
 

 

Szanowni Państwo, Członkowie IIA Polska, 

 

Jako globalnej organizacji reprezentującej ponad 200 tysięcy członków z ponad 170 krajów i terytoriów, 
jednym z głównych zadań Instytutu Audytorów Wewnętrznych (The IIA) jest efektywne działanie oraz 
stosowanie efektywnych praktyk ładu organizacyjnego. 

 

Ponieważ Komitet Nadzorczy (Supervisory Committee) pełni rolę organu doradczego a nie rady 
nadzorczej, Globalny Komitet Nominacyjny (Global Nominating Committee (GNC)) zarekomendował 
zmiany do Regulaminu IIA (Baylaws), a konkretnie do Artykułu 10, sekcja 3, dotyczące usunięcia 
okresu zawieszenia, który ma wpływ na Komitet Audytu. Proponowane zmiany zostały przedstawione 
poniżej. 

Sekcja 3. Komitet Audytu.  
Globalna Rada powinna wyznaczyć Komitet Audytu, który powinien się składać co najmniej  trzech (3) 
ale nie więcej niż pięciu (5) członków Globalnej Rady. 
Przewodniczący Komitetu Audytu powinien być wybrany do Globalnej Rady przez członków i w czasie 
piastowania tego stanowiska nie może sprawować żadnej innej funkcji w IIA. Członkowie Komitetu 
Audytu, podczas sprawowania swoich funkcji w Komitecie, nie mogą działać jako osoby funkcyjne, 
przewodniczący komitetów lub pracownicy. Przewodniczący i członkowie Komitetu Audytu nie powinni 
być brani pod uwagę w wyborach do Komitetu Nadzorującego przez okres jednego (1) roku po 
zakończeniu kadencji w Komitecie Audytu. Poprzedni Przewodniczący Globalnej Rady nie może być 
brany pod uwagę jako członek Komitetu Audytu przez trzy (3) lata po zakończeniu kadencji w 
Komitecie Nadzorującym. Inni członkowie Komitetu Nadzorującego nie powinni być brani pod uwagę w 
wyborach do Komitetu Audytu  przez okres jednego (1) roku po ustaniu ich kadencji w Komitecie 
Nadzorującym. 

 

Członkowie będą głosowali nad zmianami do Regulaminu IIA podczas Dorocznego Spotkania IIA, które 

zostanie przeprowadzone w wersji zdalnej w dniu 23 lipca 2020 r. Ponieważ będzie to spotkanie 

wirtualne, można głosować nad zmianami poprzez Podpisane Upoważnienie (Proxy), nie później niż do 

08 lipca 2020 r. 

Jako członka IIA, twój głos dotyczący zmian w Regulaminie IIA (Baylaws) jest bardzo ważny. Prosimy o 
zapoznanie się z przedstawionymi zmianami do Regulaminu IIA (Baylaws) oraz oddanie głosu poprzez 
poniższy link. 

 

    

https://app.smartsheet.com/b/form/deeb59304b554284b6584ae30410de42  

 

Dziękujemy za zainteresowanie głosowaniem, 

J. Michael Joyce, Jr., CIA, CRMA   Richard F. Chambers, CIA, QIAL, CGAP, CCSA, CRMA 

2019–20 IIA Chairman of the Board IIA President and Chief Executive Officer  
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Tłumaczenie wprowadzenia do formularza dotyczącego  

upoważnienia do głosowania. 

 

„Upoważnienie do głosowania nad zmianami Regulaminu IIA Global – 2020 r. 

Upoważnienie na spotkanie członków, które odbędzie się w dniu 23 lipca 2020 r. (online) 

Niżej podpisany członek Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA, niniejszym potwierdza otrzymanie 
powiadomienia o spotkaniu członków IIA, które odbędzie się w dniu 23 lipca 2020 r., o godz. 08.00, w 
formie online, i upoważnia J. Michaela Joyce'a, Jr. (głównego pełnomocnika) i Richarda Chambersa 
(zastępczego pełnomocnika, jeśli główny nie jest dostępny), do działania, z pełną mocą, jako mój 
pełnomocnik, i głosowania w moim imieniu podczas spotkania członków w dniu 23.07.2020 r. (online). 
Jednocześnie w przypadku każdego odroczenia lub odroczeń, pełnomocnik ma upoważnienie do 
takiego działania, jakby członek sam uczestniczył we wspomnianym spotkaniu. 

 

UWAGA! Jeżeli w upoważnieniu nie zaznaczono inaczej, głos będzie liczony jako „ZA” 
zaproponowanymi w Regulaminie IIA zamianami.” 

 


