
 
 
 
 

Globalne Badanie 
 

Wspólny wysiłek 

 

Zaproszenie 

 
 
 
 

 
Rozpoczął się Globalny Sondaż Praktyków Audytu Wewnętrznego 2015. Liczymy na Wasz udział, który 

pomoże całej naszej profesji lepiej zrozumieć, jak zawód audytu wewnętrznego jest praktykowany na  

świecie! 
 
Sondaż, główny element badania Globalnego Kompendium Wiedzy o Audycie Wewnętrznym (CBOK), 

jest otwarty od 02 lutego 2015 do 27 marca 2015. Wystarczy jedynie 30 do 60 minut czasu, aby wnieść 

trwały wkład dla Twojego zawodu. W razie potrzeby można przerwać wypełnianie kwestionariusza 

i dokończyć później. 
 
Twoje odpowiedzi będą połączone z odpowiedziami Twoich kolegów z całego świata i pomogą tworzyć  

praktyczne raporty dotyczące problemów pojawiających się w obrębie zawodu, w tym: 
 

• trendów w zapewnieniach zarządzania ryzykiem  
 

• umiejętności najważniejszych dla audytorów wewnętrznych  
 

• występowania ryzyk w obszarze IT  

 
Skorzystaj z okazji, aby wziąć udział w największym, najbardziej wszechstronnym badaniu profesji 

audytora wewnętrznego i wypełnij kwestionariusz już dziś. Tylko 30 do 60 minut Twojego czasu 

wniesie trwały wkład dla Twojego zawodu. 
 
Po wypełnieniu kwestionariusza otrzymasz szansę wygrania jednej z 30 e-kart upominkowych Visa ® 

o wartości 200 USD każda lub jednego z 10 kuponów o wartości 200 USD, uprawniających do 

zakupów w IIARF Bookstore. Ponadto, jako wyraz naszej wdzięczności za poświęcony czas, 

automatycznie otrzymasz kupon o wartości 5 USD na zakupy w IIARF Bookstore. 

 
 
 
 

 

Aby wypełnić kwestionariusz, odwiedź 

Centrum Zasobów CBOK 

www.theiia.org/CBOK. 
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Często zadawane pytania 

 
 
 
 
 
 
Jak mogę wziąć udział w Globalnym Sondażu Praktyków Audytu Wewnętrznego 2015?  

Członkowie IIA otrzymają pocztą elektroniczną zaproszenia do uczestnictwa w badaniu od swoich 

lokalnych Instytutów. Kwestionariusz będzie aktywny od 02 lutego 2015 do 27 marca 2015 r. 
 
Kto może wziąć udział w badaniu?  

Sondaż jest otwarty dla wszystkich aktywnych zawodowo i emerytowanych audytorów wewnętrznych 

w dowolnym miejscu na świecie, w tym partnerów i pracowników organizacji świadczących usługi oraz 

pracowników naukowych, którzy uczą lub badają tematykę związaną z zawodem. 
 
Kto zarządza badaniem?  

Badanie jest zarządzane przez fundację IIA Research Foundation (IIARF). 

 
Czy moje odpowiedzi będą poufne?  

Sondaż jest całkowicie anonimowym badaniem. Żadne odpowiedzi nie będą łączone z 

danymi osobowymi. 
 
Ile czasu zajmuje wypełnienie kwestionariusza?  

W zależności od zajmowanego stanowiska, wypełnienie kwestionariusza może zająć od 30 do 

60 minut. 
 
Czy można przerwać i wznowić wypełnianie ankiety w dowolnym momencie?  

Tak. Odpowiadając na pytania, można zapisać swoje odpowiedzi i wrócić, aby zakończyć badanie w 

wyznaczonym terminie, co da możliwość zakwalifikowania się do nagrody za wypełnienie ankiety. 
 
Ile krajów bierze udział w badaniu CBOK?  

Ponad 90 krajów zgodziło się na udział w Globalnym Sondażu Praktyków Audytu Wewnętrznego 

2015, który stanowi część globalnego badania CBOK. 
 
W jakich językach dostępna jest ankieta?  

Ankieta będzie dostępna w ponad 20 językach, w tym angielskim, francuskim i hiszpańskim. 

Często odwiedzaj Centrum Zasobów CBOK, aby sprawdzić, na jakie języki będzie tłumaczony 

kwestionariusz. www.theiia.org/CBOK 
 
Czy jest ten sam rodzaj badanie, jakie regularnie przeprowadza mój lokalny Instytut?  

Lokalne Instytuty prowadzą różnego rodzaju badania ważne dla swoich członków i regionów. 

Globalny Sondaż Praktyków Audytu Wewnętrznego jest oddzielnym badaniem o zasięgu 

globalnym, który obejmuje wszystkie regiony świata. 
 
Jak i kiedy wyniki badania zostaną opublikowane?  

Wyniki będą publikowane online przez Centrum Zasobów CBOK IIARF CBOK, w regularnych 

odstępach czasu, począwszy od maja 2015 r. Raporty zawierające wyniki analiz, będą dostępne 

dla członków IIA do pobrania za darmo. Lokalne Instytuty mogą również publikować wyniki, jeśli 

uznają, że będzie to w interesie ich członków i regionów. 
 
Do kogo mogę się zwrócić, jeśli mam jakieś pytania?  

Możesz skontaktować się ze swoim lokalnym oddziałem lub Instytutem lub z fundacją IIARF pod 

adresem: research@theiia.org. 
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