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to dwumiesięcznik, który
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mailingiem i w social mediach.

ZARZĄD
Zgodnie z postanowieniami Statutu Instytutu
Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Zarząd
kieruje działalnością Instytutu i reprezentuje
go na zewnątrz.
„Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem
i sprawami Instytutu oraz spełniać swoje
obowiązki ze starannością wymaganą
w obrocie gospodarczym i finansowym, przy
ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa,
postanowień Statutu, regulaminów i uchwał
powziętych przez Walne Zebranie Członków
Instytutu”.
Brzmi poważnie i tak jest, ale Zarząd jest przede
wszystkim dla członków Instytutu.
Stara się, aby jak najlepiej realizować
cele Instytutu na rzecz całego środowiska
audytorów wewnętrznych.

Zapewniamy, że nie przegapicie
ani jednego numeru!

„Na pierwszym posiedzeniu członkowie Zarządu
wybierają ze swego grona jednego lub dwóch
wiceprezesów, sekretarza oraz skarbnika.

ZARZĄD IIA POLSKA
WYBRANY NA KADENCJĘ
2020-2023:
Prezes IIA Polska
Iwona Bogucka
I Wiceprezes IIA Polska
Marzena Staniszewska
II Wiceprezes IIA Polska
Maciej Piołunowicz
Sekretarz, Członek Zarządu IIA Polska
Rafał Urbaniak
Skarbnik IIA Polska
Łukasz Borowski
Członek Zarządu IIA Polska
Sebastian Burgemejster
Członek Zarządu IIA Polska
Katarzyna Lenczyk-Woroniecka

Zasady działania Zarządu określa Regulamin
Pracy Zarządu uchwalany przez Walne Zebranie
Członków na wniosek Zarządu.

REDAKCJA
Katarzyna Celińska
k.celinska@iia.org.pl
telefon: +48 604 171 529

„AUDYTOR NA URLOPIE”

Renata Zysiak
office@iia.org.pl
telefon: +48 602 455 322

Niemal każdy z nas twierdzi, że ceni sobie czas wolny. Jak odpoczywa audytor? Zachęcamy do dzielenia się informacjami / pomysłami, co robicie jak nie pracujecie.

Wydawca:
Instytut Audytorów
Wewnętrznych IIA Polska
ul. Świętokrzyska 20 pokój 508,
Warszawa 00–002

Zachęcamy do przesyłania krótkich historyjek z życia wziętych!

Projekt oraz skład:
Marcin Boguś
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Może zainspirujecie innych audytorów lub wywołacie uśmiech ich
twarzach?
Czekamy na teksty poważne, śmieszne, motywujące oraz pełne pasji lub refleksji!

Zarząd jest upoważniony do nabywania,
zbywania i obciążania praw majątkowych oraz
zawierania umów, udzielania pełnomocnictw
i składania oświadczeń woli we wszelkich
sprawach majątkowych Instytutu.
Dla ważności oświadczenia woli, pism
i dokumentów w przedmiocie praw
i obowiązków majątkowych Instytutu
wymagane są podpisy dwóch członków
Zarządu, w tym Prezesa lub upoważnionego
przez niego członka Zarządu.
Dla pracowników zatrudnionych w Instytucie
Prezes Instytutu jest kierownikiem zakładu
pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy”.

Zarząd jest zobowiązany zarządzać
majątkiem i sprawami Instytutu
oraz spełniać swoje obowiązki ze
starannością wymaganą w obrocie
gospodarczym i finansowym, przy
ścisłym przestrzeganiu przepisów
prawa, postanowień Statutu,
regulaminów i uchwał powziętych
przez Walne Zebranie Członków
Instytutu.

k.celinska@iia.org.pl
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Jednym z naszych statutowych
celów jest dzielenie się wiedzą,
a więc obszar szkoleń jest
obszarem o niezwykłej wadze,
ale i pewnej wrażliwości oraz
zniuansowania. Połączenie
jakże ważnego celu statutowego
z komercyjnym rynkiem
szkoleń jest wyzwaniem dla
całego Zarządu, ale także dla
całego środowiska audytorów
wewnętrznych. Nasi członkowie
oczekują podaży dobrej jakości
wiedzy, która będzie ich
wspierać w codziennej pracy.

MARZENĄ STANISZEWSKĄ – WICEPREZES IIA POLSKA.
17 LAT PRACY WYŁĄCZNIE W KOMÓRKACH AUDYTU
WEWNĘTRZNEGO. 5 KADENCJI W ZARZĄDZIE IIA POLSKA.
Katarzyna Celińska: Co sprawiło, że zdecydowała
się Pani na pracę w audycie wewnętrznym?
Marzena Staniszewska: Trudne pytanie, zwłaszcza
po 17 latach pracy wyłącznie w komórkach audytu
wewnętrznego, ale odpowiem trochę przewrotnie;
na początku XXI wieku, kiedy w Polsce wprowadzano audyt wewnętrzny, jako rozpoznawalną i opisana
prawem funkcję wspierającą zarządzanie finansami
publicznym, ja także byłam na rozstajach drogi zawodowej i pomyślałam, że zdanie egzaminów, pozyskanie nowej wiedzy, może być ciekawą przygodą
w dalszej pracy zawodowej w zmieniającej swoje
oblicze polskiej administracji publicznej. Proponowane dla administracji rozwiązania to była nowość,
a ja chyba jednak lubię wyzwania. Połączenie tych
wszystkich czynników sprawiło, że zajęłam się zgłębianiem tajników audytu wewnętrznego.
Pomogła również moja ówczesna praca w kontroli
podatkowej, gdzie trzeba było korzystać z narzędzi
identyfikacji i oceny ryzyka, chociażby przy typowaniu podmiotów do kontroli, bo nie sposób było
kontrolować wszystkich i każdej działalności, więc
musiałam uzupełnić wiedzę z tej dziedziny, a także
wsparcie i zachęta do podjęcia nowego wyzwania ze
strony mojego męża, zajmującego się wówczas zawodowo zagadnieniami kontroli finansów państwa.
Trudno więc powiedzieć co zdecydowało, pewnie jak
zawsze do pewnego stopnia przypadek.
Jest Pani w Zarządzie IIA piątą kadencję. Jak Instytut zmieniał się na przestrzeni tych lat?

Ogromnie! Instytut zakładała grupa entuzjastów, w klimacie nieznanego i obaw dotyczących przyjęcia rozwiązań opartych o międzynarodową własność intelektualną, w oparciu o wyłączną aktywność pozazawodową
członków założycieli, z dużymi ograniczeniami zarówno
po stronie prawa jak i finansów, że nie wspomnę o mentalnych, wynikających w Polsce z długiej historii kontroli
instytucjonalnej, nie opartej o ryzyko, ani na kontroli ex
ante lecz na kontroli ex post.
Przez kolejne lata, zmieniające się osobowo Zarządy, ale i pozostałe organy Instytutu, które niezmiennie
otrzymywały kredyt zaufania zwiększającej się liczby
członków, systematycznie i konsekwentnie, przy pełnym zaangażowaniu czasu własnego, poza zawodowego, budowały najpierw stabilność finansową,
pozwalającą Instytutowi w ogóle wspierać ten nowy
zawód i ludzi go wykonujących. Stopniowo rozwijała
się też podaż szkoleń począwszy od szkoleń przygotowujących wyłącznie do uprawnień krajowych i egzaminów międzynarodowych (IIA CIA® i CGAP®), poprzez
stopniowy rozwój usług szkoleniowych oraz publikacji
dotyczących tematyki audytu wewnętrznego, także
w języku polskim, ważnych dla wszystkich sektorów gospodarki, skąd możemy czerpać wiedzę o najnowszych
trendach, najlepszych praktykach itp., po obecnie stawiane cele dalszej stabilizacji i utrzymania obecnego
poziomu działalności oraz rozwoju w przyszłości. Kolejne działania to nawiązanie bliższej współpracy ze środowiskiem naukowym, zwiększenie podaży publikacji
specjalistycznych, zachęcanie członków do pisania
oraz do aktywności w mediach społecznościowych,
że nie wspomnę o ciągle rosnącym zainteresowaniu
wstępowania w nasze szeregi, razem zawsze łatwiej.

Marzena Staniszewska
Audytor wewnętrzny posiada uprawnienia AW wydane przez MF, QA,
Specjalizuje się w dziedzinie audytu wewnętrznego, etyki, budowy środowiska wewnętrznego w organizacjach, jakości i budowania zaufania
do zawodu audytora wewnętrznego .
Od 32 lat w administracji publicznej, na stanowiskach samodzielnych
lub związanych z kierowaniem zespołami w jednostkach sektora finansów publicznych.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy społecznej na rzecz Instytutu. Łączy wiedzę z długoletnią praktyką i doświadczeniem zawodowym. Doradca ds. etyki.
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Ja swoje zaangażowanie w działania Instytutu rozpoczynałam od Komisji Rewizyjnej i uważam, że dla
osób, które chciałyby zaangażować się w pracę na
rzecz naszego Instytutu jest to bardzo dobry początek. Pozwala na zapoznanie się ze specyfiką działalności Instytutu, który działa przecież w formule stowarzyszenia osób fizycznych.
W przyszłym roku Instytut będzie obchodził 20 lecie swojej działalności, co będzie wspaniałą okazją
do pokazania przebytej drogi i świętowania ciężkiej
pracy całego środowiska audytorów wewnętrznych
w Polsce.
Co obecnie należy do Pani głównych zadań, obowiązków w Zarządzie IIA Polska?
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Od kilku lat moimi zadaniami, ale także moją przyjemnością, które powierzają mi koledzy z Zarządu jest
opieka nad obszarem szkoleń.
Proszę pamiętać, że IIA Polska to stowarzyszenie osób
fizycznych, realizujące swoje cele przy pomocy aktywnej działalności jej członków i oparte o wspólnotę wartości osób je podzielających, oraz wykonujących ten sam, trudny zawód audytora wewnętrznego.
Głównym źródłem wpływów są składki członkowskie.
Jednym z naszych statutowych celów jest dzielenie
się wiedzą, a więc obszar szkoleń jest obszarem o niezwykłej wadze, ale i pewnej wrażliwości oraz zniuansowania. Połączenie jakże ważnego celu statutowego
z komercyjnym rynkiem szkoleń jest wyzwaniem dla
całego Zarządu, ale także dla całego środowiska au-
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dytorów wewnętrznych. Nasi członkowie oczekują podaży dobrej jakości wiedzy, która będzie ich wspierać
w codziennej pracy. Od kilku lat próbujemy połączyć
te dwie pozornie sprzeczne rzeczy i rozwijać sygnowane przez IIA Polska i IIA Global kanały docierania do
naszych członków z najlepszymi praktykami i najnowszymi trendami w naszym zawodzie. Jednocześnie
staramy się w Zarządzie tak układać tematy szkoleń,
aby w pierwszej kolejności wykorzystywać zasób wiedzy naszych doświadczonych członków oraz oferować
tematykę szkoleń odpowiadającą na oczekiwania
i potrzeby środowiska i zmieniających się warunków
zewnętrznych.
Przed jakimi wyzwaniami stoi IIA Polska?
Największym wyzwaniem dla IIA Polska nadal jest promocja funkcji audytu wewnętrznego jako znakomitego
narzędzia analitycznego i przetwarzającego informacje z wewnątrz organizacji, aby w odpowiedniej jakości
i na czas dostarczać je „wyższemu kierownictwu” tj. Zarządom spółek, organom i kierownikom urzędów publicznych i samorządowych. Ważne jest wypracowanie
przekonania, że we współczesnym, galopującym świecie, korzystającym z zaawansowanych technologii,
identyfikowanie i analiza ryzyka w sposób ustrukturyzowany, na „druga rękę” przez osoby z wewnątrz organizacji i proponowanie odpowiedzi na konkretne ryzyka, charakterystyczne dla danej firmy, spółki, urzędu, to
opłacalna inwestycja w firmę.
Jednocześnie dużym wyzwaniem jest kształcenie
i podnoszenie jakości pracy audytorów wewnętrznych,
wsparcie organizacyjne tej funkcji i zrozumienie przez
kierowników jednostek, wsparcie merytoryczne, podaż
aktualnych trendów i rozwiązań promowanych przez
IIA Global i inne międzynarodowe organizacje zajmujące się zarządzaniem i kontrolą w sposób systemowy, dla naszych kolegów, którzy często w niełatwych
warunkach realizują trudne zadania audytowe. Kolejnym wyzwaniem jest zapewne utrzymania równowagi
sektorów, przedsiębiorstw, finansowego i publicznego,
zarówno w strukturze naszych członków jak i jednostek
korzystających z funkcji zapewnienia, które dają audytorzy wewnętrzni.
Przy tak założonych celach, poważnym wyzwaniem na
najbliższe lata będzie także, moim zdaniem, niezbędne wsparcie nauki, współpraca z uczelniami wyższymi,
budowanie dobrych relacji praktyków i ludzi nauki.
Jaką rolę, Pani zdaniem, odgrywa audyt wewnętrzny
w administracji publicznej?
Moim zdaniem, audyt wewnętrzny w administracji publicznej nadal jest niedoceniany przez kierownictwo
i władzę publiczną, posiada jeszcze duży potencjał
rozwoju. Funkcja audytu wewnętrznego jest już dostrzegana, kierownicy urzędów lub organy władzy publicznej, ale także samorządy, zwłaszcza korzystające

5

Dowiedzmy się co „piszczy” w Kołach IIA Polska

z środków UE, korzystają z tej formy wsparcia zarządzania jednostką.
Administracja publiczna osadzona jest jednak jeszcze bardzo mocno w statycznej, z przełomu dziewiętnastego i dwudziestego wieku, teorii administracji,
a raczej biurokracji Maxa Webera. Organy władzy publicznej, kierownicy jednostek sektora publicznego,
działają na ogół zachowawczo, nie są skłonni, generalnie, do podejmowania chociażby minimalnego ryzyka w swoich działaniach, co nie przekreśla przecież
działania na podstawie i w granicach prawa. Choć
powoli trendy te ulegają zmianie, podejmowanie dobrze wyważonego i zabezpieczonego mechanizmami
kontrolnymi ryzyka, łagodzi skutki autorytarnego podejmowania decyzji i nie zaburza przypisania odpowiedzialności. Ważną rolę w tej dziedzinie ma również
stanowione prawo.
Dla tak rozumianej roli audytu wewnętrznego, który
w jednostkach powinien wspierać kierownictwo w podejmowanych w taki sposób decyzjach, ważna w administracji publicznej, korzystającej przecież ze środków publicznych, czyli pieniędzy nas wszystkich, jest
koordynacja tej funkcji w całej administracji publicznej,
także samorządowej, oczywiście z uwzględnieniem
i poszanowaniem autonomii i obszarów niezależności
władzy samorządowej. Ważna jest dalsza praca, koordynatora w sektorze, tj. Ministra Finansów, nad podażą
dobrych praktyk, co już jest zauważalne, niemniej jednak jest jeszcze spory potencjał do wykorzystania. Zarządzanie środkami publicznymi to najważniejsza funkcja w państwie i powinno znaleźć się tam miejsce dla
audytu wewnętrznego.
Jakie umiejętności, Pani zdaniem, są kluczowe
w działaniach audytu wewnętrznego w administracji
publicznej?
Moim zdaniem, audytor wewnętrzny w administracji
publicznej powinien posiadać umiejętności wytrawnego dyplomaty. Proszę się nie dziwić. Jeżeli prześledzimy historię audytu wewnętrznego w polskiej administracji publicznej, to wyraźnie widać tendencje
sinusoidalną. Niewątpliwie audytor powinien posiadać wiele cierpliwości i pokory wobec świata i własnego zawodu, ciekawość i chęć zdobywania ciągle
nowej lub nieznanej mu dotąd wiedzy, w czym zresztą
wspierają audytorów wartości przyjęte w naszym Kodeksie Etyki.
Na koniec naszego spotkaniu z audytem przez świat,
pozwolę sobie dodać, że audytor wewnętrzny w administracji publicznej powinien być twardy i elastyczny jednocześnie. Powodzenie w zawodzie jest kwestią
balansu i zachowania równowagi tych dwóch umiejętności.
Pani Marzeno, bardzo dziękuję za poświęcony czas
i nasze spotkanie przy kawie.
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DOWIEDZMY SIĘ CO „PISZCZY”
W KOŁACH IIA POLSKA
Dolnośląskie Koło Regionalne IIA Polska (DKR) założone
przez grupę entuzjastów działa nieprzerwalnie od 2005
roku skupiając audytorów, kontrolerów, sympatyków Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA zarówno z obszaru
biznesu jak i sektora finansów publicznych. Niewątpliwie
duży wpływ na jego powstanie miał nasz kolega, Członek Honorowy IIA Polska, Ryszard Juszczyk, który był też
jego pierwszym Koordynatorem. Oprócz sympatyków
obecnie Koło skupia około 138 dolnośląskich członków
IIA Polska. Historia działalności Koła w pierwszych latach to przede wszystkim pierwsze spotkania mające
na celu wymianę doświadczeń
i integrację lokalnego środowiska. W tamtym okresie, stosunkowo nowy zawód tworzył
ogromną potrzebę nawiązania
kontaktów z innym audytorem.
Ideą spotkań oprócz pozyskania wiedzy, wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów jest
obecnie promowanie marki IIA
(działalność, wydarzenia) oraz
programu certyfikacji audytorów wewnętrznych. Lata 2008
– 2009 zaowocowały pierwszym wyjazdowym spotkaniem
szkoleniowym, które odbyło się
w Polanicy Zdrój na Dolnym Śląsku. W roku 2016 zapoczątkowaliśmy cykl kilkudniowych spotkań
wyjazdowych w ramach współpracy Kół Regionalnych
i Branżowych. Pierwsze takie wydarzenie odbyło się
w Karpaczu. Motywem przewodnim tych spotkań jest
audyt wewnętrzny w praktyce, a prelegentami są praktycy zawodu audytora wewnętrznego, dydaktycy, eksperci branżowi i członkowie zarządu IIA Polska. W historii
naszego Koła mamy owocną współpracę z wrocławskim Biurem EY, Politechniką Wrocławską, które gościły
nas w swoich progach, Uniwersytetem Ekonomicznym
i Uniwersytetem Wrocławskim. Do ważniejszych konferencji, zapamiętanych przez członków IIA Polska, których
współorganizatorami były wrocławskie uczelnie - Uniwersytet Ekonomiczny i Uniwersytet Wrocławski, należały całodniowe spotkania, których mottem przewodnim
były następujące zagadnienia:

Członkowie i sympatycy DKR są autorami relacji z konferencji oraz ciekawych artykułów publikowanych
w periodyku IIA Polska „Audyt i Zarządzanie” m.in.:
– M ity i fakty – płatności zbliżeniowe;
–S
 kuteczny system zarzadzania ryzykiem nadużyć
finansowych w organizacji;
–O
 cena dostosowania samorządu do nowych reguł
limitacji zadłużenia określonych w ustawie o finansach publicznych.
Miejscem regularnych, otwartych spotkań DKR jest Uniwersytet Wrocławski. Bywają też
wyjątki, jedno ze spotkań, dzięki
uprzejmości i inicjatywie członkini koła odbyło się w Miejskim
Przedsiębiorstwie Komunikacji, gdzie oprócz wiedzy audytorskiej mogliśmy w praktyce
poznać tajniki funkcjonowania
transportu miejskiego. Właściwie, gdyby nie wsparcie
członków Koła, ich osobiste
zaangażowanie, wszystkie nasze działania nie byłyby możliwe. Dziękujemy Agnieszko, Ulu
(obydwie Panie), Kasiu, Iwono,
Piotrze, Marto, Tomaszu, Przemysławie, Aniu, Marianie, Rafale….trudno wszystkich
wymienić. Dziękujemy wszystkim za Wasz wkład.

DOLNOŚLĄSKIE

KOŁO REGIONALNE
– JESTEŚMY

BY DZIELIĆ SIĘ

DOŚWIADCZENIEM
I WIEDZĄ

– Co wpływa na jakość audytu wewnętrznego?
Wpływ ocen zewnętrznych i samooceny – 2014;
–B
 ariery i zagrożenia w komunikacji - od teorii do
praktyki – 2015;
– Audyt wewnętrzny w praktyce – 2018.
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Lata 2017 i 2018 to także spotkania edukacyjne w formie teletransmisji ISACA Warsaw Chapter dotyczące zagadnień z obszaru RODO. Pandemiczny rok
2020, lockdown, praca zdalna w domu - stanowiły
wiele pokus do prokrastynacji, rozwiązaniem były
spotkania koła online, które będą kontynuowane w
2021 roku. Mamy nadzieję, że nowa formuła spotkań
nie wpłynie negatywnie na dotychczasową aktywność naszych Członków i Sympatyków. Parafrazując
Stachurę, zachęcamy do aktywności w Kole „Ruszaj
się Bruno, idziemy na piwo; niechybnie brakuje tam
nas! Od stania w miejscu niejeden już zginął. Niejeden zginął już kwiat!”.
Renata Pradela – Koordynator Dolnośląskiego Koła
Regionalnego IIA Polska
Małgorzata Krystek – Zastępczyni koordynatora
Dolnośląskiego Koła Regionalnego IIA Polska
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Burgemejster poleca

Burgemejster poleca

KSIĄŻKA:
„BEZPIECZEŃSTWO
APLIKACJI WEBOWYCH”
Dla każdej osoby zainteresowanej
cyberbezpieczeństwem
publikacja
„Bezpieczeństwo aplikacji webowych”
to lektura wręcz obowiązkowa.
Jest to pierwsza w Polsce książka
opisująca na 800 stronach tekstu
praktycznie wszystkie aspekty, jakie
należy brać pod uwagę projektując
i weryfikując bezpieczeństwo aplikacji
umieszczonych w sieci. Autorami są
wybitne osobistości polskiego świata
security, z takimi tuzami jak Michał
Bentkowski, czy Michał Sajdak na
czele. Jest to publikacja zawierająca
kompendium wiedzy, rozdzielonej na
kilka głównych obszarów:
– Wstęp
zawierający
podstawy
prawne hackingu, opis protokołu
http, narzędzi oraz bezpieczeństwa
haseł statycznych;
– Rekonesans opisujący metody i sposoby działań w pierwszej fazie ataku,
zarówno od strony aktywnej, jak i pasywnej, w tym narzędzia z jakich można
skorzystać;
– Podatności, to opis najczęściej występujących podatności i metod ich
exploitacji np. XSS, CSP, CSRF, SQL injection;
– Inne obszary zawierające opis sposobów m.in. uwierzytelnienia, zarządzania
sesją, autoryzacji, przetwarzanie plików XML, słabości JSON Web Token, czy też
wprowadzenie do programów Bug Bounty;

Jest to książka skierowana raczej do
środowiska bardziej technicznego, jednak
uważam, że znacząca jej część powinna
być przeczytana przez każdą osobę, która
chciałaby troszkę głębiej wejść w arakana
IT, w szczególności dla audytorów, którzy
chcieliby prowadzić audyt bezpieczeństwa
informacji, czy też cyberbezpieczeństwa.
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– Ostatnim rozdziałem jest Deserializacja w różnych językach programowania
m.in. PHP, Pythonie, Javie.
Jest to książka skierowana raczej do środowiska bardziej technicznego,
jednak uważam, że znacząca jej część powinna być przeczytana przez każdą
osobę, która chciałaby troszkę głębiej wejść w arakana IT, w szczególności dla
audytorów, którzy chcieliby prowadzić audyt bezpieczeństwa informacji, czy też
cyberbezpieczeństwa. Rozumienie podstaw technologii webowych, rodzajów
podatności, metod ich exploitacji, rekonesensu, podatności w komponentach
programistycznych to bieżące wyzwania, z jakimi muszą borykać się organizacje,
w szczególności te, które posiadają jakiekolwiek aplikacje dostępne w sieci
Internet.
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Co słychać za granicą?

Współpraca z instytutami europejskimi

ANTHONY J. PUGLIESE
WYBRANY NOWYM
PREZYDENTEM
I CEO IIA GLOBAL
W styczniu br. Międzynarodowy Instytut Audytorów
Wewnętrznych IIA wybrał nowego Prezydenta i CEO.
Został nim Anthony J. Pugliese.
Po wielu latach pełnienia funkcji Prezydenta i CEO IIA,
z dniem 31.03.2021 r., Richard F. Chambers kończy pracę w IIA Global. Dlatego też od marca br. jego obowiązki przejmuje Anthony Pugliese.

Przed rozpoczęciem współpracy z IIA Global, Anthony
Pugliese był prezesem i CEO największego stowarzyszenia CPA (Certified Public Accountants) w USA, czyli
Kalifornijskiego Stowarzyszenia CPA, zrzeszającego
ponad 45 tysięcy członków. W latach 1997 – 2018 sprawował kluczowe funkcje w największej na świecie organizacji zrzeszającej księgowych, czyli w Association
of International Certified Professional Accountants.

Anthony ma ponad 30 lat doświadczenia; nadzorował działalność audytu wewnętrznego w wielu dużych
organizacjach, zarządzał rozwojem
strategicznym na rynkach globalnych, wprowadzał pionierskie inicjatywy edukacyjne kierowane do
członków aby zachęcić ich do rozwoju zawodowego.

„Jestem zaszczycony i podekscytowany rozpoczęciem współpracy
z IIA, a co za tym idzie, z jakże różDoświadczony
norodnym środowiskiem członków
w biznesie strateg
IIA. Ta praca to dla mnie szansa
na pracę dla i z przedstawiciez zapleczem wiedzy
lami naprawdę fenomenalnego
i umiejętności
zawodu, który odgrywa istotną
rolę w życiu publicznym, zwłaszniezbędnych
cza w obecnych, wymagających
Jako CEO IIA Global, Anthony będzie
w zarządzaniu
czasach, z trwającą pandemią
realizował wizję rozwoju i zarządzaCOVID-19.” powiedział Pugliese;
stowarzyszeniem.
nia ponad 80-letnią organizacją,
“Audytorzy wewnętrzni mają nieposiadającą ponad 200 tysięcy
samowity potencjał do podnoszeczłonków, 156 oddziałów oraz 112 Innia swoich kwalifikacji poprzez współpracę oraz instytutów w niemal 200 krajach i terytoriach. Działanie
nowacje, zwłaszcza w obszarach cyber i technologii.”
nowego CEO skupi się na polepszeniu usług dla członi dalej - „IIA jest gotowe stawić czoła wyzwaniom oraz
ków, stworzeniu nowego podejścia do edukacji i rozwoju
zdefiniować przyszłe możliwości, a to wszystko dzięki
programów kompetencyjnych, wprowadzeniu inicjatywykwalifikowanym pracownikom, standardom zawowy dotyczącej transformacji cyfrowej Międzynarododowym, certyfikacji oraz innym osobom pracującym
wego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA. Jego prazarówno w siedzibie głównej IIA jak i w oddziałach i inca będzie również polegała na podniesieniu wartości
stytutach na całym świecie. Ci wspaniali ludzie z odaudytu wewnętrznego, a zwłaszcza jego roli w odniesiedaniem pracują na rzecz zawodu audytora wewnętrzniu do ryzyk i możliwości organizacyjnych.
nego oraz naszych członków i nie mogę się doczekać
aby być częścią tego zespołu i rozpocząć z nimi swoją
Jenitha John, Przewodnicząca IIA Global o A. Puglienową podróż.”
se: „Z radością witamy Anthonego w IIA. Anthony jest
osobą posiadającą odpowiednią wiedzę, jest pasjonatem, liderem ukierunkowanym na osiąganie zamierzonych celów. Ma doświadczenie oraz odnosił
sukcesy, które inspirują, i które przynoszą korzyści nie
tylko organizacji, ale przede wszystkim jej członkom.
Jego strategiczne wskazówki, połączone z wiedzą
o ewolucji audytu wewnętrznego, oraz instrumentalna rola, jaką w przyszłości będzie pełniła technologia,
pomoże w budowie i rozwoju wartości IIA zarówno dla
naszych członków jak i klientów na całym świecie.”
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Anthony Pugliese, absolwent University of North Florida, jedna z najbardziej rozpoznawanych i wpływowych osób w środowisku księgowych, ostatnio
pojawił się na okładce Accounting Today. Posiada
certyfikaty CGMA (Chartered Global Management
Accountant) oraz CITP (Certified Information Technology Professional) oraz jest licencjonowanym CPA
w Kalifornii, Georgii i Karolinie Północnej.
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WSPÓŁPRACA
Z INSTYTUTAMI
EUROPEJSKIMI
Zacieśniamy współpracę z instytutami w Europie. Pierwsze wspólne przedsięwzięcia za nami.
IIA Polska i IIA Węgry wymieniły się webinariami. W grudniu 2020 r. Maciej Piołunowicz przygotował i przestawił webinarium dot. KPI dla IIA Węgry. W odpowiedzi 16 lutego br. Marton Gajdos, Prezes IIA Węgry, poprowadził dla naszych członków webinarium „Internal audit reports to the Board
– how to achieve the „Aha!” feeling.” Webinarium cieszyło się dużym zainteresowaniem. Marton
przedstawił bardzo ciekawy i przydatny dla audytorów, temat. Zaprezentował w jaki sposób jest
postrzegany raport w zależności od tego kto się z nim zapoznaje. Oprócz prezentacji omawiane
były również kwestie dotyczące bieżącej pracy i doświadczenia w raportowaniu.
Webinarium cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, że na 15 kwietnia br. uzgodniliśmy drugi
termin webinarium. Więcej informacji na stronie wydarzenia
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10

Wieści z IIA Polska

Szkolenia i Webinaria IIA Polska

WIEŚCI Z IIA POLSKA
Sukces na międzynarodowej konferencji!
Raz w roku, IIA Global organizuje największą konferencję dla audytorów, która
skupia najlepszych profesjonalistów z całego świata. Zawsze jest do prestiżowe
wydarzenie, które gości tysiące uczestników. W tym roku konferencja będzie dla
nas wyjątkowa. Pierwszy raz w historii, podczas najważniejszego wydarzenia dla
audytorów w 2021 roku, prelegentem będzie przedstawiciel IIA Polska-wiceprezes
IIA Polska Maciej Piołunowicz! Konferencja odbędzie się w Singapurze, tym razem
w formie online, już w czerwcu.

Przed nami jubileusz XX -lecia IIA Polska
Koleżanki, Koledzy, Członkowie - byli i obecni! Przed nami jubileusz XX -lecia IIA Polska. Jedną z inicjatyw Instytutu
będzie udokumentowanie osiągnięć i dorobku, jaki został zbudowany dzięki naszej wspólnej pracy. Chcemy Was
zachęcić do podzielenia się wspomnieniami, zdjęciami, informacjami, które możecie przesyłać na specjalnie
w tym celu utworzony adres e-mail: historia@iia.org.pl Szczególnie zapraszamy osoby, które pełniły funkcje
w organach Instytutu, Kołach Regionalnych, a także osoby, które włączały się w organizację konferencji, spotkań
i innych, istotnych wydarzeń. Mamy nadzieję, że, szczególnie w tym ciężkim czasie pandemii, pozwoli to – z Waszą
pomocą - na zgromadzenie istotnego materiału, który stanie się dobrym podsumowaniem naszej pracy.

Branżowe Koło Finansowe czeka na nowego Koordynatora
Jeśli chcesz działać w IIA Polska, Twoją działalnością jest szeroko rozumiany sektor finansowy (w tym
bankowość i ubezpieczenia), stawiasz na wymianę doświadczeń i pomysłów, to funkcja Koordynatora
jest dla Ciebie!
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z biurem IIA Polska: office@iia.org.pl

SZKOLENIA I WEBINARIA
IIA POLSKA
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą. Wierzymy, że
Jak każdego roku, i po doświadczeniach wzajemneszkolenia oferowane przez IIA Polska pomogą Państwu
go wspierania się w warunkach pandemii, oddajemy
podnosić swoje kwalifikacje, jak również pokierować
w Państwa ręce katalog szkoleń i konferencji Instytuswoją karierą w taki spotu Audytorów Wewnętrzsób, aby podejmować
nych IIA Polska na rok
nowe wyzwania i osiągać
2021 wzbogacony o nowy
zamierzone cele zawomoduł stałych szkoleń,
dowe. Pandemia zmieniw którym, obok Akademii
ła podejście do organiaudytora, jest Akademia
Uczestnicy o szkoleniu
zacji naszych wydarzeń,
IT GRC & AUDIT. Na drow tym również, a właściwie
dze rozwoju warto mieć
Kompetencja i profesjonalizm.
przede wszystkim szkoleń.
zaufanego przewodnika.
W tym roku nasze szkoIIA Polska oferuje szkoleTrener merytorycznie przygotowany,
lenia będą prowadzone
nia z różnych obszarów
ze spokojem odpowiada na każde
online, nie zmieni to jednak
audytu oraz zagadnień
pytanie
jakości, wydajności i efekpokrewnych,
niezbędtywności szkoleń. Szkolenych w pracy audytora.
Dostęp do unikalnych materiałów.
nia online prowadziliśmy
Praktyczne porady trenerów oraz duża w ubiegłym roku i cieszyły
Przekazuje wiedzę i umiesię one dużym zainterejętności w sposób ciekawy,
wiedza, doświadczenie i otwartość
sowaniem. Ponadto proa zarazem bardzo profew komunikacji
wadzenie szkoleń online
sjonalny. Zajęcia koncen
pozwala na obniżenie ich
trują się na przekazaniu
ceny oraz umożliwia uczestnictwo z każdego miejsca
praktycznej wiedzy, która, mamy nadzieję, jeszcze barw kraju i za granicą.
dziej zwiększy efektywność i profesjonalizm ich uczestników. Szkolenia prowadzone są przez wybitnych ekspertów
https://www.iia.org.pl/szkolenia
– praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie.

Publikacja COSO ERM w atrakcyjnej cenie? Tak!
Już dzisiaj możecie zakupić COSO ERM - Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym. Integracja ze strategią i wykonaniem. Tom 1, Tom 2 – Dodatki oraz Podsumowanie za 190 zł netto dla członków IIA i 250 zł netto dla pozostałych
osób! VAT – 5%, Przesyłka – 20 zł brutto

Nie można zmusić ziarna do rozwoju i kiełkowania, można
jedynie stworzyć warunki pozwalające na to, aby ziarno
rozwinęło wszystkie tkwiące w nim możliwości.

Misją Komitetu Organizacji Sponsorujących – Komisji Treadwaya (COSO) jest
zapewnienie świadomego przywództwa poprzez opracowanie kompleksowych
struktur ramowych i wskazówek dotyczących kontroli wewnętrznej, zarządzania
ryzykiem przedsiębiorstw i zapobiegania oszustwom. Zadania te mają poprawić
wydajność organizacji i nadzoru oraz zmniejszyć skalę oszustw w organizacjach.
COSO to inicjatywa sektora prywatnego, sponsorowana i finansowana przez:

Carl Rogers

• Amerykańskie Stowarzyszenie Księgowych (AAA),

Zapraszamy również do uczestnictwa w webinariach organizowanych przez IIA Polska, które zawsze są dawką
wiedzy, która przydaje się w życiu zawodowym. To często motywacja i inspiracja do nowych działań i projektów. Zapewniamy łatwy dostęp i doświadczonych prowadzących.

• Amerykański Instytut Biegłych Rewidentów (AICPA),
• Międzynarodowe Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych (FEI),
• Instytut Rachunkowości Zarządczej (IMA),
Osoby zainteresowane zakupem publikacji proszone są o wypełnienie i przesłanie podpisanego formularza
zamówienia skanem na adres e-mail: office@iia.org.pl

W naszych webinariach mogą wziąć udział wyłącznie członkowie IIA a udział w nich jest bezpłatny. Dlatego zapraszamy do członkostwa w IIA Polska. Uczestnicy otrzymają certyfikaty CPE a po zakończonym spotkaniu, nagrane webinaria dostępne są na stronie internetowej IIA Polska, dla członków po zalogowaniu:
https://www.iia.org.pl/webinaria
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• Instytut Audytorów Wewnętrznych (IIA).
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Współpraca z uczelniami

Patronaty IIA Polska

WSPÓŁPRACA
Z UCZELNIAMI
Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska prowadzi
aktywną współpracę z uczelniami wyższymi. Poprzez
zawarte umowy o współpracy w praktyczny sposób
wspólnie promujemy audyt wewnętrzny.

Przedstawiamy program Międzynarodowego Instytutu Audytorów Wewnętrznych The IIA, kierowany do
uczelni wyższych prowadzących lub zamierzających
prowadzić studia z audytu wewnętrznego.

Budujemy lepszą przyszłość na takich uczelniach jak:

Akademicki Program Audytu Wewnętrznego IIA (Internal Audit Academic Awareness Program) rozpoznaje uniwersytety prowadzące studia dotyczące
audytu wewnętrznego oraz prowadzące samodzielne kursy / programy dotyczące audytu wewnętrznego, takie jak zasady audytu wewnętrznego
czy audyt operacyjny. Takie programy wprowadzają studentów w zagadnienia związane z zawodem
audytora wewnętrznego oraz opisują działania
osoby rozpoczynającej swoją karierę w zawodzie
audytora wewnętrznego.

•
•
•
•
•

U
 niwersytet Ekonomiczny w Katowicach
U
 niwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Akademia Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Wojskowa Akademia Techniczna
U niwersytet w Białymstoku

Zapraszamy również do zapoznania się z programem
współpracy IIA Global z uczelniami wyższymi , dostępnym na stronie IIA Polska. (Link na końcu)
Przeprowadziliśmy wstępne badanie i okazało się, że
na ponad czterdziestu uczelniach wyższych w Polsce
prowadzone są studia podyplomowe z audytu wewnętrznego. Możemy się równocześnie pochwalić, że
na kilku z nich IIA Polska objęło te studia patronatem.
Ale możliwy jest nie tylko patronat nad studiami i nie
tylko IIA Polska.
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Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami programu oraz informacjami dotyczącymi możliwości
nawiązania współpracy między uczelniami a Międzynarodowym Instytutem Audytu Wewnętrznego
The IIA.
www.iia.org.pl/o-nas/wspolpraca-z-uczelniami
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SEMAFOR

– XIV FORUM BEZPIECZEŃSTWA
I AUDYTU IT JUŻ 27-28 MAJA
FORMULE ONLINE
Zapraszamy i rekomendujemy udział w największej
w Polsce konferencji dotyczącej bezpieczeństwa i audytu IT - SEMAFOR. Po raz pierwszy konferencja odbędzie się w całości w formule online, ale pozostaje
sprawdzonym forum dzielenia się wiedzą – będzie to
w pełni interaktywne wydarzenie. W czasie tegorocznej
konferencji będziemy mówić o najnowszych rozwiązaniach, wykorzystaniu ich w celu podnoszenia poziomu
bezpieczeństwa oraz o potencjalnych podatnościach
na ataki. Poruszymy również temat technologii Zero
Trust, bezpieczeństwa w chmurze, jak również bezpieczeństwa w nowych hybrydowych formach pracy, które stały się codziennością większości firm. Wiele uwagi
poświęcimy także trendom, które dopiero zyskują na
znaczeniu, ale wkrótce mogą okazać się przełomowe.
Tego wszystkiego uczestnicy dowiedzą się od najlepszych na rynku ekspertów #cybersecurity z Polski i zagranicy oraz wymienią się swoimi doświadczeniami
w sesjach stolików eksperckich.
W czasie dwóch dni konferencji uczestnicy będą mogli wybierać spośród ponad 50 prelekcji opartych
o case studies i 4 ścieżki tematyczne:

Z AUDYTEM PRZEZ ŚWIAT! NR 1/2021

•
•
•
•

 udyt IT,
A
Cyberbezpieczeństwo, Hacking i Forensic,
Zarządzanie bezpieczeństwem,
Technologie i innowacje.

SEMAFOR to doskonała możliwość poznania lub okazja na poznanie innych praktyków z branży bezpieczeństwa i audytu IT oraz wymianę doświadczeń
i pogłębienie swojej eksperckiej wiedzy. Różnorodność tematyczna, najlepsi eksperci z Polski i ze świata oraz najwyższy poziom merytoryczny wystąpień
sprawiają, że na konferencji SEMAFOR nie może Was
zabraknąć!
IIA Polska objął patronat nad konferencją. Dla naszych
członków i sympatyków organizatorzy przygotowali
specjalną zniżkę od bieżącej ceny! Aby skorzystać z preferencyjnych warunków, przy rejestracji należy wpisać kod: patron_IIA lub zarejestrować się poprzez link:
www.computerworld.pl/konferencja/semafor/...
Więcej informacji: www.semafor.computerworld.pl

14

