzania zasobami 

IT.  

Verafirm to opracowany przez BSA | The Software Alliance światowy program rejestracji, 

weryfikacji i certyfikacji zarządzania oprogramowaniem według normy ISO/IEC 19770-1 

opracowanej przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO - International 

Organization for Standardization). Do głównych korzyści z potwierdzonego certyfikacją 

wdrożenia programu należy optymalizacja wykorzystania oprogramowania, dostosowanie 

go do potrzeb biznesowych firmy, obniżenie kosztów oraz dwuletnie zwolnienie od 

przeprowadzania audytów formalnych przez wiodących producentów oprogramowania. 

„Miło nam poinformować, że program Verafirm zostanie wkrótce oficjalnie zainaugurowany 

w Polsce i że inicjatywa ta spotkała się z poparciem Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA 

Polska, uznanej polskiej organizacji zrzeszającej profesjonalistów w dziedzinie audytu 

wewnętrznego. Certyfikacja Verafirm służy potwierdzeniu zgodności wdrożonych  

w przedsiębiorstwie zasad zarządzania oprogramowaniem z wymaganiami normy ISO 

19770-1” – zapowiada Jodie Kelley, wiceprezydent BSA | The Software Alliance. – 

„Zarządzanie oprogramowaniem jest jednym z obszarów audytu wewnętrznego,  

a certyfikacja Verafirm potwierdza, że sposób działania firmy oraz stosowane przez nią 

praktyki należą do najlepszych w swojej kategorii”. 

W ramach zawartego porozumienia BSA i Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska 

podjęły decyzję, by wspólnie promować, wspierać i rozwijać praktyki prawidłowego 

zarządzania oprogramowaniem w polskich firmach w celu zapewnienia legalności 

oprogramowania, optymalizacji kosztów, wyeliminowania nieuczciwej konkurencji, 

wyróżnienia firm postępujących etycznie oraz minimalizacji ryzyk wynikających z zaniedbań  

w tym zakresie, które mogą się przekładać na bezpieczeństwo informatyczne i prawne oraz 

negatywne konsekwencje finansowe. 

 

http://www.bsa.org/


„Celem Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska jest przysporzenie wartości  

i usprawnienie działalności operacyjnej firmy. Certyfikacja zarządzania zasobami IT 

zgodnie z wymogami normy ISO (ISO/IEC 19770-1) to wprowadzenie światowych 

standardów do polskich firm. Uważamy, że program Verafirm walnie przyczyni się do 

uporządkowania procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego każdego 

przedsiębiorcy – stwierdza Konrad Knedler, prezes zarządu Instytutu Audytorów 

Wewnętrznych IIA Polska. 

„Działalność audytu jest skoncentrowana na obszarach w których występują najbardziej 

istotne ryzyka dla organizacji. Niewłaściwe zarządzanie zasobami informatycznymi naraża 

firmy na szereg ryzyk, od konsekwencji prawnych i finansowych po utratę reputacji czy 

zagrożenie jej dalszego funkcjonowania. Wdrożenie nowoczesnych zasad zarządzania 

oprogramowaniem znacząco przyczynia się do zmniejszenia tych zagrożeń” – dodaje 

Sebastian Burgemejster, wiceprezes Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. 

„Stan zasobów IT w firmie, ich zgodność z zakupionymi licencjami to tylko część całego 

mechanizmu firmy, który musi być kompatybilny pod względem prawnym, finansowym  

i organizacyjnym z pozostałymi obszarami działania spółki. Audyt wewnętrzny jako  metoda 

holistyczna to systematyczna i dokonywana w uporządkowany sposób ocena procesów 

zachodzących w firmie. Certyfikacja Verafirm w tym pomaga” – konkluduje mec. Bartłomiej 

Witucki, przedstawiciel i koordynator BSA | The Software Alliance w Polsce. 

Więcej szczegółów na temat Verafirm: https://www.verafirm.org 

O Instytucie Audytorów Wewnętrznych 
Założony w 1941 r. Instytut Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors (IIA)) jest najstarszą 
i największą na świecie organizacją skupiającą audytorów wewnętrznych. Skupia na całym świecie ponad 170 
000 osób zrzeszonych w blisko 200 oddziałach narodowych i organizacjach afiliowanych. W Polsce IIA jest 
reprezentowany przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska (www.iia.org.pl). 

 
O BSA 
BSA | The Software Alliance (www.bsa.org) jest czołową światową organizacją reprezentującą branżę 
oprogramowania komputerowego przed rządami i na rynku międzynarodowym. Członkowie BSA to jedne  
z najbardziej innowacyjnych firm na świecie, przyczyniają się do rozwoju oprogramowania, które pobudza  rozwój 
gospodarczy i poprawia jakość współczesnego życia. Z siedzibą w Waszyngtonie i działając w ponad 60 krajach 
na całym świecie, BSA jest pionierem programów zgodności licencyjnej, które promują wykorzystanie legalnego 
oprogramowania oraz prowadzi międzynarodową politykę, która pobudza rozwój innowacji technologicznej oraz 
gospodarki cyfrowej. 
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