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Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce katalog szkoleń i konferencji Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska 
na rok 2017. Konieczność dostosowania do nowego prawa, a także standardów sprawia, że wzrasta potrzeba 
profesjonalnego doskonalenia zawodowego. Na drodze rozwoju warto mieć zaufanego przewodnika. 
IIA Polska oferuje szkolenia z różnych obszarów audytu, jak również szkolenia tzw. miękkie. Przekazuje 
wiedzę i umiejętności w sposób ciekawy, a zarazem bardzo profesjonalny.

Zajęcia koncentrują się na przekazaniu praktycznej wiedzy, która, mamy nadzieję, jeszcze bardziej zwiększy 
efektywność i profesjonalizm ich uczestników. Szkolenia prowadzone są przez wybitnych ekspertów – 
praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą. Wierzymy, że 
szkolenia oferowane przez IIA Polska pomogą Państwu podnosić swoje kwalifikacje, jak również pokierować 
swoją karierą w taki sposób, aby podejmować nowe wyzwania i osiągać zamierzone cele zawodowe.

Niniejszy katalog zawiera również informacje o konferencjach, które na stałe wpisały się już w harmonogram 
wydarzeń IIA Polska. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na Konferencję Jubileuszową z okazji 15-lecia 
istnienia IIA Polska.

Zapraszamy!
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SZKOLENIA

Grupa I – Audyty systemów 
i procesów operacyjnych
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1.  Wprowadzenie do audytowania systemów zarządzania 
bezpieczeństwem informacji.

Opis szkolenia: Szkolenie ma na celu wprowadzenie uczestników do zagadnienia audytowania systemów 
zarządzania bezpieczeństwem informacji. Prowadzący zademonstruje, na czym powinny polegać zadania 
wykonywane przez audytora, a jak audyt nie powinien wyglądać. Podstawę merytoryczną dla prac stanowić 
będzie część główna normy ISO 27001, w ramach której zostaną wskazane te elementy, które warunkują 
skuteczne wdrożenie SZBI. Dodatkowo zostaną wskazane przykładowe – sprawdzone elementy, które należy 
weryfikować poszukując zgodności. W trakcie szkolenia omówione zostaną również najbardziej istotne – 
zdaniem Prowadzącego – mechanizmy kontrolne wskazane w Załączniku1 do ISO 27001

Podczas wykładów i praktycznych ćwiczeń uczestnicy będą mogli poznać sposoby potwierdzania, czy 
zarządzanie bezpieczeństwem informacji jest skutecznie realizowane, jak również, czy jest adekwatne 
do skali organizacji i wbudowanych ryzyk.

Dla kogo: Szkolenie jest przygotowane na potrzeby osób chcących doskonalić warsztat audytora. 
Wiedza w zakresie bezpieczeństwa informacji nie jest wymagana, przydatne będzie jednak zaznajomienie 
z infrastrukturą informatyczną wykorzystywaną do przetwarzania danych.

Forma szkolenia: Wykład z ćwiczeniami.

Wykładowca: Jakub Syta

Od kilkunastu lat zarządza, doradza i audytuje w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji. Zrealizował 
projekty w kilkudziesięciu organizacjach, wykrył setki luk w ich procesach, przeszkolił setki osób. Jego misją 
jest sprawianie by zarządzanie cyberbezpieczeństwem stało się proste.

Posiada szereg certyfikatów branżowych takich jak m.in. CISA, CISSP, CISM, CRISC, jest aktywnym 
audytorem wiodącym ISO 27001. Prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach, doświadczony 
wykładowca i trener. Absolwent Politechniki Warszawskiej, ekspert w Polskim Komitecie Normalizacyjnym 
i Krajowej Izbie Gospodarczej. Łączy pasję zawodową z pracą naukową.

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 14 godzin CPE.

Ilość miejsc ograniczona.

Miejsce szkolenia Termin szkolenia
Cena szkolenia 
Członkowie IIA/pozostałe osoby (netto)

Kontakt

Warszawa
27–28.03.2017 r.
16–17.10.2017 r.

1 100.00 zł/1 300.00 zł
office@iia.org.pl
22 110 08 13

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.
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2.  Audytowanie kluczowych obszarów w zakresie zarządzania 
bezpieczeństwem informacji.

Opis szkolenia: Szkolenie ma na celu przygotowanie użytkowników do audytowania wybranych, kluczowych 
obszarów w istotny sposób oddziałujących na zapewnienie bezpieczeństwa informacji. Po wprowadzeniu 
w poszczególne tematy uczestnicy będą samodzielnie modelować przebieg wskazanych procesów z zakresu 
zabezpieczania informacji, by samodzielnie poczuć skalę skomplikowania poszczególnych zagadnień. 
Następnie przedyskutowane zostaną sposoby zaplanowania zadania audytowego w taki sposób by możliwie 
najskuteczniej ocenić zgodność poszczególnych procesów z wymaganiami bezpieczeństwa informacji.

Dla kogo: Szkolenie jest przygotowane na potrzeby osób dobrze znających praktyczne aspekty standardów 
audytowania oraz poruszających się swobodnie po normie ISO 27001. Zalecane jest wcześniejsze uczestnictwo 
w szkoleniu “Wprowadzenie do audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji”.
Wiedza w zakresie bezpieczeństwa informacji nie jest wymagana. Bardzo wskazana jest natomiast dobra 
znajomość procesów zachodzących w ramach działów IT.

Forma szkolenia: Ćwiczenia poprzedzone wprowadzeniem do zagadnienia.

Wykładowca: Jakub Syta

Od kilkunastu lat zarządza, doradza i audytuje w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji. Zrealizował 
projekty w kilkudziesięciu organizacjach, wykrył setki luk w ich procesach, przeszkolił setki osób. Jego misją 
jest sprawianie by zarządzanie cyberbezpieczeństwem stało się proste.

Posiada szereg certyfikatów branżowych takich jak m.in. CISA, CISSP, CISM, CRISC, jest aktywnym 
audytorem wiodącym ISO 27001. Prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach, doświadczony 
wykładowca i trener. Absolwent Politechniki Warszawskiej, ekspert w Polskim Komitecie Normalizacyjnym 
i Krajowej Izbie Gospodarczej. Łączy pasję zawodową z pracą naukową.

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 14 godzin CPE.

Ilość miejsc ograniczona.

Miejsce szkolenia Termin szkolenia
Cena szkolenia 
Członkowie IIA/pozostałe osoby (netto)

Kontakt

Warszawa
10–11.04.2017 r.
06–07.11.2017 r.

1 100.00 zł/1 300.00 zł
office@iia.org.pl
22 110 08 13

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.
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3. Audyt poziomu dojrzałości etyki w organizacji.
Opis szkolenia: Szkolenie skierowane jest do audytorów wewnętrznych, ale także szerokiego kręgu 
odbiorców zajmujących się w organizacjach aspektami budowy środowiska wewnętrznego. Celem szkolenia 
jest zapoznanie uczestników z podstawowym zakresem zagadnień ogólnych z zakresu etyki, omówienie 
podstawowych sposobów racjonalizacji postaw i zachowań w środowisku pracy w organizacjach o różnej 
strukturze własnościowej i formie prawnej, zwrócenie uwagi uczestników na wpływ i relacje pomiędzy 
poszczególnymi elementami środowiska wewnętrznego, a kształ towaniem postaw etycznych w organizacji, 
omówienie problemów audytu w obszarze etyki i odpowiedzi na pytania uczestników.

Dla kogo: Audytorzy wewnętrzni, kontrolerzy, kadra kierownicza, pracownicy administracji publicznej, 
ale także organizacji działających w innych formach prawnych, wykonujący obowiązki lub uczestniczący 
w zarządzaniu zasobami ludzkimi, przygotowujący projekty procedur wewnętrznych w tym antykorupcyjnych, 
osoby zainteresowane budowaniem etycznego środowiska wewnętrznego, wspierające zarządzanie 
organizacjami.

Forma szkolenia: Prezentacja z elementami przykładów do wykorzystania, prezentacja przykładowego 
sposobu, jak dbać o przestrzeganie wartości etycznych.

Wykładowca: Marzena Staniszewska

Audytor wewnętrzny, członek korpusu służby cywilnej, długoletni pracownik administracji publicznej 
i praktyk audytu wewnętrznego.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, magister prawa. Specjalizowała się 
w prawie konstytucyjnym ustroju państwa i kontroli państwowej. Ukończyła również podyplomowe studia 
w zakresie: podatków i prawa podatkowego (Uniwersytet Warszawski), Kryminalistyki i prawa dowodowego 
(CNS) oraz liczne szkolenia z zakresu audytu wewnętrznego, etyki i antykorupcji (szkolenie zakończone 
egzaminem) prawa i dobrej legislacji (OSR). W 2011 r. odbyła szkolenie Internal Audit Quality Assessment 
Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Global potwierdzone certyfikatem Accreditation In Internal Quality 
Assessment/Validation w zakresie oceny jakości funkcji audytu wewnętrznego w organizacjach.

Od 15 sierpnia 2004 do chwili obecnej pracuje na stanowisku audytora wewnętrznego. Łączy nabytą wiedzę 
z doświadczeniem zawodowym, znajomość przepisów prawa i umiejętność ich stosowania ułatwia ocenę 
procesów i zarządzania w obecnie wykonywanej pracy w charakterze audytora wewnętrznego w urzędzie 
administracji, obsługującym konstytucyjny organ państwa.

Od 2004 roku Członek Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA – Polska, od 2011 r. członek Zarządu Polskiego 
oddziału Instytutu IIA, a od 2015 r. członek Komisji Certyfikacyjnej.

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 7 godzin CPE.

Ilość miejsc ograniczona.

Miejsce szkolenia Termin szkolenia
Cena szkolenia 
Członkowie IIA/pozostałe osoby (netto)

Kontakt

Warszawa
21.04.2017 r.
06.10.2017 r.

660.00 zł/900.00 zł
office@iia.org.pl
22 110 08 13

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.
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4.  Zintegrowane zarządzanie audytem projektów w organizacji.
Opis szkolenia: Skuteczne wdrożenie audytu projektów, programu i portfela inicjatyw w organizacji 
wymaga profesjonalnego przygotowania i poznania skomplikowanych procedur, aby osiągnąć zakładane 
rezultaty i dostarczyć finalnie pożądaną wartość dodaną polegającą m.in. na usprawnianiu procesów 
zarządczych i zapewnieniu ciągłej optymalizacji działalności w ramach realizowanych przedsięwzięć poprzez 
wypracowywanie właściwych rekomendacji zmian i zaleceń.

Dla kogo: Szkolenie w szczególności kierowane jest do:
• Audytorów wewnętrznych;
• Menedżerów odpowiedzialnych za Wydziały Audytu Wewnętrznego;
• Obecnych i przyszłych kierowników projektów;
• Uczestników zespołów realizujących projekty w organizacjach;
• Menedżerów zaangażowanych w proces wsparcia i nadzoru kierownika projektu;
• Przedstawicieli Biur Projektów.

Forma szkolenia: Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod 
szkoleniowych:

• Warsztat szkoleniowy;
• Praca zespołowa;
• Konsultacje indywidualne;
• Analiza studiów przypadków;
• Dyskusja nad osiągniętymi wynikami.

W ramach szkolenia zawracamy szczególną uwagę na odpowiednie relacje między ćwiczeniami (60% czasu) 
a formą wykładu (40% czasu).

Wykładowca: Mirosław Dąbrowski

Agile Coach/Scrum Master/Trainer/IT Product Manager/Speaker/Author 

PSM I, AgilePM, DSDM Agile Trainer-Coach, SDC, SMC, ESMC, SPOC, AEC, PRINCE2, PRINCE2 Agile, MSP, MoP, 
P3O, M_o_R, MoV, ITIL Expert, ASL2, BiSL, Change Management, Facilitation, Managing Benefits, Playing Lean 
Facilitator, SDI Facilitator, DISC D3 Consultant, TOGAF8/9L2, COBIT5, LITA Lean IT, TRIZ Level 1, OBASHI, CISM, 
Security+, CASP, Network+, Server+, Project+, CAPM, OCUP2, OCEB, IQBBA, REQB, ISTQB, SCJP, SCWCD, SCBCD, 
SCDJWS, SCMAD, ZCE 5/5.3, MCP, MCITP, MS, MCTS, MCSE+S, MCSA+S, MTA, MCT

Realizuje projekty doradcze oraz szkolenia dla firm z różnych branż i sektorów zarówno prywatnego, jak i publicznego. 
Skala realizowanych projektów rozciąga się od drobnych prac konsultacyjnych przy małych projektach portali 
internetowych poprzez aplikacje mobilne z naciskiem na UX czy rozwiązania klasy Enterprise aż do kompleksowych 
programów transformacyjnych dla dużych organizacji mających na celu zbudowanie zwinnego środowiska pracy.

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 14 godzin CPE.

Ilość miejsc ograniczona.

Miejsce szkolenia Termin szkolenia
Cena szkolenia 
Członkowie IIA/pozostałe osoby (netto)

Kontakt

Warszawa 1 200.00 zł/1 800.00 zł
office@iia.org.pl
22 110 08 13

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.
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5.  Sprawdzenie, kontrola, audyt – ABI vs Inspektor Ochrony 
Danych – nowe realia wynikające z RODO.

Opis szkolenia: 27 kwietnia 2016 r. poznaliśmy obowiązującą treść Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. U. UE 2016 poz. L119). RODO - Rozporządzenie o Ochronie 
Danych Osobowych (GDPR - General Data Protection Regulation) ma będzie wprawdzie stosowane od 25 maja 
2018 r. ale już teraz warto przeanalizować co zmieni się w obowiązkach, praktykach i zakresie działań osób 
i podmiotów odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych. Należy jednocześnie pamiętać, że od początku 
2015 r. obowiązując nowe przepisy o ochronie danych osobowych, które wprowadziły nowe i doprecyzowujące 
dotychczasowe obowiązki w zakresie ochrony i nadzoru przetwarzanych informacji. Nie wszyscy administratorzy 
danych podjęli już decyzje, czy będą korzystać z profesjonalnej pomocy powoływanych, według nowych zasad, 
Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, czy też we własnym zakresie będą zarządzać systemem ochrony 
informacji. Niektórzy nadal nie orientują się w swoich obowiązkach i nie mają świadomości że nadchodzi 
czas, kiedy część z nich (w szczególności cała administracja publiczna oraz część podmiotów zajmujących się 
przetwarzaniem danych osobowych) będą musieli wyznaczyć Inspektorów Ochrony Danych, a wszyscy powinni 
być gotowi przed końcem maja 2018 na stosowanie nowych regulacji wynikających z RODO.
Bez względu na podjęte decyzje każdy administrator danych obecnie oraz w przyszłości będzie musiał realizować 
wymagania wynikające z przepisów, a ich skuteczność oraz poprawność powinna być przedmiotem ścisłego 
nadzoru ze strony odpowiednio umocowanych jednostek, tak samych inspektorów (a na ten moment ABIch) 
jak również ze strony jednostek kontrolnych i audytorów. Podstawą działania powinien być aktualny tekst 
ustawy o ochronie danych osobowych oraz czterech rozporządzeń wykonawczych, jak również odpowiednio 
interpretowane i wdrażane zapisy z RODO. 
Zadaniem organów kontrolnych i doradczych jest sprawdzenie gotowości ADO i jego dojrzałości operacyjnej do 
pełnienia właściwej ochrony przetwarzanych danych osobowych, tak we własnych systemach i procesach, jak 
i w przypadku powierzenia przetwarzania danych lub przekazywania ich innym podmiotom, także mającym swoje 
siedziby lub miejsca przetwarzania danych zlokalizowane poza granicami Polski. 
Celem szkolenia jest podsumowanie wprowadzonych już oraz nadchodzących zmian, wskazanie i usystematyzowanie 
obszarów odpowiedzialności oraz przedstawienie zalecanych mechanizmów kontrolnych odnoszących się do 
przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującą literą prawa i praktykami branżowymi.

Dla kogo: Administratorzy bezpieczeństwa informacji; audytorzy wewnętrzni; audytorzy, eksperci i doradcy 
pracujący w projektach dotyczących ochrony informacji i danych osobowych.

Forma szkolenia: Prezentacja w formie warsztatowej, oparta o praktyczną analizę aktualnego stanu formalno-
prawnego oraz problemy organizacyjne sygnalizowane w branżach zajmujących się ochroną danych osobowych. 
W trakcie zajęć możliwe będzie przeprowadzenie analizy zgłaszanych przez uczestników przypadków oraz 
dyskusja na temat sposobów i kryteriów oceny właściwej realizacji zasad ochrony danych w świetle przepisów 
i praktyk branżowych. 

Wykładowca: Maciej Kołodziej

Wykładowca, doradca, specjalista informatyki śledczej FHU MatSoft. Administrator Bezpieczeństwa Informacji 
w NK.pl, Grupie Wydawniczej PWN i IAB Polska. Od 2003 roku wiceprezes Stowarzyszenia Administratorów 
Bezpieczeństwa Informacji (SABI). Konsultant ds. ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji 
i systemów IT. Audytor wiodący i trener/wykładowca ISO/EIC 27001 (PECB). Prowadził wykłady i zajęcia 
warsztatowe w ramach wielu branżowych projektów szkoleniowych m.in. dla: Ministerstwa Finansów, 
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Centrum Promocji Informatyki, IIA Polska, sektora publicznego, 
edukacji, bankowości, telekomunikacji i nowych technologii. Jest wykładowcą stowarzyszonym Wyższej 
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Szkoły Policji w Szczytnie. Uczestniczy w pracach grup problemowych, działających przy Ministerstwie 
Administracji i Cyfryzacji oraz Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska i Polskiej Konfederacji 
Pracodawców Prywatnych Lewiatan, dotyczących regulacji prawnych i przyszłości Internetu, reklamy 
internetowej oraz rozwoju nowych technologii, ochrony danych osobowych oraz prywatności użytkowników. 
Absolwent informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1995 roku prowadzi własną firmę, 
oferującą specjalistyczne doradztwo w dziedzinie ochrony informacji i bezpieczeństwa w branży nowych 
technologii, a także outsourcing IT. Kierował Działem Technicznym w Grupie Solidex. W Grupie Onet.pl 
pełnił funkcje dyrektora Działu Bezpieczeństwa, CSO i ABI. Koordynował i nadzorował realizację Polityki 
Bezpieczeństwa Informacji w spółkach Grupy TVN. Świadczy usługi ABI dla kilku podmiotów.

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 7 godzin CPE.

Ilość miejsc ograniczona.

Miejsce szkolenia Termin szkolenia
Cena szkolenia 
Członkowie IIA/pozostałe osoby (netto)

Kontakt

Warszawa 15.03.2017 r. 660.00 zł/900.00 zł
office@iia.org.pl
22 110 08 13

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.
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6.  Kontrola i audyt zamówień publicznych w świetle 
najnowszych uregulowań prawnych.

Opis szkolenia: Szkolenie dotyczy starych i nowych problemów w świetle nowych przepisów prawa zamówień 
publicznych w kontekscie audytów i kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych

Dla kogo: Szkolenie skierowane jest do audytorów wewnętrznych i zewnętrznych, kierowników jednostek, 
członków komisji kontrolnych i przetargowych

Forma szkolenia: wykład z elementami studiów przypadków, analiza protokołów kontroli i orzecznictwa

Wykładowca: Marcin Więckowski

Doświadczony wykładowca, praktyk, były pracownik samorządowy, współpracuje z jednostkami publicznymi 
i niepublicznymi - tematyką zamówień publicznych zajmuje się od 1998 roku. Przewodniczący komisji 
przetargowych, kontroler, audytor, doradca, jak również ostatnio specjalista ds. realizacji zamówień publicznych 
w dużym projekcie współfinansowanym z UE promującym województwo warmińsko-mazurskie.

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 14 godzin CPE. 

Ilość miejsc ograniczona.

Miejsce szkolenia Termin szkolenia
Cena szkolenia 
Członkowie IIA/pozostałe osoby (netto)

Kontakt

Warszawa 03–04.04.2017 r. 850.00 zł/1050.00 zł
office@iia.org.pl
22 110 08 13

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.
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7. Audyt systemów informatycznych.
Opis szkolenia: Szkolenie stanowi wprowadzenie do audytowania systemów informatycznych w oparciu 
o obowiązujące standardy audytu oraz w odniesieniu do wymagań regulacyjnych spotykanych w różnych 
branżach. W trakcie szkolenia omówione zostaną zagadnienia takie jak standardy audytu, proces audytu, 
zasady zarządzania ryzykiem, infrastruktura teleinformatyczna, zasady ochrony zasobów teleinformatycznych 
oraz wymagania zgodności.

Dla kogo: Szkolenie polecamy osobom zainteresowanym rozwojem swoich kompetencji w dziedzinie 
audytu systemów informatycznych. Wiedza przekazywana na szkoleniu pomocna będzie w wykonywaniu 
obowiązków audytora wewnętrznego, ale również managera odpowiedzialnego za zarządzanie systemami 
informatycznymi i bezpieczeństwem informacji w firmie.

Forma szkolenia: Prezentacja w formie warsztatowej.

Wykładowca: Radosław Kaczorek, CISA, CISSP, CRISC

Prezes Zarządu IMMUSEC 

Certyfikowany audytor i doradca z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w trakcie audytów i projektów 
doradczych wykonanych w Polsce i na świecie. Ekspert w dziedzinie zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwem 
informacji oraz ładu i nadzoru w informatyce (IT governance). W latach 2005–2009 Prezes Zarządu ISACA 
w Polsce. Wykładowca Podyplomowego Studium “Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie” 
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2007 roku juror konkursu Lider Informatyki organizowanego 
przez Computerworld.

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 14 godzin CPE.

Ilość miejsc ograniczona.

Miejsce szkolenia Termin szkolenia
Cena szkolenia 
Członkowie IIA/pozostałe osoby (netto)

Kontakt

Warszawa
Maj 2017 r.
Listopad 2017 r.

1100.00 zł/1300.00 zł
office@iia.org.pl
22 110 08 13

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.
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SZKOLENIA

Grupa II – Zarządzanie jakością 
audytu wewnętrznego



Katalog Szkoleń i Konferencji IIA Polska – 2017 r.

14Instytut Audytorów Wewnętrznych www.iia.org.pl

8. Ocena jakości audytu wewnętrznego – QA.
Opis szkolenia: Szkolenie przedstawia proces oceny funkcji audytu wewnętrznego w organizacji. Pozwala poznać 
i zrozumieć proces oceny, jego możliwe formy, ale również lepiej zrozumieć standardy audytu wewnętrznego. 
Dzięki wymianie doświadczeń, zarówno z prowadzącym, jak i między uczestnikami, umożliwi lepsze zrozumienie 
rzeczywistych celów audytu wewnętrznego oraz podstaw wartości, jakie może on tworzyć dla organizacji. 
Prowadzone w interaktywnej formie, opartej na zespołowej pracy uczestników.

Dla kogo: Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy chcą poznać i zrozumieć proces oceny zgodności 
funkcji audytu wewnętrznego ze Standardami IIA. Naturalnymi odbiorcami są osoby planujące przeprowadzać 
zewnętrzne lub wewnętrzne oceny audytu wewnętrznego oraz audytorzy, którzy chcą zrozumieć jak będzie 
wyglądał proces oceny, która czeka ich zespół.

Forma szkolenia: Szkolenie oparte o studium przypadku w formie warsztatów, w którym uczestnicy pracując 
w grupach będą oceniać przedstawiony zespół audytu wewnętrznego. Szkolenie rozpocznie się koniecznym 
wprowadzaniem teoretyczno-praktycznym odnośnie do celu i filozofii oceny jakości audytu wewnętrznego, 
opracowanego przez IIA narzędzia do oceny (Quality Assessment Manual), oraz analizy wybranych standardów 
IIA pod kątem sposobu ich oceny.

Wykładowcy: Mirosław Stasik, Łukasz Borowski

Mirosław Stasik – CIA (Certyfikowany Audytor Wewnętrzny), CRMA (Certification in Risk Management 
Assurance), QA (Certificate Accreditation in Quality assessment/validation), 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”.

Łukasz Borowski – Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydział Prawa). Plany prawnicze porzucił dla 
zawodu audytora – egzamin audytorski w MF zdany w roku 2004 (zaświadczenie nr 149/2004). Od września 
2003 r. pracownik komórki audytu w ZUS – obecnie kierownik jednej z komórek organizacyjnych Departamentu 
Audytu w ZUS. Propagator audytu realizowanego w partnerstwie z kierownikiem jednostki. Aktualnie – 
Wicedyrektor Departamentu Audytu: nadzoruje realizację zadań audytowych oraz wspomaganie zarządzania 
ryzykiem w jednostce; aktywna, permanentna, praktyka zawodowa w zakresie prowadzenia audytu 
wewnętrznego. Od 2003 r. aktywna działalność w zakresie kształ towania i realizacji audytu w największej 
komórce audytu w jsfp w Polsce (DA w ZUS): projektowanie i wdrażanie uregulowań wewnętrznych 
w zakresie audytu, koordynacja zadań audytowych, kierowanie projektami; audytor/kontroler projektów 
współfinansowanych ze środków UE; Certyfikat Internal Audit Quality Assessment – IIA.

Posiada liczne dyplomy ukończenia specjalistycznych szkoleń, m.in. audytor wewnętrzny wg normy ISO/
IEC 27001; Międzynarodowe Standardy Biznesu – Rachunkowość; Audyt zamówień publicznych; Audyt 
Gospodarności/Efektywnościowy E&Y Academy of Business).



Katalog Szkoleń i Konferencji IIA Polska – 2017 r.

15 Instytut Audytorów Wewnętrznychwww.iia.org.pl

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 14 godzin CPE.

Ilość miejsc ograniczona.

Miejsce szkolenia Termin szkolenia
Cena szkolenia 
Członkowie IIA/pozostałe osoby (netto)

Kontakt

Warszawa
Maj 2017 r.
Grudzień 2017 r.

1 200.00 zł/1 500.00 zł
office@iia.org.pl
22 110 08 13

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.
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SZKOLENIA

Grupa III – Umiejętności miękkie
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9. Radzenie sobie w trudnych rozmowach.
Opis szkolenia: Szkolenie wyposaża w umiejętności i techniki radzenia sobie z wymagającymi rozmowami 
i rozmówcami w pracy audytora.

Dla kogo: Szkolenie jest dedykowane dla audytorów pragnących skuteczniej budować relacje partnerskie 
i radzić sobie z trudnymi rozmowami i rozmówcami.

Forma szkolenia: Szkolenie ma charakter warsztatu opartego o przykłady z własnego doświadczenia 
uczestników uzupełnionego o prezentację adekwatnych technik oraz wiedzy i modeli teoretycznych.

Program szkolenia:

• Skuteczne pozyskiwanie informacji poprzez aktywne słuchanie oraz wykorzystanie pytań otwierających;
• Identyfikowanie intencji i celu rozmówcy i adekwatne reagowanie;
• Radzenie sobie z zachowaniami niekonstruktywnymi (np. obrona, atak, obwinianie);
• Skuteczne uzgadnianie wspólnego zdania;
• Zarządzanie sytuacjami trudnymi: przechodzenie z konfliktów do rozwiązań.

Wykładowca: Aleksander Szojer

Trener, coach, konsultant.

Specjalizuje się w programach rozwoju umiejętności komunikacjii zarządczych dla sektora finansowego. 
Na co dzień współpracuje z audytorami w londyńskim City oraz w Warszawie.

Wybiera i łączy najbardziej skuteczne podejścia i techniki, opierając się na własnym doświadczeniu 
zawodowym: badania rynku i doradztwo, zarządzanie zespołem, coaching relacji i zespołów oraz szkolenie 
w formie dramy, które doskonalił w ImpactFactory.com – brytyjskiego eksperta w szkoleniach komunikacji.

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 7 godzin CPE.

Ilość miejsc ograniczona.

Miejsce szkolenia Termin szkolenia
Cena szkolenia 
Członkowie IIA/pozostałe osoby (netto)

Kontakt

Warszawa 24 marca 2017 r. 700.00 zł/900.00 zł
office@iia.org.pl
22 110 08 13

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.
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10. Sztuka perswazji.
Opis szkolenia: Szkolenie wyposaża w umiejętności i techniki wywierania wpływu i budowania asertywności 
komunikacyjnej.

Dla kogo: Szkolenie jest dedykowane dla audytorów i menadżerów pragnących zwiększyć swój wpływ 
na rozmówców i współpracowników.

Forma szkolenia: Szkolenie ma charakter warsztatu opartego o przykłady z własnego doświadczenia 
uczestników uzupełnionego o prezentację adekwatnych technik oraz wiedzy i modeli teoretycznych.

Wykładowca: Aleksander Szojer

Trener, coach, konsultant.

Specjalizuje się w programach rozwoju umiejętności komunikacji i zarządczych dla sektora finansowego. 
Na co dzień współpracuje z audytorami w londyńskim City oraz w Warszawie.

Wybiera i łączy najbardziej skuteczne podejścia i techniki, opierając się na własnym doświadczeniu 
zawodowym: badania rynku i doradztwo, zarządzanie zespołem, coaching relacji i zespołów oraz szkolenie 
w formie dramy, które doskonalił w ImpactFactory.com – brytyjskiego eksperta w szkoleniach komunikacji.

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 7 godzin CPE.

Ilość miejsc ograniczona.

Miejsce szkolenia Termin szkolenia
Cena szkolenia 
Członkowie IIA/pozostałe osoby (netto)

Kontakt

Warszawa 29 maja 2017 r. 700.00 zł/900.00 zł
office@iia.org.pl
22 110 08 13

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.
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SZKOLENIA

Grupa IV – Metodyka audytu 
– techniki i narzędzia oraz 

audyty specjalistyczne 
w ramach Akademii Audytora
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11. Akademia Audytora – Moduł I – Proces Audytu.
Opis szkolenia: Celem szkolenia jest podwyższenie umiejętności audytorów w szeroko rozumianych 
obszarze metodyki przeprowadzania audytu wewnętrznego. Program szkolenia jest tak skonstruowany, 
że jest ciekawy i dla początkujących audytorów, jak i dla bardziej zaawansowanych. Główne elementy 
to m.in.: przegląd wstępny, analiza ryzyka, program audytu, kryteria oceny, dobór próby, raportowanie 
i monitorowanie wyników.

Dla kogo: Szkolenie skierowane jest do osób chcących zdobyć, jak i rozszerzyć wiedzę z zakresu audytu 
wewnętrznego.

Forma szkolenia: Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu, prezentacji, studium przypadku oraz 
warsztatów.

Wykładowca: Mirosław Stasik

CIA (Certyfikowany Audytor Wewnętrzny), CRMA (Certification in Risk Management Assurance), 
QA (Certificate Accreditation in Quality assessment/validation), 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”.

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 21 godzin CPE.

Ilość miejsc ograniczona.

Miejsce szkolenia Termin szkolenia
Cena szkolenia 
Członkowie IIA/pozostałe osoby (netto)

Kontakt

Warszawa Kwiecień 2017 r. 1 300.00 zł/1 700.00 zł
office@iia.org.pl
22 110 08 13

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.
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12.  Akademia Audytora – Moduł II – Audyty Specjalistyczne 
cz.1, cz.2.

Opis szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie teoretycznego i praktycznego podejścia do audytów 
specjalistycznych takich jak audyt finansowy, audyt ryzyka nadużyć i zasad etyki, audyt obszaru IT, 
bezpieczeństwa informacji oraz audyt efektywności.

Istnieje możliwość wybrania interesujących tematów i uczestniczenia w jednej z dwóch części szkolenia (2 dni).

Dla kogo: Szkolenie skierowane jest do osób chcących zdobyć jak i rozszerzyć wiedzę z zakresu audytu 
wewnętrznego.

Forma szkolenia: Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu, prezentacji, studium przypadku oraz 
warsztatów.

Wykładowcy: Mirosław Stasik, Konrad Knedler, Piotr Mizia-Ossoliński, Piotr Caliński

Mirosław Stasik – CIA (Certyfikowany Audytor Wewnętrzny), CRMA (Certification in Risk Management 
Assurance), QA (Certificate Accreditation in Quality assessment/validation), 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”.

Piotr Caliński – Prawnik, były oficer Policji na szczeblu zarządzającym, twórca i dyrektor Biura Audytu 
Wewnętrznego w strategicznej Spółce Skarbu Państwa, koordynator Systemów Antykorupcji w tej Spółce, 
a wcześniej w Komendzie Głównej Policji.

Wykładowca kryminologii i wiktymologii w Collegium Civitas, autor publikacji z zakresu problematyki 
bezpieczeństwa wewnętrznego, audytu, antykorupcji.
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Piotr Mizia-Ossoliński – Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA), Certyfikowany Audytor Systemów 
Informatycznych (CISA), Certyfikowany audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji 
wg ISO 27001.

Doświadczony audytor wewnętrzny oraz trener, obecnie specjalizuje się w sektorze publicznym, 
w szczególności w obszarze IT. Brał udział w licznych projektach wspomagających wdrożenie audytu 
wewnętrznego w kraju i za granicą, odpowiedzialny za audyt IT i audyt bezpieczeństwa informacji w Urzędzie 
Miasta w Krakowie, trener z wieloletnim doświadczeniem.

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 28 godzin CPE.

Ilość miejsc ograniczona.

Miejsce szkolenia Termin szkolenia
Cena szkolenia 
Członkowie IIA/pozostałe osoby (netto)

Kontakt

Warszawa Wrzesień 2017 r.

1 600.00 zł/1 900.00 zł 
(za udział w 4 dniach szkolenia)
1 300.00 zł/1 700.00 zł 
(za udział w jednej części – 2 dni, szkolenia)

office@iia.org.pl
22 110 08 13

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.
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13. Akademia Audytora – Moduł III (cz. 1 i 2).
Opis szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie teoretycznego i praktycznego podejścia takich obszarów 
wiedzy audytora jak zarządzanie ryzykiem, kontrola i ład organizacyjny, psychologia w pracy audytora, 
wnioskowanie w oparciu o próbę, dobór próby, procesów audytu – planowanie roczne.

Istnieje możliwość wybrania interesujących tematów i uczestniczenia w jednej z dwóch części szkolenia (2 dni).

Dla kogo: Szkolenie skierowane jest do osób chcących zdobyć, jak i rozszerzyć wiedzę z zakresu audytu wewnętrznego.

Forma szkolenia: Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu, prezentacji, studium przypadku oraz warsztatów.

Wykładowcy: Mirosław Stasik, Konrad Knedler, Agnieszka Bukowska

Mirosław Stasik – CIA (Certyfikowany Audytor Wewnętrzny), CRMA (Certification in Risk Management 
Assurance), QA (Certificate Accreditation in Quality assessment/validation), 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”.

Za udział w całym szkoleniu uczestnicy otrzymają 28 godzin CPE.

Ilość miejsc ograniczona.

Miejsce szkolenia Termin szkolenia
Cena szkolenia 
Członkowie IIA/pozostałe osoby (netto)

Kontakt

Warszawa
2–3 i 9–10.03.2017 r.
Listopad 2017 r.

1 600.00 zł/1 900.00 zł 
(za udział w 4 dniach szkolenia)
1 300.00 zł/1 700.00 zł 
(za udział w jednej części – 2 dni, szkolenia)

office@iia.org.pl
22 110 08 13

IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.
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Warunki uczestnictwa w szkoleniach IIA Polska.
Warunkiem przyjęcia wpisania na listę uczestników szkolenia jest przesłanie poprawnie wypełnionego 
i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie do dnia wskazanego w formularzu zgłoszeniowym 
(podstawie faktury proforma lub formularza zgłoszeniowego/umowy), opłaty za udział w szkoleniu.

Ewentualną rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić do organizatora w formie pisemnej (mailem) 
nie później niż 14 dni przed szkoleniem. Po tym terminie możliwe jest jedynie zastępstwo zgłoszonego 
uczestnika, co należy zgłosić do biura IIA Polska (office@iia.org.pl)

Oferowane zniżki:

• 10% zniżki – dla 2 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
• 10% zniżki dla członków Polrisk, ISACA Katowice, KIBR, BCMG, ACCA

Zniżki nie sumują się.

Cena szkolenia obejmuje: materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.

Cena nie obejmuje kosztów noclegu.

Do cen szkoleń i konferencji doliczany jest 23% VAT. Zwolnienie z VAT jest możliwe w sytuacji finansowania 
szkolenia ze środków publicznych. Wtedy należy wypełnić stosowne oświadczenie.

Wzór oświadczenia
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KONFERENCJE
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Konferencja Jubileuszowa z okazji 15-lecia powstania 
IIA Polska.
W 2017 roku Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska będzie obchodził 15-lecie działalności w Polsce. 
Rok ten będzie upływał pod znakiem celebrowania działalności IIA Polska oraz rozmów i dyskusji o audycie 
wewnętrznym w Polsce na przestrzeni ostatnich lat.

Już w czerwcu 2017 r. (07–09 czerwca) w hotelu Holiday Inn w Józefowie odbędzie się Konferencja Jubileuszowa 
IIA Polska. W trakcie konferencji poruszane będą kwestie związane z odpowiedzialnym działaniem organizacji 
oraz roli, jaką audyt w tym procesie może odegrać, ze szczególnym uwzględnieniem problemów etycznych, 
skomplikowanego środowiska prawnego oraz wyzwań występujących na rynku pracy. Sesje tematyczne 
w trzech blokach (zarządzanie, finanse, IT) będą przeplatane sesjami plenarnymi oraz panelami dyskusyjnymi.

Hasłem przewodnim konferencji jest: „Odpowiedzialny audyt w odpowiedzialnej 
organizacji. 15 lat doświadczenia. Wyzwania na przyszłość”.

Wierzymy, że Konferencja Jubileuszowa IIA Polska będzie wspaniałą okazją do wzmocnienia współpracy 
oraz do wymiany opinii i doświadczeń.

Miejsce Konferencji Termin Konferencji
Cena konferencji 
Członkowie IIA/pozostałe osoby (netto)

Kontakt

Holiday In Józefów 07–09.06.2017 r. 1 850.00 zł / 2 500.00 zł
office@iia.org.pl
22 110 08 13
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Doroczna Konferencja dla Sektora Finansowego.
Konferencja Finansowa IIA Polska na stałe weszła do kalendarza wydarzeń IIA Polska.

W październiku 2017 roku, IIA Polska zorganizuje siódmą już Konferencję Finansową.

Podczas Konferencji omawiane będą kwestie niezmiennie związane z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego, 
jego rolą w organizacji oraz wpływami na działanie organizacji. Poruszone zostaną również bieżące kwestie, 
trudności i możliwości rozwoju instytucji finansowych, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Prelegentami i panelistami będą eksperci, dyrektorzy audytu z wiodących instytucji finansowych w kraju oraz 
wybitni specjaliści spoza audytu.

Konferencja skierowana jest do audytorów sektora finansowego – bankowców, ubezpieczycieli, pracowników 
instytucji finansowych, a także kontrolerów i wszystkich, którym bliski jest temat audytu i jego funkcji 
w organizacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej Konferencji. Będzie to kolejna okazja do wymiany 
doświadczeń, zdobycia i poszerzenia wiedzy oraz nawiązania kontaktów z innymi audytorami.

Miejsce Konferencji Termin Konferencji
Cena konferencji 
Członkowie IIA/pozostałe osoby (netto)

Kontakt

Hotel Marriott, 
Warszawa

Październik 2017 r.
office@iia.org.pl
22 110 08 13
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Doroczna Konferencja PolCAAT.
Konferencja PolCAAT niemal od początku istnienia IIA Polska ma swoje miejsce w kalendarzu wydarzeń IIA Polska.

W listopadzie 2017 roku, IIA Polska zorganizuje trzynastą już Konferencję PolCAAT.

Podczas Konferencji omawiane będą kwestie dotyczące systemów informatycznych, ich działania z punktu 
widzenia audytu wewnętrznego, możliwości ich lepszego wykorzystania, zarówno w sektorze prywatnym 
jak i publicznym. Ponieważ żyjemy w dynamicznie zmieniającym się świecie, zwłaszcza jeżeli chodzi o strefę 
mobilnych dostępów do wszelkich systemów, głównie bankowych i finansowych, poruszane będą również 
kwestie bezpieczeństwa informacji.

Prelegentami i panelistami będą eksperci, szefowie pionów bezpieczeństwa, przedstawiciele stowarzyszeń 
zawodowych zajmujących się cyberbezpieczeństwem, uznani eksperci z obszaru bezpieczeństwa systemów.

Konferencja skierowana jest do audytorów IT, kontrolerów i wszystkich, którym bliski jest temat audytu 
i zarządzania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej Konferencji. Będzie to kolejna okazja do wymiany 
doświadczeń, zdobycia i poszerzenia wiedzy oraz nawiązania kontaktów z innymi audytorami.

Więcej szczegółów wkrótce.

Miejsce Konferencji Termin Konferencji
Cena konferencji 
Członkowie IIA/pozostałe osoby (netto)

Kontakt

Hotel Marriott, 
Warszawa

Listopad 2017 r.
office@iia.org.pl
22 110 08 13
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Warunki uczestnictwa w Konferencjach IIA Polska.
Warunkiem przyjęcia wpisania na listę uczestników konferencji jest przesłanie poprawnie wypełnionego 
i podpisanego formularza zgłoszeniowego, oraz dokonanie do dnia podanego na formularzu zgłoszeniowym 
(na podstawie faktury proforma lub zgłoszenia/umowy), opłaty za udział w konferencji.

Ewentualną rezygnację z uczestnictwa w Konferencji należy zgłosić do organizatora w formie pisemnej 
(mailem) nie później niż 14 dni przed Konferencją. Po tym terminie możliwe jest jedynie zastępstwo zgłoszonego 
uczestnika, co należy zgłosić do biura IIA Polska (office@iia.org.pl)

Oferowane zniżki:

• 10% zniżki – dla 3 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję
• 10% zniżki dla członków Polrisk, ISACA Katowice, KIBR, BCMG, ACCA

Zniżki nie sumują się.

Cena obejmuje: materiały konferencyjne, serwis kawowy, lunch.

Cena nie obejmuje kosztów noclegu (z wyjątkiem Konferencji Jubileuszowej IIA Polska)

Do cen szkoleń i konferencji doliczany jest 23% VAT. Zwolnienie z VAT jest możliwe w sytuacji finansowania 
szkolenia ze środków publicznych. Wtedy należy wypełnić stosowne oświadczenie.

Wzór oświadczenia
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Samorządowe Forum Kapitału i Finansów
IIA Polska jest partnerem merytorycznym Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, które co roku odbywa się 
w Katowicach. Jest to najważniejsze spotkanie liderów świata samorządu, biznesu, nauki i polityki.

Organizatorem Forum jest wydawnictwo Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium, wydawca pisma Wspólnota.

Więcej szczegółów wkrótce.

Miejsce Konferencji
Termin 
Konferencji

Cena konferencji 
Członkowie IIA/pozostałe osoby (netto)

Kontakt

Międzynarodowe 
Centrum Kongresowe 
w Katowicach

5-6.10.2017 r. 
Marlena Król, dyrektor
m.krol@municipium.com.pl 
22 242 80 53


