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Łódź, dnia 30 stycznia 2015 r. 

Sprawozdanie z działalności Łódzkiego Koła regionalnego IIA Polska 

za rok 2014 

I. Spotkania integracyjne i szkoleniowe:  

W roku 2014 odbyły się cztery planowane spotkania Łódzkiego Koła Regionalnego Instytutu 

Audytorów Wewnętrznych IIA Polska:  

1. W dniu 03 kwietnia 2014 r. o godz. 16.30  w siedzibie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy  

w Łodzi, przy ul. Moniuszki 7/9  – spotkanie szkoleniowe. Temat prelekcji: „Jak audyt 

wewnętrzny może wspomagać proces zarządzania ryzykiem”. Analiza  na bazie 

doświadczeń w banku komercyjnym. 

2. W dniu 28 maja 2014 r. o godz. 16.30  w siedzibie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy  

w Łodzi, przy ul. Moniuszki 7/9  – spotkanie szkoleniowe. Temat prelekcji: „Wartość 

dodana audytu wewnętrznego dla organizacji. Monitorowanie wdrażania zaleceń 

audytowych”. 

3. W dniu 20 listopada 2014 r. o godz. 16.30  w siedzibie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w 

Łodzi, przy ul. Moniuszki 7/9 - spotkanie szkoleniowe. Temat prelekcji: Whisteblowing 

jako narzędzie do ograniczenia nadużyć. 

4. W dniu 18 grudnia 2014 r. o godz. 17.00 spotkanie wigilijne, w Łodzi, przy  

ul. Lutomierskiej 8  

Spotkania miały charakter integracyjny i edukacyjny. W spotkaniach uczestniczyli, między innymi 

przedstawiciele: 

 mBank 

 Ernst&Young 

 Linia etyki 

 Pollska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości 

W roku 2014 w spotkaniach Łódzkiego Koła Regionalnego nie uczestniczyli przedstawiciele 

Zarządu IIA Polska, ani innych organów stowarzyszenia.  

Łącznie członkowie stowarzyszenia mogli otrzymać 9 punktów CPE za uczestnictwo  

w spotkaniach Koła w 2014 r.  
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II.    Do zadań Koordynatora Koła w ubiegłym roku należało: 

 ustalenie harmonogramu spotkań Koła, 

 poinformowanie lokalnych członków  IIA oraz sympatyków IIA na terenie Łodzi i okolic  

o planowanym terminie spotkania (informacja na stronie IIA, maile, telefony, spotkanie 

osobiste), 

 zorganizowanie miejsc na spotkania Koła, w ramach między innymi nawiązanej w 2012 r 

formalnej współpracy z jednostką organizacyjną samorządu województwa łódzkiego- 

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi i podpisanie listu intencyjnego w sprawie 

odbywania spotkań integracyjnych w siedzibie COP i wzajemnej wymianie doświadczeń;  

 zapraszanie prelegentów oraz współpraca z prelegentami co do tematu prelekcji i innych 

spraw organizacyjnych , 

 organizowanie przerw kawowych (zakup niezbędnych produktów) na spotkania Koła lub 

zorganizowanie spotkań o charakterze uroczystym  (spotkania świąteczne), 

 prowadzenie spotkań Koła (występowanie w charakterze gospodarza i moderatora dyskusji, 

prowadzenie dokumentacji związanej z frekwencją na spotkaniach Koła i programem CPE),  

 utrzymywanie stałego kontaktu osobistego, mailowego i telefonicznego z członkami Koła, 

informowanie osób zainteresowanych członkowstwem w IIA o idei audytu i korzyściach 

płynących z członkowstwa, systematyczne informowanie osób zainteresowanych  

o możliwościach certyfikacji w IIA Global, a także pomoc w zdobywaniu materiałów 

szkoleniowych, 

 utrzymywanie stałego kontaktu z lokalnymi partnerami IIA ( prywatne uczelnie wyższe, 

Deloitte Łódź, samorządy lokalne), 

 zachęcanie do uczestnictwa w spotkaniach Koła, poprzez propagowanie misji i celów 

Stowarzyszenia IIA, zarówno poprzez kontakty osobiste, jak i zawodowe, wśród audytorów 

na terenie Łodzi i okolic. 

 podjęcie próby nawiązania lokalnej współpracy z Polskim Towarzystwem ekonomicznym            

( w toku). 

III. Finansowanie: w roku 2014 Łódzkie Koło Regionalne wykorzystało w całości kwotę przyznaną 

przez Zarząd IIA Polska, na wspieranie działalności Koła (kwota powiększona o 50% na 

podstawie wniosku koordynatora). 

Na podstawie złożonego sprawozdania mogę zadeklarować, że w roku 2014 wykonałam  

10 godzin pracy rzecz IIA Polska (bez prac administracyjnych). 

 

Koordynator  

Łódzkiego Koła Regionalnego IIA Polska 

Anna Królak, CGAP 


