
Program szkolenia. Dobór próby9.00
10.30

o Zasady etyczne w organizacji
• Po co są wprowadzane? Czy mają wartość praktyczną?
• Podstawowe wymogi wobec kodeksów etyki
• Przykłady kodeksów etyki:  Kodeks etyki IIA; organizacja sektora publicznego, Spółka skarbu państwa, organizacja 

międzynarodowa
• Audyt programów etycznych – wymogi standardów IIA
• Rola AW wobec zarządzania „etycznością” w organizacji

Warsztat: Jak ocenić czy audytorzy przestrzegają kodeksu etyki IIA?

Przerwa kawowa  - 15 min

10.45
12.15

o Audyt programu etycznego. Analiza ryzyka
• Cele programu etycznego
• Ryzyka realizacji celów programu etycznego
• Narzędzia realizacji celów programu etycznego i ich efektywność
• Symptomy braku efektywności programu etycznego

Warsztat: Praca w grupach. Opracuj analizę ryzyka na podstawie otrzymanych informacji

Przerwa obiadowa – 45 min

13.00
14.30

o Audyt programu etycznego. Program
• Cel. Ryzyko. Mechanizm kontrolny. Schemat rozumowania
• Adekwatność i skuteczność systemu. Metody oceny

Warsztat: Praca w grupach. Opracuj program audytu na podstawie otrzymanych informacji

Przerwa kawowa  - 15 min

14.45
16.15

Audyt programu etycznego. Ustalenia i komunikowane wyników

Warsztat: Praca w grupach. Sformułuj ustalenia

Podsumowanie

Audyt programów etycznych



Wykładowcy:

Mirosław Stasik - Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA), CRMA (Certification in Risk
Management Assurance), QA (Certificate Accreditation in Quality assessment/validation), ACCA, ISO 
27001 Lead Auditor. Audytor z doświadczeniem w sektorze prywatnym i sektorze publicznym oraz w 
audycie wewnętrznym i audycie zewnętrznym, współpracownik renomowanych instytucji 
szkoleniowych, doświadczony trener w obszarze audytu oraz zarządzania ryzykiem.
Posiada wieloletnie doświadczenie w audycie finansowym, doradztwie finansowym dla 
międzynarodowych korporacji oraz audycie wewnętrznym i zewnętrznym w sektorze publicznym 
i prywatnym. Przeprowadzał oceny funkcji audytu wewnętrznego m.in. w PSE S.A., Santander Bank 
S.A., GDDKiA, Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Współautor i trener programów szkoleniowych 
przygotowujących do egzaminów CIA oraz CGAP. Współautor książki "Audyt wewnętrzny w praktyce. 
Audyt finansowy i operacyjny".

Konrad Knedler - Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA), Certyfikowany Audytor Sektora 
Publicznego (CGAP) oraz Certyfikowany Specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem (CRMA), Certyfikowany 
audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001, wykładowca 
Szkoły Głównej Handlowej oraz trener w zakresie audytu i kontroli uznanych instytucji 
szkoleniowych, doświadczony audytor i konsultant.
Wieloletni Dyrektor Zespołu Audytu Wewnętrznego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 
obecnie związany z AuditSolutions. Do końca 2015 r. Członek Komitetu Audytu Ministerstwa Obrony 
Narodowej. W latach 2013 - 2015 Prezes IIA Polska. Pracował m.in. na rzecz IIA Global, Banku 
Światowego, Parlamentu Europejskiego, Sejmu a także Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stypendysta Instytutu Szwedzkiego na 
wydziale prawa europejskiego Uniwersytetu w Lund.. Współautor książki „Audyt wewnętrzny w 
praktyce. Audyt finansowy i operacyjny".


