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Drodzy Przyjaciele i Znajomi! Droga Ukraino!
W związku z obecną sytuacją na Ukrainie wszyscy okazujemy wsparcie i solidarność z narodem ukraińskim.
Wyrażamy olbrzymie zaniepokojenie panującą sytuacją oraz zdecydowany sprzeciw wobec działań prowadzonych przez rosyjskie wojsko.
Solidarność z naszymi przyjaciółmi z The Institute of
Internal Auditors Ukraine i całym narodem ukraińskim.
Ukraino, sercem jesteśmy z Tobą!
Шановні друзі та друзі! Дорога Україно!
У зв’язку з нинішньою ситуацією в Україні ми всі
демонструємо підтримку та солідарність з українським народом.
Висловлюємо велике занепокоєння сформованою
ситуацією та рішучим спротивом діям російських військових.
Солідарність з нашими друзями з The Institute of
Internal Auditors Ukraine та всього українського
народу.
Україно, ми з тобою серцем!
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TO BYŁ WYJĄTKOWY CZAS! TO BYŁA
UROCZYSTA GALA I ŚWIETNA KONFERENCJA!
Przede wszystkim dziękujemy wszystkim prelegentom,
za podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem, gościom specjalnym, przedstawicielkom audytorów wewnętrznych bohaterskiej Ukrainy Tatyanie Lebedynets
i Anie Kuzminie oraz przedstawicielom IIA Global i ECIIA,
czyli Charlie T.Wright, CPA, CIA, CISA, przewodniczącemu Globalnej Rady Dyrektorów i Verra Marmalidou,
CIA, CRMA, COSO, Prezes Zarządu IIA Grecja, Członkowi
Zarządu ECIIA, Dyrektor ds. Zgodności i Monitorowania
Ryzyka Banku Narodowego Grecji.
Dziękujemy Anthony’emu Pugliese, CEO IIA Global, naszemu głosowi zza oceanu, który skierował wiele wyjątkowych i ważnych słów do uczestników Konferencji.
Składamy również podziękowania zaproszonym Gościom i Wszystkim uczestnikom, którzy świętowali
z nami 20 lat IIA Polska!
Partnerowi Głównemu Gali i Konferencji, spółce PKN ORLEN S.A., przekazujemy szczególne podziękowania. Przedstawiciele spółki, Pan Jan Szewczak, Członek Zarządu
ds. Finansowych oraz Pani Renata Zielińska, Dyrektor
Audytu, byli wśród tych, których ważny głos podczas
tegorocznego wydarzenia liczył się szczególnie.
Sponsorowi Złotemu firmie OpenBiz, Sponsorom
Srebrnym firmom Wolters Kluwer, APL(!)ITT oraz C&F
dziękujemy za to, że byli wśród nas i razem z nami
świętowali nasz Jubileusz.
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Nie zapominamy również o naszych pozostałych
Partnerach i Patronach. Dziękujemy Patronowi Honorowemu Polskiemu Towarzystwu Informatycznemu, Partnerom Instytucjonalnym: Instytutowi Kościuszki i firmie Bazarnik oraz Patronowi – Polskiej
Izbie Biegłych Rewidentów.
Pragniemy podziękować także Partnerom Medialnym: portalowi Infor.pl, firmie BCMG, magazynowi
Wspólnota i portalowi Computerworld – bez Was
nasz głos nie byłby tak donisły.
Cieszymy się, że podczas uroczystej Gali mieliśmy
zaszczyt uhonorować osoby, które swoimi działaniami wniosły wkład w rozwój instytutu oraz audytu
wewnętrznego w Polsce, pomogły i wciąż pomagają
rozwijać i promować nasz Instytut oraz ideę audytu
wewnętrznego. Pamiątkowe statuetki Honorowych
Członków IIA Polska otrzymali:
–

Elżbieta Paliga

–

Renata Pradela

–

Katarzyna Włodarska

–

Andrzej Bojanek

–

Dariusz Daniluk

Gratulujemy!
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Dwa dni pełne były wiedzy merytorycznej, wymiany
doświadczeń, paneli dyskusyjnych i po prostu wspólnych rozmów o audycie, wyzwaniach w dynamicznie
zmieniającym się środowisku biznesowym, społecznym i nie tylko.
W ramach ścieżki audyt a’la carte, której opiekunem
był Rafał Urbaniak, uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpień liderów w zakresie audytu i zarządzania, reprezentujących większość najważniejszych
sektorów gospodarki, w których działają audytorzy
wewnętrzni – poczynając od środowiska wielkiego i małego biznesu, sektora bankowego, a kończąc
na sektorze rządowym i samorządowym. Prelegenci
przedstawili swoje spojrzenie na wyzwania stojące
przed audytorami we współczesnym, szybko zmieniającym się świecie, zmierzyli się z funkcjonującymi
mitami oraz pokazali jakie można przyjąć podejście
w odniesieniu do niektórych problemów stojących
przed audytem wewnętrznym.
Ścieżka IT była nakierowana na różne odcienie cyberbezpieczeństwa. Rozpoczęliśmy niestandardowo, bo
od panelu ekspertów: Anny Chałupskiej, Kamila Kowalczuka, Grzegorza Siewruka oraz Mariusza Belki, moderowanego przez Sebastiana Burgemejster. Panel koncentrował się na najnowszych trendach i zagrożeniach
cyberbezpieczeństwa, ale pokazanych z różnych perspektyw (audytora IT, CISO, osoby odpowiedzialnej za
DevSecOps oraz bezpieczeństwo łańcucha dostaw).
Co ciekawe, poza obszarami technicznymi, jednym
z wątków, które dość mocno wybrzmiał w dyskusji, była
komunikacja i współpraca interesariuszy wewnętrznych.
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Następnie Anna Chałupska przedstawiła odpowiedź
na nurtujące wszystkich pytanie czy i kiedy chmura
obliczeniowa może pomóc w podniesieniu odporności organizacji. Przedstawione były szanse i ryzyka
transformacji chmurowej w organizacji.
Po części chmurowej płynnie przeszliśmy do obszaru DevSecOps, o którym opowiedział Grzegorz Siewruk. Dowiedzieliśmy się jak żyć z DevSecOps, jakie
są sposoby zapewnienia bezpieczeństwa, metodyki
i narzędzia.
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Na zakończenie pierwszego dnia Agnieszka Rucińska
zabrała nas na dziki zachód audytów bezpieczeństwa informacji, przedstawiła
swoje doświadczenia, wskazała jak ważny jest proces
planowania oraz wykorzystania odpowiednich narzędzi do zarządzania procesem
audytu.
Drugi dzień rozpoczęliśmy od
wystąpienia Mariusza Belki,
który przeprowadził na przez
trudny proces zarządzania
ryzykiem łańcucha dostaw
w bezpieczeństwie informacji.
Było o incydentach, metodykach oraz własnych doświadczeniach z pola walki.

Drugi dzień
rozpoczęliśmy
od wystąpienia
Mariusza Belki, który
przeprowadził na
przez trudny proces
zarządzania ryzykiem
łańcucha dostaw
w bezpieczeństwie
informacji.

Ścieżkę IT zakończyło wystąpienie
Kamila
Kowalczuka
o Security Operations Center
(SOC). Kamil wskazał metody
i metodyki oceny dojrzałości, podzielił się doświadczeniem wdrożenia SOC na osi czasu i przedstawił
wyzwania z jakimi można się mierzyć w trakcie wdrażania i zarządzania SOC.

Z AUDYTEM PRZEZ ŚWIAT! NR 3/2022

Soft Skills – tradycyjna ścieżka kompetencji i umiejętności miękkich – przygotowana przez naukowców
i ekspertów współpracujących z audytem wewnętrznym
i naszym Instytutem, skoordynowana przez Marzenę Staniszewską, pozwoliła słuchaczom
i uczestnikom ścieżki wzmocnić postrzeganie wagi takich
umiejętności dla audytora wewnętrznego oraz lepiej dostrzec
wartość jaką profesjonalny audyt wewnętrzny może przynieść
organizacji. Rozpoczęliśmy od
naukowego, popartego badaniami, podejścia do psychologicznych i społecznych wyzwań
w pracy audytora wewnętrznego, zaprezentowanych przez dr
Lenę Grzesiak, pracownika naukowego Uniwersytetu Łódzkiego. Po tej porcji solidnej wiedzy
Tomasz Dzida i Michał Wizner
oczarowali nas warsztatami na bazie systemu soczewek SPOCO, pokazując praktyczne formy korzystania
z umiejętności i aspektów miękkiej wiedzy, którą każdy audytor może spożytkować dla dobra organizacji
w których pracuje, aby móc sprostać przyszłości, która
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zaczyna się już dziś. Jakub Bojanowski, ekspert i w latach poprzednich członek władz naszego Instytutu,
przeprowadził, wraz ze stałym współpracownikiem IIA
Polska i ekspertem Mariuszem Sujką oraz reprezentującym regulatora sektora finansowego Karolem Kwiatkowskim
– dyrektorem audytu w KNF,
dynamiczną i interesującą
dyskusję na temat sposobów
budowania wizerunku audytu wewnętrznego w organizacjach różnego typu i różnych
sektorów.

współczesne, zmieniające się środowisko oraz z trudem nadążające za zamianami nowe regulacje UE
w kontekście starych przyzwyczajeń firm i organizacji. Temat zaprezentowała nam Olga Petelczyc
– audytorka, blogerka i właścicielka Arete – Audit, od lat
zajmująca się m.in. społeczną
odpowiedzialnością biznesu
i zrównoważonym rozwojem,
rozpoczynając od znakomitego cytatu z Giuseppe Tomasi
di Lampedusa „Jeśli chcemy,
by wszystko zostało, jak jest,
wszystko musi się zmienić”
jakże oddającego istotę wynikającą z dynamiki współczesnych zmian i wyzwań dla audytu wewnętrznego.

„Jeśli chcemy, by
wszystko zostało,
jak jest, wszystko musi
się zmienić”

Dzień zakończyliśmy dyskusją
pod kierunkiem Elżbiety Paligi,
eksperta i wieloletniego członkach organów Instytutu na temat doskonalenia sposobów komunikowania
wyników audytu wewnętrznego do wewnątrz organizacji. Znakomici goście, Monika Kos, Monika Łoboda, Robert Lipka i Wojciech Polakiewicz podzielili się
swoim bardzo dużym doświadczeniem dotyczącym
trudności i sposobów komunikowania wyników audytu wewnętrznego w sektorze publicznym, w tym
w sektorze samorządowym.
Drugi dzień naszej ścieżki rozpoczęliśmy od wyzwań jakie stawia odpowiedzialnemu biznesowi
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Całość ścieżki „spięliśmy” naukową klamrą - prezentacją „Modelowanie ryzyka – krzywa szans i porażek”
w naukowym podejściu dr Mieczysława Magierskiego
i Pani Anny Gutkowskiej, reprezentujących współpracującą z Instytutem Wojskową Akademię Techniczną.
Dziękujmy za cudowny czas. To dla nas bardzo ważne, że w tych dniach byliście z nami!
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WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW INSTYTUTU
AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH IIA POLSKA
W dniu 30 czerwca 2022r., w warszawskim hotelu Marriott, odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie
Członków (WZC) Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Zebranie rozpoczęła Iwona Bogucka –
Prezes IIA Polska, która powitała przybyłych członków i otworzyła obrady. Po wyborze Przewodniczącego
i Prezydium i ogłoszeniu ważności WZC przystąpiono do uchwalenia Porządku obrad.
W kolejnej części zebrania zostały zaprezentowane
sprawozdania z działalności Zarządu IIA Polska za
ostatni rok wraz z planem działań Zarządu oraz sprawozdania statutowych organów IIA Polska.
Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawili:
Iwona Bogucka, Prezes IIA Polska, która podkreśliła,
między innymi, dynamiczny wzrost instytutu, obchody 20-lecia istnienia Instytutu w Polsce, nawiązanie
współpracy z nowymi partnerami, patronaty nad
wydarzeniami branżowymi oraz rozwijanie dotych-
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czasowej i nawiązywanie nowej współpracy z uczelniami poprzez obejmowanie patronatem studiów
podyplomowych.
Maciej Piołunowicz, wiceprezes IIA Polska, przedstawił sprawozdanie finansowe, działalność promocyjną, sposoby komunikacji z członkami przy użyciu
wielu różnych środków przekazu oraz omówił kontynuację i dalszy rozwój współpracy zagranicznej,
w tym zacieśnienie współpracy z IIA Global oraz innymi Instytutami europejskimi.
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WZC IIA Polska przyjęło sprawozdanie Zarządu IIA
Polska.

–

W toku omawiania kolejnych punktów przyjętego
Porządku obrad, zostały przedstawione i po dyskusji przyjęte przez WZC:

Wybrany został również w 3/5 skład Komisji Nominacyjnej na lata 2022-2025:

–

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej;

–

Sprawozdanie z działalności Komisji Etyki;

–

Sprawozdanie z działalności Komisji Certyfikacyjnej;

Sprawozdanie z działalności Komisji Nominacyjnej za kadencję 2019-2022.

–
–
–

Magda Wasiołek
Olga Petelczyc
Andrzej Brągiel

Ponadto WZC przyjęło uchwałę o wsparciu IIA Ukraina.
Po wyczerpaniu porządku obrad WZC zostało zakończone.
Protokół wraz z podjętymi uchwałami pozostaje do wglądu dla członków w biurze IIA Polska.
Dziękujemy
członkom
organów, koordynatorom oraz Wolontariuszom działającym na
rzecz IIA Polska za ostatni rok wytężonej pracy
i zachęcamy wszystkich
do dalszego zaangażowania w rozwój naszego
Instytutu w Polsce.
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Audytor na urlopie…
My, ludzie, jesteśmy stworzeniami dychotomicznymi.
Nasze funkcjonowanie można porównać do pracy silnika
dwusuwowego. W silniku tym wyróżnia się dwa suwy:
sprężanie i wydech. U nas jest podobnie: wdech i wydech,
praca i odpoczynek.
W niniejszym artykule atencji poddany zostanie
właśnie odpoczynek. Przez pojęcie to należy rozmieć przede wszystkim powstrzymanie się od pracy
audytorskiej i zawodowej w ogóle. Odpoczywamy
w cyklu dobowym, tygodniowym i rocznym. W aktywności dobowej naturalnym wydaje się fakt, że
po przyjściu z biura najczęściej spożywamy posiłek i zajmujemy się innymi aktywnościami lub spędzamy czas pasywnie. W cyklu tygodniowym takimi
dniami odpoczynku są sobota i niedziela. W cyklu
rocznym natomiast urlop wypoczynkowy, który najczęściej wykorzystujemy latem.
Do czego służy urlop
Urlop należy się każdemu i to bez względu na formę
zatrudnienia. Audytor wewnętrzny zatrudniony na
podstawie umowy o pracę posiada zagwarantowane prawo i obowiązek wzięcia urlopu, przy czym
raz w roku urlop ten nie może być krótszy niż 14 dni
kalendarzowych. Freelancer takiego obowiązku nie
posiada, co oznacza, że powinien zadbać o siebie
sam.
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Czas urlopu dedykowany jest powstrzymaniu się od
pracy zawodowej. Stąd wziął się przydomek „wypoczynkowy”, który dodawany jest do słowa „urlop”.
W związku z tym jego celem jest odpoczynek od
tej pracy w taki sposób, który zagwarantuje, że po
powrocie do niej audytor z nową werwą i świeżym
umysłem zabierze się za swoje projekty.
W literaturze mówi się o ostrzeniu piły. Sprawę pracy
i wypoczynku porównuje się wtenczas do piły, która
używana jest na przykład przez drwala. Podczas ścinania drzew piła w wyniku tarcia w naturalny sposób tępi się. W związku z tym co pewien czas drwal
przerywa pracę i tę piłę ostrzy. W naostrzonymi zębami z powrotem wraca do przerwanych czynności.
Jeśli tej piły nie naostrzy, to jego praca stanie się
coraz mniej skuteczna, nie mówiąc już o efektywności. Z tępą piłą bowiem trzeba wkładać coraz więcej wysiłku i poświęcać coraz więcej czasu celem
uzyskania tych samych efektów co posługując się
piłą ostrą. Wiedząc o tym, drwal dba o należyty stan
piły, gdyż jego celem jest ścięcie drzew, a nie walka
z narzędziem.

Z AUDYTEM PRZEZ ŚWIAT! NR 3/2022

Audytor na urlopie

Przenosząc przykład drwala i jego piły na nasz grunt,
urlop korzystny jest zarówno dla audytora wewnętrznego jak i dla jego pracodawcy. Zmęczenie pracą
powoduje przemęczenie, a te z kolei prowadzi do wypalenia. Świadczenie pracy przez takiego wypalonego audytora nie dość, że nie będzie wartościowe dla
interesariuszy, to dodatkowo nie przyniesie satysfakcji samemu audytorowi. Stąd potrzeba dłuższego
odpoczynku celem zregenerowania sił.
Czym jest aktywność, a czym pasywność
Przez aktywność najczęściej rozumiemy wykonywanie
jakichkolwiek czynności. Jedną z ważniejszych rodzajów aktywności, choć nie jedyną, jest praca zawodowa, czyli świadczenie audytu wewnętrznego. Oprócz
niej, równolegle prowadzimy również inne aktywności,
które hierarchizujemy i godzimy razem ze sobą. Wynika to z faktu, że w życiu występujemy nie tylko w roli
audytorów, lecz w roli małżonków, rodziców, kierowców, kucharzy, serwisu sprzątającego i tak dalej.
Przeciwieństwem aktywności jest pasywność, czyli nie wykonywanie żadnych czynności, na przykład
drzemka w hamaku albo oglądanie telewizji.
Pasywność wcale nie musi zakwalifikowana zostać
do rzeczy niepożądanych, jeśli służy odpoczynkowi.
Z pewnością każdy z nas doświadczył takiego stopnia zmęczenia, że po przyjściu z biura, pomimo czekających dalszych obowiązków domowych, spożył
obiad i położył się na łóżku przez pół godziny delektując się ciszą. Statystycznie mężczyźni częściej od
kobiet potrzebują takiej pasywności, podobnie jak
starsi od młodszych. Trudno doszukiwać się w tej
sytuacji nadużyć, o ile pasywność nie przeciąga się
ponad konieczność.
Jak spędzać urlop
Człowiek jest istotą złożoną i niepowtarzalną. Posiada indywidualny temperament, osobowość i charakter. Wypadkową tego stanowią unikalne dla niego upodobania. Ponadto żyjemy w społeczeństwie
i połączeni jesteśmy relacjami z innymi osobami,
zaczynając od najbliżej rodziny. W związku z tym odpowiedź na pytanie: jak spędzać urlop, nie będzie
jednoznaczna. Trzeba bowiem pogodzić swoje preferencje z potrzebami tych, z którymi dzielimy życie
i ponadto skonfrontować z posiadanymi zasobami.

jąc projekty audytowe, tworzymy niepowtarzalne
sprawozdania lub jego odpowiedniki. Do tego angażujemy nasz umysł, analizując fakty, wyciągając
wnioski i formułując zalecenia. Wobec tego w czasie
urlopu powinno się wyłączyć tego rodzaju aktywność. Nie oznacza to rzecz jasna przyjęcia postawy
bezmyślności i bierności. Można czytać, prowadzić
rozmowy na wyższym poziomie zaangażowania
intelektualnego, analizować zdarzenia czy podejmować ważne decyzje. Zmniejszając i zmieniając
obciążenie umysłowe pozwolimy jednak na regenerację naszego mózgu.
Rozpoczynając urlop odkładam wszystkie zajęcia
zawodowe. Jeśli ktoś do mnie zadzwoni, to podejmę
rozmowę, lecz sprawę przesunę na termin po urlopie. W tym czasie lubię jednak zabrać się za czytanie
książek, na przykład beletrystycznych, lub przystąpić
do dyskusji filozoficznych.
Druga rzecz to aktywność fizyczna. Większość czasu
w pracy spędzamy przecież w bezruchu i w dodatku
w pozycji siedzącej. Przejścia do drukarki, do ekspresu z kawą czy do sąsiedniego gabinetu po materiał
dowodowy nie powoduje, że naszą pracę można nazwać mobilną. Tak więc przeciwieństwem bezruchu
jest ruch. W ten sposób odpoczniemy. Nie oznacza to
jednak, że cały urlop należy spędzić na Biegu Rzeźnika
czy Wyrypie Beskidzkiej. Aktywność fizyczna powinna
być dostosowana do naszych możliwości i upodobań.
Nie powinna zajmować też całego czasu wolnego.
Rzecz w tym, żeby urlopu nie spędzić na leżaku.
W moim przypadku, po pierwszych dniach pasywności, chętnie włączam aktywność fizyczną. Celem jest
zmęczenie się. Dlatego moje wyjazdy przybierają postać wędrówek pieszych, spływów kajakowych czy wypraw rowerowych. W międzyczasie pracuję przy domu.
Po trzecie warto ograniczyć bodźce. Mowa tu
w szczególności o spotkaniach z ludźmi i ekspozycji na media. Z tym mamy co czynienia na co dzień.
Powoduje to pewnego rodzaju szum. Jesteśmy do
niego przyzwyczajeni, aczkolwiek wpływa on na nas
pobudzająco. Jeśli go ograniczymy, to odpoczniemy.

Pomimo opisanych wyżej uwarunkowań, można
sformułować kilka rekomendacji, w jaki sposób, my
audytorzy wewnętrzni powinniśmy ten wyjątkowy
dla nas czas zagospodarować. Są nimi przeciwieństwa do naszego rutynowego funkcjonowania. To
tak jak po długim staniu potrzebujemy usiąść i dać
nogom wytchnienie, albo na odwrót, po długim siedzeniu mamy ochotę wstać i rozprostować stawy.

W tym roku wybrałem się na ponad tydzień w Beskid Niski. Góry te wybrałem celowo, gdyż charakteryzują się
niewielką ilością turystów. Przemierzając szlak spotykałem ich na ogół 4 – 5 dziennie. Ponadto posiadałem
ograniczenia w zakresie ładowania telefonu. Wobec
tego wyłączałem go na całe dnie. Idąc przez bukowe
lasy i świetliste polany napawałem się ciszą i spokojem, którego tak brakowało mi w ostatnich miesiącach
przed urlopem. Byłem szczęśliwy, że przez te kilka dni
nikt niczego ode mnie nie oczekuje. Nie przeszkadzał mi
ponadto brak świadomości na temat zawirowań politycznych i gospodarczych w kraju i na świecie.

Pierwszą sprawą jest odpoczynek intelektualny. Nasza praca należy do twórczych. Otóż przeprowadza-

Czwartą kwestią jest spędzenie czasu poza domem.
Wyjazd pozytywnie wpłynie nawet na domatorów.
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Audytor na urlopie

Opuszczając swoje miejsce zamieszkania zostawiamy większość obowiązków domowych. Co prawda
pojawiają się inne wyzwania i utrudnienia, na przykład gotowanie w obcej kuchni albo w kucki na dworze, czy brak pełnej dostępności do posiadanych
rzeczy. Mimo tego, wytrącenie z rutyny i konieczność
zmiany wpływa regenerująco. Co więcej, przebywając z dola od domu, nie będzie możliwości wykonywania w nim żadnej pracy, która zawsze znalazłaby
się, gdyby się w nim przebywało.
Każdy z nas planuje wyjazd na miarę swoich możliwości tak kondycyjnych, jak i finansowych. Nie muszą to być wczasy na końcu świata w ekskluzywnym
hotelu. Wystarczy wyjazd do znajomych na wieś.
Ważne, że nie w swoim domu.
Ostatnią sprawą jest spędzenie czasu z rodziną.
Mowa o domownikach. To prawda, że każdy z nas
potrzebuje samotności celem zrozumienia samego
siebie i doprowadzenia się do porządku. To ważny
aspekt. Jednak nie mniej ważna jest rodzina. Skoro
bowiem podjęliśmy decyzję o zamieszkaniu razem,
to warto też razem spędzać czas wolny. Urlop stanowi ku temu doskonałą okazję. Nie świadcząc pracy
zyskujemy dodatkowy czas na głębsze poznanie się
i pielęgnację naszych relacji. W ciągu roku nie zawsze istnieje taka możliwość. Bliskie relacje popra-
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wiają komfort życia codziennego nie tylko naszych
najbliższych, lecz również nas samych.
W moim domu zawsze praktykowaliśmy wspólne
wakacyjne wyjazdy. Dokądkolwiek nie pojechalibyśmy, zawsze byłem razem z żoną i dwójką dzieci. Czas
płynął wolniej, gdyż sytuacja nie wymagała pośpiechu. Spożywaliśmy więc wspólnie posiłki, razem bawiliśmy się i rozmawialiśmy. W ten sposób poznawaliśmy się i co więcej, pokazywaliśmy dzieciom świat
i życie. Obecnie dzieci stały się już pełnoletnie i czas
wakacji spędzają raczej w swoim środowisku. Pozwoliły więc nam na spędzanie czasu we dójkę.
Co po urlopie
Kto lubi prowadzić audyt wewnętrzny, do biura wraca z ochotą i nowymi siłami. Po pierwszych dniach
aklimatyzacji może rzucić się w wir zajęć. Zregenerowany umysł i wypoczęty organizm poprawi efektywność realizowanych projektów. Pracując i odpoczywając w rytmie dobowym i tygodniowym taki
audytor wewnętrzny bez większych trudności dotrwa
do kolejnego urlopu, o którym może zacząć marzyć
i planować go na długo przed jego rozpoczęciem.
Wojciech A. Polakiewicz,
Koordynator Koła Branżowego Audytorów Wewnętrznym Jednostek Administracji Publicznej
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Empatia w pracy
audytora wewnętrznego.
Co sprawia, że myślimy o kimś „to dobry audytor”? Odpowiedzi jest zapewne co najmniej tyle samo, co odpowiadających... Wiele zależy od miejsca, które odpowiadający zajmuje w organizacji: inne oczekiwania od
audytora ma jego bezpośredni przełożony, inne Zarząd
czy szef organizacji, inne zaś klienci audytu – audytowani. Możemy rozmawiać o posiadanych certyfikatach,
o kompetencjach związanych z analizą danych lub
znajomością zasad rachunkowości. To są bardzo ważne tematy. Możemy również mówić o kompetencjach
miękkich: umiejętności pracy w zespole, zdolnościach
przywódczych. Gdy przyjdzie nam rozstrzygnąć, która
umiejętność jest ważniejsza: zastosowania metod statystycznych w wyłanianiu próby czy jasnej i przejrzystej
komunikacji odpowiedź jawi się wyraźnie: kompetencje miękkie wygrywają. Cóż bowiem po najbardziej
analitycznym umyśle, gdy audytor nie będzie w stanie
zdobyć informacji innych niż te zapisane w procedurach czy bazach danych. Te informacje są oczywiście
ważne, jednak oparcie się tylko na nich to prosta droga
do nieudanego audytu. Dobry audyt wymaga wiedzy
o tym, jak faktycznie przebiegają procesy w organizacji, gdzie ludzie zajmujący się danym tematem widzą
faktyczne ryzyka, co jest dla nich problemem – a tych
rzeczy można się dowiedzieć tylko poprzez szczere rozmowy z audytowanymi.
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Umiejętności miękkich można się nauczyć. Jest wiele
szkoleń w tym zakresie, wielu trenerów, często skutecznych i doświadczonych. Jest jednak jedna cecha, która jest wspólnym mianownikiem kompetencji
miękkich. Tą cechą jest empatia. Empatia to zdolność odczuwania stanów psychicznych innych osób,
umiejętność przyjęcia ich sposobu myślenia, spojrzenia z ich perspektywy na rzeczywistość.
To właśnie empatia pozwoli nam na budowanie dobrej atmosfery w zespole, kiedy będziemy widzieli różne
potrzeby jego członków. Współpracujący zespół jest jak
dobrze naoliwiona maszyna, pracuje wydajniej i efektywniej, jego członkowie dzielą się wiedzą między sobą,
chętnie sobie pomagają i współpracują.
Zbudowanie relacji z audytowanymi, opartej na
otwartości i szczerości, również będzie łatwiejsze
dzięki empatii. Zaufanie okazane przez audytowanych pozwoli na uzyskanie informacji, do których
w innym wypadku moglibyśmy nie dojść, a tym samym zadanie audytowe będzie pełniejsze i będzie
miało większą wartość.
Empatia i zrozumienie stanowiska drugiej strony
ułatwi nam odniesienie sukcesu w negocjacjach,
zwiększy nasze możliwości perswazji. Tym samym
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ustalanie ostatecznego brzmienia raportu z audytu może okazać się łatwiejsze, a liczba zgłoszonych
zastrzeżeń będzie mniejsza lub nie będzie ich wcale.
Wydaje się zatem, że empatyczne podejście w życiu zawodowym przynosi same korzyści. Czy tak jest w istocie?
Zazwyczaj tak. Pamiętajmy jednak, że każdy medal ma
dwie strony i należy uważać, by zbyt empatyczne podejście nie wpłynęło negatywnie na naszą pracę.
Kiedy może się to zdarzyć? Wyobraźmy sobie sytuację, gdy jeden z członków zespołu nie wywiązuje
się terminowo ze swoich zadań. Czy empatia może
tu pomóc? Tak, jeśli przyczyny takiego stanu rzeczy
można wspólnie usunąć i rozwiązać w sposób, który wykluczy ich pojawienie się w przyszłości. Zawsze
warto zrozumieć przyczyny, porozmawiać, wesprzeć
i pomóc jeśli można. Wtedy kolega czy koleżanka mając wsparcie zespołu może stać się ponownie wartościowym członkiem zespołu. Jednak, jeśli
okaże się zwykłym leniem, za nic mającym okazane
serce, zrozumienie i współodczuwanie nie przyniosą
żadnych skutków i należy zastosować inne metody.
W trakcie prowadzenia zadania audytowego może
okazać się, że dokumenty i informacje przekazywane
są z opóźnieniem lub nie są przekazywane. Tłumaczenie klienta to zawsze nawał pracy i brak czasu. To często

prawda i warto wykazać zrozumienie również w imię
przyszłych relacji. Jednak musimy też postawić granicę , żeby nie wpłynęło to istotnie na naszą efektywność
i terminowość w dostarczeniu wyników badania.
W trakcie pisania raportu nie możemy pomijać niewygodnych faktów lub je wygładzać z obawy, że takie przedstawienie rzeczywistości sprawi przykrość
audytowanym. Nasz obiektywizm w pokazywaniu
faktów zawsze pozostanie cienką czerwoną linią,
której przekraczać nie możemy. Również rekomendacje czy plan naprawczy muszą skutecznie niwelować zidentyfikowane ryzyko, a nie tylko być łatwe do
wdrożenia dla audytowanych.
Czy zatem kierować się empatią? Zdecydowanie tak.
Pamiętajmy o ograniczeniach, nie dawajmy się wykorzystywać czy lekceważyć, ale na co dzień, nie wychodźmy do innych z pozycji siły. Zrozumienie punktu
widzenia drugiej strony przynosi wiele korzyści, zarówno w pracy w zespole jak i przy współpracy z audytowanymi. To właśnie empatia jest jednym z kluczowych czynników budujących pozytywną markę
audytu w organizacji i zapewniających, że audyt
w długim okresie będzie dostarczał wartość dodaną.
Anna Janiszewska

XX SAMORZĄDOWE FORUM
KAPITAŁU I FINANSÓW
12-13 PAŹDZIERNIKA 2022 R.
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE
W KATOWICACH
EDYCJA JUBILEUSZOWA
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XX Samorządowym Forum
Kapitału i Finansów, które odbędzie się 12 - 13 października 2022 r.
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska oraz Koło Audytorów
Wewnętrznych Jednostek Administracji Publicznej IIA Polska, jak co roku
przygotowuje w ramach Forum konferencję tematyczną dotyczącą zagadnień
do dyskusji na temat „Audyt wewnętrzny w JST”.
Więcej informacji
Z AUDYTEM PRZEZ ŚWIAT! NR 3/2022
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Informacje z IIA Polska

Współpraca z uczelniami
Współpraca z uczelniami to bardzo ważny aspekt działalności IIA Polska. W praktyczny sposób wspólnie promujemy
audyt wewnętrzny, ład organizacyjnym inne istotne funkcje w organizacji. Jesteśmy dumni, że realizujemy prestiżowe
projekty współpracując Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Objęcie patronatem merytorycznym studiów podyplomowych Master of Business Administration in Corporate Governance (MBA) w Rybnickiej Filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach było dla nas wielkim zaszczytem. To wspaniałe, że wspólnie możemy realizować prestiżowe projekty. Dziękujemy za docenienie Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska i mamy nadzieję, że kolejne lata przyniosą
nam wiele nowych, wspólnych wyzwań.
W imieniu swoim i Zarządu IIA Polska Iwona Bogucka Prezes IIA Polska.
Poniżej skany podziękowań dla Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

https://www.iia.org.pl/aktualnosci/wspolpraca-z-uczelniami
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Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska prowadzi aktywną
współpracę z uczelniami wyższymi. Poprzez zawarte umowy
o współpracy w praktyczny sposób wspólnie promujemy
audyt wewnętrzny. Budujemy lepszą przyszłość
na takich uczelniach jak:
– Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
– Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
– Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

– Akademia Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
– Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
– Uniwersytet Białostocki

– Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Warszawie
– Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
– Uniwersytet Wrocławski

– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

– Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego (CKP)
– Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zapraszamy również do zapoznania się z programem współpracy IIA Global z uczelniami wyższymi,
dostępnym na stronie IIA Polska. Przedstawiamy program Międzynarodowego Instytutu Audytorów Wewnętrznych The IIA, kierowany do uczelni wyższych
prowadzących lub zamierzających prowadzić studia
z audytu wewnętrznego. 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. Zachęcamy do zapoznania
się ze szczegółami programu oraz informacjami dotyczącymi możliwości nawiązania współpracy między
uczelniami a Międzynarodowym Instytutem Audytorów Wewnętrznych The IIA.
www.iia.org.pl/o-nas/wspolpraca-z-uczelniami
Miło jest nam poinformować, że Studia Podyplomowe w zakresie Audytu Wewnętrznego w Jednostkach
Sektora Finansów Publicznych prowadzone w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
otrzymały na podstawie umowy – patronat merytoryczny Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.
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Celem Studiów jest:
– ugruntowanie specjalistycznej wiedzy dotyczącej
wymogów i zasad prowadzenia audytu wewnętrznego w odniesieniu do celów i wymogów kontroli
zarządczej w różnych jednostkach i instytucjach należących do sektora finansów publicznych;
– nabycie praktycznych umiejętności w zakresie planowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, stosowania standardów
audytu, metodyki prowadzenia zadań audytowych
i oceny systemu kontroli oraz raportowania wyników
audytu;
– przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji
na audytora wewnętrznego w jednostkach sektora
publicznego oraz uzupełnienie wiedzy osób, które
już wykonują ten zawód lub kierują jednostką albo
zarządzają audytem, kontrolą lub finansami w jednostkach sektora finansów publicznych.
Studia adresowane są do pracowników jednostek
sektora finansów publicznych (m.in. urzędów, sądów,
szkół, uczelni wyższych, instytucji kulturalnych), zajmujących się obecnie lub pragnących w przyszłości
zajmować się zawodowo wykonywaniem pracy audytora wewnętrznego w tego typu jednostkach lub
zarządzania audytem.
Więcej informacji: http://kandydat.kul.pl/podyplomowe/audyt-wewnetrzny-w-jednostkach-sektora-finansow-publicznych/
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Wydarzenia z udziałem IIA Polska

Największe wydarzenie
roku w świecie audytu
wewnętrznego już za nami!
Jak co roku, największa impreza roku w naszym świecie to coroczna międzynarodowa konferencja organizowana przez IIA Global. W tym roku, pierwszy raz od wybuchu
pandemii Covid 19, konferencja odbyła się w głównej mierze w formule bezpośredniej,
w Chicago. Na miejscu było ponad 1300 osób, a kolejnych kilkaset brało udział w formie zdalnej.
Hasłem konferencji, zatytułowanej „Winds of change. Waves of impact” była zmiana i rozwój audytu.
Jak to zwykle bywa na takich konferencjach, poruszonych zostało wiele tematów. Dużo miejsca poświęcone zostało kwestiom cyberbezpieczenstwa.
Ważnym tematem była rola audytu w przeciwdziałaniu naduzyciom, I szeroki ujęte kwestie etyczne.
Kilkuktornie przewijały się tematy ryzyka dostawców oraz bezpieczeństwa łańcuchów dostaw, wiele
mówiono o współpracy 3 linii obrony, a także o bardzo istotnym, przede wszystkim w USA, ale rozwijającym się na świat tematem DEI - Diversity, Equality,
Inclusion.
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Prezentujący pochodzili z całego świata, choć oczywiście najwięcej ich było z USA - ale były też osoby
z Meksyku, RPA, Tajwanu, Niemiec, Włoch oraz z Polski. Z dumą możemy powiedzieć, że po raz drugi, IIA
Global zaprosił do prezentacji na swojej flagowej
konferencji Macieja Piołunowicza, naszego wiceprezesa! Maciej opowiadał o mierzeniu wartości audytu
wewnętrznego, podczas prezentacji zatytułowanej
„Value of Internal Audit- or why most KPIs Drive Internal Audit in the Wrong Direction”. Słuchało go ponad
500 osób w Chicago i wirtualnie! Maciej, wspierając
się opiniami najróżniejszych ciekawych postaci jak
Warren Buffett, Dante Aligheri, czy komiksowy Dilbert
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- opowiadał o tym, czego należy oczekiwać od audytu, jak to mierzyć, I dlaczego
niektóre czesto używane mierniki robią
wiecej złego niż dobrego.
Ci z Was, którzy uczestniczyli w spotkaniach koła finansowego IIA Polska, mieli
okazję posłuchać tej prezentacji (w polskiej wersji językowej oczywiście:), gdyż
na początku 2020 roku Maciej prezentował ją na jednym ze spotkań koła. (KASIA:
sprawdź proszę czy ja tego nie mówiłem
na którejś z naszych konferencji dorocznych).
Kolejna konferencja IIA Global w lipcu
2023 roku, tym razem bliżej, w Amsterdamie. Zapraszamy!

Doroczna Konferencja ECIIA
– Bruksela 2022
Konferencja odbędzie się w Brukseli, a jej program
to 2 dni (6 i 7 października 2022 r.) wykładów, dyskusji, wymiany doświadczeń.
Temat przewodni tegorocznej Konferencji to “Internal Audit in a world of transition”. Podczas konferencji
głównymi tematami będą samowystarczalność, innowacje, cyfrowy świat, soft skills oraz nowe regulacje.
Wśród prelegentów z obszaru ESG będzie można wysłuchać prelekcji Pani Olgi Petelczyc, Pełnomocnika
Zarządu IIA Polska ds. CSR
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Razem z Isabel Derison, Prezes IIA Belgia, zapraszamy
do udziału w tym wydarzeniu.
Tegoroczna Konferencja ECIIA to 2 dni prelekcji i
dyskusji oraz ponad 50 prelegentów, wśród których,
w ścieżce ESG, będzie można wysłuchać prelekcji
Pani Olgi Petelczyc, Pełnomocnika Zarządu IIA Polska
ds. CSR.
Spodziewamy się ponad 800 uczestników, reprezentujących różne kraje, sektory, branże.
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SZKOLENIA IIA POLSKA
KLUCZEM DO SUKCESU!
Na drodze rozwoju warto mieć zaufanego przewodnika. IIA Polska oferuje szkolenia z różnych obszarów audytu oraz zagadnień pokrewnych niezbędnych w pracy audytora. 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. Katalog jest na
bieżąco uzupełniany.
Chętnie przygotujemy również szkolenia zamknięte.
Zapraszamy do kontaktu.

Link do katalogu oraz najbliższe szkolenia www.iia.org.pl/szkolenia

OFERTY PRACY
Zachęcamy do odwiedzenia zakładki Oferty pracy na stronie IIA Polska. Pracodawców zapraszamy do umieszczania w tej zakładce ogłoszeń o pracy dla audytorów.
https://www.iia.org.pl/czlonkostwo/oferty-pracy
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