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Szanowni Państwo,
oddajemy w Państwa ręce katalog szkoleń i konferencji Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska
na rok 2018. 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 Doroczną IIA Polska, która odbędzie
się w czerwcu 2018 roku.
Zapraszamy!
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SZKOLENIA
Grupa I – Audyty systemów
i procesów operacyjnych
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1. 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 kształtowaniem 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.
Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 7 godzin CPE.
Ilość miejsc ograniczona.
Miejsce szkolenia

Termin szkolenia

Cena szkolenia

Kontakt

Warszawa

25 maja 2018 r.
i 26 października 2018 r.

IIA - 660.00 zł + VAT
non-IIA - 900.00 zł + VAT

office@iia.org.pl
22 110 08 13

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

Instytut Audytorów Wewnętrznych
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2. 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.
Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 14 godzin CPE.
Ilość miejsc ograniczona.
Miejsce szkolenia

Termin szkolenia

Cena szkolenia

Kontakt

Warszawa

14-15 maja 2018 r.
i 26-27 listopada 2018 r.

IIA - 950.00 zł + VAT
non-IIA - 1 200.00 zł + VAT

office@iia.org.pl
22 110 08 13

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

www.iia.org.pl
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3. Audyt zakupów
Opis szkolenia: Szkolenie przedstawia proces zakupów pod kątem przeprowadzania jego audytu. Pozwala
zrozumieć cykl zakupów z perspektywy identyfikacji ryzyk oraz mechanizmów kontroli. Przedstawiony
zostanie także proces audytu zakupów, a w szczególności testowania zakupów.
Dla kogo: Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy chcą poznać i zrozumieć proces zakupów pod
kątem przeprowadzania audytu zakupów. Zachęcamy do uczestnictwa zarówno osoby z sektora prywatnego
jak i publicznego.
Forma szkolenia: Szkolenie oparte jest o serię warsztatów uzupełnioną o elementy wykładu. Uczestnicy
podczas części warsztatowej pracują w grupach, a wyniki ich pracy są moderowane przez trenera.
Program szkolenia:
1. Wprowadzenie do procesu zakupów
2. Zakupy w biznesie a zamówienia publiczne
Ćwiczenie: podejmowanie decyzji zakupowych
Pytania i zadania
3. Cykl procesu zakupowego
4. Rodzaje zakupów – ryzyka i mechanizmy kontroli.
Pytania i zadania
5. Audyt procesu zakupów
6. Rola audytu
7. Planowanie audytu zakupów
Pytania i zadania
8. Testowanie zakupów
9. Sprawozdawczość
Ćwiczenie: mechanizmy kontrole i testowania w procesie zakupów
Ćwiczenie: formułowanie innowacyjnych rekomendacji
Pytania i zadania
Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 7 godzin CPE.
Ilość miejsc ograniczona.
Miejsce szkolenia

Termin szkolenia

Cena szkolenia

Kontakt

Warszawa

16 kwietnia 2018 r.

IIA - 650.00 zł + VAT
non-IIA - 850.00 zł + VAT

office@iia.org.pl
22 110 08 13

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

Instytut Audytorów Wewnętrznych
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4. 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
Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 14 godzin CPE.
Ilość miejsc ograniczona.
Miejsce szkolenia

Termin szkolenia

Warszawa

Kwiecień 2018 i wrzesień 2018 r.
(szkolenie dwudniowe)

Cena szkolenia

Kontakt
office@iia.org.pl
22 110 08 13

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

www.iia.org.pl
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SZKOLENIA
Grupa II – Zarządzanie jakością
audytu wewnętrznego
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5. 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.
Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 14 godzin CPE.
Ilość miejsc ograniczona.
Miejsce szkolenia

Termin szkolenia

Cena szkolenia

Kontakt

Warszawa

12-13 marca 2018 r.
i 20-21 września 2018 r.

IIA - 1 100.00 zł + VAT
non-IIA - 1 400.00 zł + VAT

office@iia.org.pl
22 110 08 13

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

Instytut Audytorów Wewnętrznych
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SZKOLENIA
Grupa III – Umiejętności miękkie
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6. Sztuka komunikacji dla audytora
Opis szkolenia: Szkolenie wyposaża w umiejętności i techniki skutecznej komunikacji zwiększającej
efektywność pracy audytora.
Dla kogo: Szkolenie jest dedykowane dla audytorów pragnących skuteczniej budować relacje partnerskie
z audytowanymi oraz usprawnić proces pozyskiwania informacji oraz uzgadniania rekomendacji.
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
Radzenie sobie z reakcjami niekonstruktywnymi (np. obrona, atak, obwinianie)
Zarządzanie sytuacjami trudnymi: przechodzenie z konfliktów do rozwiązań
Identyfikacja i dopasowanie do różnych stylów komunikacji odbiorcy
Skuteczne uzgadnianie wspólnego zdania Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 7 godzin CPE.

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 7 godzin CPE.
Ilość miejsc ograniczona.
Miejsce szkolenia

Termin szkolenia

Cena szkolenia

Kontakt

Warszawa

16 marca 2018 r.
i 12 października 2018 r.

IIA - 650.00 zł + VAT
non-IIA - 850.00 zł + VAT

office@iia.org.pl
22 110 08 13

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

Instytut Audytorów Wewnętrznych
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7. Zwinne zarządzanie projektem audytowym i budowanie
zaangażowanego zespołu
Opis szkolenia: Proponowane szkolenie zapozna z praktycznymi technikami zarządzania projektem oraz
zespołem audytowym w podejściu Agile / Scrum. Dodatkowo wprowadza praktyczne nawyki SPOCO® lidera
budujące zaangażowanie zespołu. Jako lider projektu, dzięki nabytym nawykom i umiejętnościom społecznym
nawet trzykrotnie podniesiesz efektywność spotkań indywidualnych i grupowych. Skutecznie zatroszczysz
się o rytm pracy i przyspieszysz proces podejmowania decyzji.
Dla kogo: Szkolenie jest dedykowane dla audytorów i menadżerów pracujących w dynamicznym środowisku.
Forma szkolenia: Jednodniowy warsztat: ok. 70% czasu to ćwiczenia praktyczne (zdobywanie wiedzy przez
doświadczanie), podczas których uczestnicy aktywnie pracują na sytuacjach z własnej praktyki zawodowej.
Program szkolenia: Skuteczna realizacja celów projektu - tworzenie wartości dodanej każdego dnia,
monitorowanie blokad, presji i postępów, zmiana priorytetów i szybkie podejmowanie decyzji:
•
•
•
•
•

Sprawna identyfikacja kluczowych czynników sukcesu
Śledzenie postępu i dostosowanie się do zmieniającej się sytuacji i oczekiwań na bieżąco
Efektywne wykorzystanie czasu dzięki skupieniu się na priorytetach i eliminowaniu zbędnych zadań i analiz
Komunikacja i zarządzanie oczekiwaniami klienta. Sprawne podejmowanie decyzji.
Nadawanie kierunku i rytmu pracy, motywowanie i angażowanie współpracowników za pomocą
technik SPOCO®.:
– Prowadzenie dziennych spotkań rewidujących kierunek rozwoju i postępy
– Delegowanie budujące współodpowiedzialność za rezultat i współpracę
– Komunikowanie informacji zwrotnej, która rozwija kompetencje i zaangażowanie
– Konstruktywne wykorzystanie konfliktów i różnic zdań

Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 7 godzin CPE.
Ilość miejsc ograniczona.
Miejsce szkolenia

Termin szkolenia

Cena szkolenia

Kontakt

Warszawa

18 maja 2018 r.
i 16 listopada 2018 r.

IIA - 650.00 zł + VAT
non-IIA - 850.00 zł + VAT

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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8. 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.
Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 21 godzin CPE.
Ilość miejsc ograniczona.
Miejsce szkolenia

Termin szkolenia

Cena szkolenia

Kontakt

Warszawa

26-28 marca 2018 r.

IIA - 1 100.00 zł + VAT
non-IIA - 1 400.00 zł + VAT

office@iia.org.pl
22 110 08 13

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

Instytut Audytorów Wewnętrznych
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9. 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 zakupów oraz audyt
efektywności.
Istnieje możliwość wybrania interesujących tematów i uczestniczenia w wybranej części szkolenia.
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.
Za udział w całym szkoleniu uczestnicy otrzymają 42 godzin CPE. Udział w poszczególnych częściach:
audyt finansowy - 2 dni - 14 godzin CPE; audyt efektywnościowy - 2 dni - 14 godzin CPE; audyt zakupów 1 dzień - 7 godzin CPE; audyt nadużyć - 1 dzień - 7 godzin CPE.
Ilość miejsc ograniczona.
Miejsce szkolenia

Termin szkolenia

Cena szkolenia

Kontakt

Całe szkolenie (6 dni):
IIA - 2 000.00 zł + VAT
non-IIA - 2 500.00 zł + VAT

Warszawa

26-28 września 2018 r.
i 08-10 października 2018 r.

2 dni (audyt finansowy lub
efektywnościowy):
IIA - 1 100.00 zł + VAT
non-IIA - 1 500.00 zł + VAT

office@iia.org.pl
22 110 08 13

1 dzień (audyt nadużyć lub audyt
zakupów)
IIA - 950.00 zł + VAT
non-IIA - 1 250.00 zł + VAT
IIA Polska zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa uczestników.

www.iia.org.pl

16

Instytut Audytorów Wewnętrznych

Katalog Szkoleń i Konferencji IIA Polska – 2018 r.

10. 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.
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.
Za udział w całym szkoleniu uczestnicy otrzymają 28 godzin CPE.
Ilość miejsc ograniczona.
Miejsce szkolenia

Termin szkolenia

Cena szkolenia

Kontakt

Warszawa

05-08 listopada 2018 r.

IIA - 1 800.00 zł + VAT
non-IIA - 2 300.00 zł + VAT

office@iia.org.pl
22 110 08 13

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

Instytut Audytorów Wewnętrznych
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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
Niniejszy katalog jest na bieżąco uzupełniany.
Chętnie przygotujemy również szkolenia zamknięte. Zapraszamy do kontaktu.

www.iia.org.pl
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Konferencja Doroczna IIA Polska
Tematem przewodnim tegorocznej konferencji będzie „Zintegrowane zapewnienie. Audyt wewnętrzny, a inni
dostawcy usług zapewniających.”
Więcej informacji wkrótce.
Miejsce Konferencji

Termin Konferencji

Hotel Marriott,
Warszawa

13-14 czerwca 2018 r.

Instytut Audytorów Wewnętrznych

Cena konferencji

Kontakt
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 lutym 2018 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.
Więcej informacji na stronie Konferencji http://iia.org.pl/konferencja/
Miejsce Konferencji

Termin Konferencji

Cena konferencji

Kontakt

Hotel Marriott, Warszawa

28 lutego 2018 r.

IIA - 450.00 zł + VAT
non-IIA - 650.00 zł + VAT

office@iia.org.pl
22 110 08 13

www.iia.org.pl
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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 2018 roku, IIA Polska zorganizuje czternastą 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

Hotel Marriott,
Warszawa

Listopad 2018 r.

Instytut Audytorów Wewnętrznych

Cena konferencji
Członkowie IIA/pozostałe osoby (netto)

Kontakt
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
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

www.iia.org.pl
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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
Międzynarodowe
Centrum Kongresowe
w Katowicach

Termin
Konferencji

Cena konferencji
Członkowie IIA/pozostałe osoby (netto)

Marlena Król, dyrektor
m.krol@municipium.com.pl
22 242 80 53

Jesień 2018 r.

Instytut Audytorów Wewnętrznych

Kontakt
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