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Character Reference Form / Potwierdzenie postawy moralnej kandydata
NOTE TO RECOMMENDER / Informacja dla rekomendującego
The individual named below has applied to one of the certification programs administered by The
Institute of Internal Auditors (The IIA). In considering the candidate’s qualifications for any of our
certifications, we require a character reference evaluation by an individual with an IIA certification,
the candidate’s supervisor, or the candidate’s professor. The basis for this evaluation is the Code of
Ethics established by The IIA. Please read the Code of Ethics, then complete and sign this form. The
IIA’s Code of Ethics is available at www.theiia.org/codeofethics.
Osoba wymieniona poniżej złożyła aplikację do jednego z programów certyfikacyjnych
administrowanych przez Międzynarodowy Instytut Audytorów Wewnętrznych. W celu rozważenia
kwalifikacji kandydata każdego z naszych programów, wymagane jest przesłanie potwierdzenia o
postawie moralnej kandydata, które jest podpisane przez osobę posiadającą jeden z certyfikatów IIA,
bezpośredniego przełożonego kandydata lub jego profesora, jeżeli kandydat jest studentem.
Podstawą oceny postawy moralnej jest Kodeks Etyki opracowany przez IIA. Prosimy o zapoznanie
się z kodeksem Etyki a następnie wypełnienie i podpisanie niniejszego formularza.

INFORMATION ABOUT CANDIDATE / Informacje o kandydacie
Candidates ID Number: / Numer ID kandydata
Candidates Name (please print) / Imię i nazwisko kandydata (prosimy wypenic drukowanymi
literami)
(Last Name) (First Name) (Middle Initial) / Nazwisko, imię, drugie imię / inicjał
Candidate’s Organization: / Nazwa firmy / organizacji kandydata:

INFORMATION ABOUT RECOMMENDER / Informacja o osobie rekomendującej
I am (check all that apply): / Posiadam certyfikat (prosimy zaznaczyć wszystkie certyfikaty, które
rekomendujący posiada)
❑ A CIA® (Certified Internal Auditor®)
❑ CCSA® (Certification in Control SelfAssessment®) certified

❑ Other IA designation (please list)
____________________ / Inne desygnacje
AW (prosimy wymienić)

❑ A CFSA® (Certified Financial Services
Auditor®)

❑ the candidate’s supervisor (current or prior)
/ Bezpośredni przełożony kandydata (obecny
lub poprzedni)

❑ A CGAP® (Certified Government Auditing
Professional®)

❑ the candidate’s professor / Profesor
kandydata

❑ CRMA® (Certification in Risk Management
Assurance®) certified

Niniejszy dokument jest dokumentem poglądowym. Nie należy wypełniać i przesyłać tego dokumentu.
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Recommender’s Name (please print): / Imię I nazwisko (prosimy wypełnić drukowanymi literami)
Title/Position: / Stanowisko / Tytuł
Organization: / Nazwa firmy / organizacji
Address: / Adres:
Phone: / Telefon

E-Mail:

STATEMENT OF CHARACTER REFERENCE / Oświadczenie o postawie moralnej
In my opinion, the candidate named on this form exhibits high moral and professional character and
meets the qualifications set forth by the Code of Ethics established by The Institute of Internal
Auditors.
W mojej opinii, kandydat wymieniony na tym formularzu charakteryzuje się wysoką postawą
moralną oraz profesjonalizmem oraz spełnia wymagania stawiane kandydatom przez Kodeks Etyki
opracowany przez Międzynarodowy Instytut Audytorów Wewnętrznych.
Recommender’s Signature: / Podpis osoby rekomendującej
Date: / Data:

CANDIDATES: Please upload the completed form through the document upload portal. Access the
portal by going to www.globaliia.org/certification and clicking on the link for the document upload
portal.
This document will be reviewed within approximately five business days of receipt at The IIA. You
may confirm that the document has been approved by going to www.globaliia.org/certification ,
clicking on Access CCMS, logging in to your record and clicking on the appropriate certification
program on the Certification Progress screen. If the document cannot be approved, you will be
contacted.

KANDYDACI: Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza przez Document Upload Portal.
Portal dostępny jest ze strony www.globaliia.org/certification, gdzie należy kliknąć w link do
Document Upload Portal.
Dokument ten zostanie sprawdzony w ciągu ok. pięciu dni roboczych od dnia otrzymania
formularza przez IIA Global. Kandydat może sprawdzić czy przesłane dokumenty zostały
zaakceptowane logując się do systemu CCMS (www.globaliia.org/certification ) i klikając na Access
CCMS a następnie, po zalogowaniu, na Certification Progress. Jeżeli dokument nie może zostać
zatwierdzony IIA Global skontaktuje się z kandydatem.
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