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W

szystkim Członkom, Sympatykom i Współpracownikom Stowarzyszenia
IIA Polska, składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych
i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. Życzymy, aby ten świąteczny czas
był wypełniony spokojem, odpoczynkiem oraz ciepłem i radością.
W nadchodzącym 2014 roku, życzymy Wam pomyślności, szczęścia oraz wielu
sukcesów zawodowych i prywatnych.
Mamy nadzieję, że przygotowany przez nas drugi numer newslettera umili Wam
przedświąteczny czas.

			

Życzymy przyjemnej lektury.

Zarząd Stowarzyszenia Audytorów
Wewnętrznych IIA Polska
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SPOTKANIE OTWARTE IIA
POLSKA I EY

29

października 2013 r., w siedzibie
EY przy Rondzie ONZ, odbyło się
spotkanie otwarte, którego gospodarzem była, tradycyjnie współpracująca z IIA
Polska, firma Ernst & Young Business Advisory.

Tematem spotkania było „Ciągłe monitorowanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych - praktyczne przykłady dla obszaru
zakupów”, który prezentowali w sposób niezwykle dynamiczny i ciekawy pracownicy EY
- Marcin Bizoń – Manager, Jarosław Grzegorz
– Manager oraz Michał Rączy – doświadczony konsultant. Podczas spotkania omawiane

były metody i sposoby wykorzystania narzędzi informatycznych do analizy danych oraz
sposoby wykorzystania wyników takich analiz
przez audyt wewnętrzny do wsparcia zarządzania bezpieczeństwem systemu zakupów
w organizacji.
Dziękujemy firmie EY za współpracę i chęć
realizacji spotkania oraz poświecony czas,
przekazaną wiedzę i podzielenie się doświadczeniem.

4

wydarzenia

wydarzenia

KONFERENCJA
POLCAAT 2013

27

listopada 2013 r., w hotelu Marriott w Warszawie odbyła się już
IX edycja dorocznej konferencji
PolCAAT. W spotkaniu uczestniczyło około 70
osób z całej Polski, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego. Konferencja PolCAAT
poświęcona jest audytowi w środowisku IT,
oraz narzędziom i technologiom wykorzystywanych przez audytorów wewnętrznych. Tym
razem tematem było „Nowoczesne IT GRC”.
Konferencję rozpoczął Prezes IIA Polska,
Konrad Knedler witając wszystkich uczestników. Następnie Wiceprezes IIA Polska, Sebastian Burgemejster wygłosił krótki wstęp
dotyczący historii oraz rozwoju GRC (Governance, Risk, Compliance) i IT GRC.

W następnej kolejności głos zabrał dr Wiesław Karliński - Wicedyrektor Departamentu
Metodyki Kontroli i Rozwoju Zawodowego
Najwyższej Izby Kontroli, który przedstawił
prezentację „Wykorzystanie metod audytu
IT i statystycznej analizy danych w celu podniesienia, jakości i wiarygodności badań na
przykładzie narzędzia „Pomocnik Kontrolera””. Zwrócił on uwagę na wyzwania związane
z analizą danych w pracy kontrolerów NIK, jak
i audytorów wewnętrznych, a ponadto przedstawił funkcjonalności narzędzia „Pomocnik
Kontrolera”, które zostało opracowane i jest
rozwijane w NIK. Dla audytorów i kontrolerów
pracujących w JSFP ważną informacją jest
fakt, iż oprogramowanie to możliwe jest do
wykorzystania bez ponoszenia jakichkolwiek
opłat.
W kolejnym wystąpieniu, Marek Abramczyk
- Dyrektor Zarządzający ABIWAY, omówił realizację procesu klasyfikacji informacji
w systemach zarządzania bezpieczeństwem in-
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formacji zgodnych z normą PN-ISO/IEC 27001.
Zwrócił on uwagę na etapy zbierania i klasyfikowania aktywów, jak również przedstawił
metodykę analizy ryzyka w podziale na ryzyka
związane z utratą poufności, integralności oraz
dostępności informacji. Podkreślił on potrzebę
wykorzystania narzędzi wspomagających pracę osób prowadzących klasyfikację aktywów,
środków przetwarzania informacji, analizy ryzyka oraz zastosowanych mechanizmów kontrolnych z uwagi na ciągle rosnącą ilość danych
oraz skomplikowane analizy matematyczne za
pomocą, których wyliczane są ryzyka.
W trakcie prezentacji Piotra Lipskiego - Menedżera ds. Rozwiązań w Audycie i Ryzyku
SKG S.A., omówiono teorię trzech linii obrony
oraz wsparcie dla audytorów przy jej realizacji
poprzez wykorzystanie narzędzia ACL. Piotr
Lipski podkreślił, że ACL wspiera audytorów
na trzech poziomach: analizy danych, ciągłego
monitorowania oraz GRC.

Natomiast Robert Piwko - Kierownik Zespołu Dokumentacji Zintegrowanego Systemu zarządzania ZSZ i Zarządzania Ryzykiem Polskiej
Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) - przedstawił zagadnienia zautomatyzowanego zarządzania miernikami i ryzykami w organizacji
ściśle regulowanej na przykładzie PAŻP.
Omówiono kontekst funkcjonowania służb
żeglugi powietrznej, w tym wymagania narzucane przez Komicję Europejską, jak również zabezpieczenie ich wykonania wewnątrz agencji.
Wskazał również na powiązania i dekompozycję
Głównych Obszarów Działalności (Key Performance Areas – KPA) na mierniki i wskaźniki
oraz zabezpieczenie ich realizacji poprzez odpowiednie określenie ryzyk, które są określone i analizowane pod kątem zdarze nia, skutku
oraz zagrożenia.
Ciekawym wykładem była również prezentacja realizacji audytu w oparciu o ocenę ryzyka
na przykładzie Asseco APMS (Audit Planning &
Management System). Sposób realizacji działań audytowych, ułatwienia dla audytorów oraz
funkcjonalności przedstawili Tomasz Jadczak -

Architekt Rozwiązań / Kierownik Projektów Asseco Poland S.A. oraz Magdalena Jędrzejewska
- Dyrektor Działu Audytu Wewnętrznego Asseco Poland S.A.
Na zakończenie części prezentacyjnej, Mikołaj
Rutkowski - audytor śledczy i konsultant w zakresie ryzyka nadużyć gospodarczych, właściciel firmy FRAUDIT przedstawił, w jaki sposób
należy przeciwdziałać nadużyciom w środowisku zinformatyzowanym. Określił on cztery
obszary (1. Budowa, utrzymanie i rozwój systemu. 2. Dostęp fizyczny i logiczny. 3. Operacje
i transakcje. 4. „Surowe” i przetworzone dane)
występowania nadużyć oraz szczegółowo je
omówił. Dla każdego z obszarów przedstawiał,
kto, jak i dlaczego może chcieć dopuścić się danego nadużycia.
Na zakończenie konferencji zaproszeni eksperci dyskutowali na temat przyszłości oraz
szansach rozwoju dla funkcji audytu wewnętrznego poprzez audyt ciągły IT. Omawiano m.in.
następujące zagadnienia:
• Jakie są zagrożenia dla audytu wewnętrznego związane z wdrożeniem continous auditing?
• Jakie wyzwania stoją przed audytem wewnętrznym w zakresie continous auditing?
• Czy i jak zmienią się kompetencje audytu wewnętrznego?
• Jak przekonać najwyższe kierownictwo o zaletach continous auditing i jakich argumentów użyć?
• Jakie są perspektywy rozwoju continous auditing?
Zarząd IIA Polska dziękuje wszystkim uczestnikom, prelegentom oraz sponsorom za udział
w Konferencji.
Chcielibyśmy już dzisiaj zaprosić na X jubileuszowy PolCAAT, który odbędzie się za rok.
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KOŁA IIA POLSKA

IIA Polska jest od dawna organizacją bardzo
rozległą, zarówno tematycznie, jak i geograficznie. Zrzeszamy audytorów z całej Polski,
z najróżniejszych branż. W ramach dążenia do

możliwości łatwej współpracy między audytorami i integracji środowiska, w ramach IIA
działają koła – regionalne i branżowe.

Koło

Koordynator

Miasto

Rok
powołania

Kontakt

ŁÓDZKIE

ANNA KRÓLAK

Łódź

2010

ann_ks@op.pl

DOLNOŚLĄSKIE

RENATA PRADELA

Wrocław

2005

ataner-c@o2.pl

POMORSKIE

KATARZYNA MENDYK

Gdańsk /
Gdynia

2011

kamendyk@wp.pl

MAŁOPOLSKIE

ANNA BOROWCZAK

Kraków

2011

audyt_krakow@poczta.fm

WIELKOPOLSKIE

MONIKA JANKOWSKA

Poznań

2009

Jankowska.monika@o2.pl

ŚLĄSKIE

ROBERT LIPKA

Katowice

2007

robert_lipka@interia.pl

PODLASKIE

KRZYSZTOF MNICH

Białystok

2011

krzysmnich@o2.pl

LUBELSKIE

ANDRZEJ BOJANEK

Lublin

2013

audyt.lublin@gmail.com

BRANŻOWE KOŁO
FINANSOWE

RAFAŁ NIKODYM

Warszawa

2011

r.nikodym@iia.org.pl

KOŁO AW
JEDNOSTEK
SAMORZĄDÓW
TERYTORIALNYCH

ELŻBIETA PALIGA,
KATARZYNA
LENCZYKWORONIECKA

Dąbrowa
Górnicza
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epaliga@dabrowa-gornicza.pl
katarzyna.lenczykworoniecka@dolnyslask.pl
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Koła IIA Polska

Koła organizują bądź współorganizują szereg spotkań, warsztatów i konferencji dotyczących różnorodnych zagadnień będących
przedmiotem działalności audytu wewnętrzn e g o . C z ł o n kow i e I I A Po l s ka z r ze s ze n i
w Kole, aktywnie uczestniczą w tych wydarzeniach, również w charakterze prelegentów.
W większości spotkań uczestniczą również
zaproszeni goście, którzy prezentując wybrane zagadnienia dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Często są to przedstawiciele
firm consultingowych, z tzw. „wielkiej czwórki”
i członkowie Zarządu IIA Polska, ale bywają
również przedstawiciele lokalnych uczelni
wyższych, instytucji finansowych, instytucji
z sektora publicznego i innych, mogących podzielić się z uczestnikami swoją wiedzą.
W ramach niektórych kół odbywają się również spotkania o charakterze motywującym
i integracyjnym z elementami coachingu.

pośrednio wyznaczony członek Zarządu IIA
Polska - przez ostatnie lata jest nim Marzena
Staniszewska. Wypracowane metody współpracy i kanały komunikacji bardzo ułatwiają
funkcjonowanie Kół.
W bieżącym (i również poprzednim) numerze newslettera piszemy o kole finansowym,
w kolejnych numerach będziemy chcieli umożliwić kolejnym kołom – branżowym i regionalnym – prezentację ich osiągnięć.
Zarząd IIA chce zapewnić szerokie możliwości samodzielnego działania kół regionalnych
i branżowych, oczywiście przy wsparciu całego Stowarzyszenia.
Zachęcamy do udziału w istniejących kołach,
uważamy, że wiele inicjatyw organizowanych
na poziomie kół jest naprawdę ciekawych
i wartych uwagi. Jeżeli w Waszym regionie /
branży nie ma koła IIA Polska, zachęcamy do
aktywności i założenia takiego koła. W razie
potrzeby członkowie Zarządu czy biuro IIA
chętnie odpowiedzą na Wasze pytania.

Spotkania kół odbywają się, w miarę możliwości organizacyjnych i czasowych, w większości przypadków raz na kwartał, ale bywa,
że znacznie częściej.
Z kołami regionalnymi współpracuje bez-
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OPINIOWANIE REGULACJI
PRZEZ BRANŻOWE KOŁO
FINANSOWE IIA POLSKA
Rafał Nikodym

Koordynator Branżowego Koła Finansowego SAW IIA Polska

B

ranżowe Koło Finansowe SAW IIA
Polska, w ramach swojej działalności
uczestniczy w opiniowaniu regulacji/
wytycznych na szczeblu Europejskim. Dotychczas Członkowie Koła uczestniczyli w publicznych konsultacjach dokumentu wydanego
przez European Insurance and Occupational
Authority (EIOPA) „System of Governance”,
będącego zbiorem wytycznych przy wdrażaniu dyrektywy Solvency II. Po raz pierwszy
mieliśmy okazję zaprezentować swoje stanowisko dotyczące roli audytu wewnętrznego
i kontroli wewnętrznej w zakładach ubezpieczeń i/lub reasekuracji na poziomie europejskim, uczestnicząc tym samym w procesie
tworzenia wytycznych obowiązujących europejski sektor ubezpieczeniowy.

Dokument ten został przygotowany przez
Chartered Institute of Internal Auditors (IIA
UK) i jest zbiorem szczególnych wytycznych
dla audytorów wewnętrznych z sektora usług
finansowych w Wielkiej Brytanii.
Wszystkie dokumenty oraz informacje o bieżących działaniach Koła znajdują się na stronie IIA (o nas/koła branżowe/koła finansowe).
CZŁONKOWIE ZESPOŁU
Ania Janiszewska - Koordynator działań związanych z gromadzeniem uwag członków koła.
Magda Maciejewska
Rafał Nikodym
Dziękujemy wszystkim, za czynne uczestnictwo w procesie opiniowania realizowanym
przez Branżowe Koło Finansowe. Już niedługo
rozpoczynamy następną inicjatywę w tym zakresie. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Ponadto, uczestniczymy w projektach realizowanych przez inne instytuty IIA. Braliśmy
udział w procesie opiniowania Effective Internal Audit in the Financial Services Sector.
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KOŁO AUDYTORÓW
WEWNĘTRZNYCH
JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO (JST)
W RAMACH IIA POLSKA
ZOSTAŁO POWOŁANE DO
ŻYCIA

C

złonkowie Instytutu Audytorów Wewnętrznych wykonujący swój zawód
w jednostkach samorządu teryto rialnego, utworzyli kolejne koło branżowe.
Spotkanie organizacyjno - szkoleniowe dla
audytorów wewnętrznych JST, poświęcone
m.in. tematowi „Audyt wewnętrzny, kontrola
wewnętrzna oraz audyt, jakości ISO 9001
w systemie kontroli zarządczej JST – różnice
i podobieństwa”, na którym został wybrany
koordynator koła i przedyskutowany ramowy
program działania odbyło się 29 listopada
w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej.
Zainteresowanie uczestnictwem w pracach
Koła Audytorów Jednostek Samorządu Terytorialnego zadeklarowało łącznie 69 osób,
spośród których w zebraniu wzięło udział 43
uczestników - członków i sympatyków IIA.
Grupę Inicjatywną utworzoną przez Elżbietę
Paligę – Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej,
Agnieszkę Antonowicz - Podlaski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Białymstoku, Katarzynę
Lenczyk-Woroniecką - Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego, Małgorzatę
Jagiełło-Bartyzel – Urząd Miejski w Tychach
reprezentowała Elżbieta Paliga, Audytor
Wewnętrzny Urzędu Miejskiego w Dąbrowie
Górniczej (erob@poczta.fm), która była także
organizatorem spotkania.
Pierwszą część spotkania poświęcono prezentacjom i dyskusji związanym z tematyką
spotkania.

Jako pierwszy zabrał głos Krzysztof Pakoński – Audytor Generalny Urzędu Miasta w Krakowie, który przedstawił krótko
system zarządzania ryzykiem w Urzędzie
Miasta Krakowa oraz formę rejestru ryzyk
prowadzonego przez Zespół Audytu (ZA).
Na podstawie ocen ryzyk zawartych w tym
rejestrze, ZA wyznacza w ramach planowania
auditów zgodności z normami ISO 9001 oraz
ISO27001 ryzyka do zbadania. Auditorzy (ok.
50 pracowników UMK przeszkolonych i posiadających odpowiednie certyfikaty auditorów
ISO) wykonujący badania zobowiązani są do
przestrzegania metodyki opracowanej przez
ZA, który dokonuje oceny raportów. Pozytywna ocena raportu, oznacza nagrodę dla
auditorów w wys. 400 PLN, a wynik badania
użyty zostaje przez ZA do aktualizacji mapy.
Takie podejście umożliwia razem z badaniami
audytu wewnętrznego (5 audytorów razem z
szefem) przebadanie wciągu roku około 100
rozmaitych ryzyk.
Następnie Patryk Kuzior - Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli Wewnętrznej w UM w Dąbrowie Górniczej, przedstawił cele i strukturę kontroli wewnętrznej.
W systemie kontroli w Dąbrowie Górniczej
dużą wagę nadano samokontroli, której obowiązek (zapisany w dokumentach), należy do
wszystkich pracowników. Naczelnicy odpowiadają za elementy zarządzania przynależne
kierownictwu (wyznaczanie celów, mierników,
identyfikowania ryzyk, zarządzanie nimi itp.).
Ważną rolę odgrywa też samoocena, której
wyniki naczelnicy obowiązani są każdego
roku do 31 stycznia przedstawić Prezydentowi za pośrednictwem Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli Wewnętrznej. Wynik
samooceny wraz z informacją o realizacji ce10
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lów i poziomu zmaterializowania się ryzyk są
podstawą do przygotowania oświadczenia
o stanie kontroli zarządczej, które Prezydent
Dąbrowy Górniczej przygotowuje, mimo, że
JST nie są do tego zobowiązane.

Kolejną osobą, która zabrała głos, była
Agnieszka Przybyszewska - Pełnomocnik ds.,
Jakości i Obsługi Interesantów w Urzędzie
Miejskim w Dąbrowie Górniczej. Zaprezentowała ona szeroki projekt benchmarkingowy, w którym Dąbrowa Górnicza uczestniczy.
Bierze w nim udział 19 jednostek, tym 14 miast
na prawach powiatu, dwa starostwa i 3 urzędy gmin. Celem projektu jest podniesienie,
jakości usług publicznych poprzez wzrost
efektywności funkcjonujących w jednostkach
systemów zarządzania z uwzględnieniem
benchmarkingu. Agnieszka Przybyszewska
przypomniała podstawowe pojęcia, wyliczyła
kluczowe procesy, które zdecydowano objąć
porównaniami i scharakteryzowała cele tych
procesów oraz mierniki i wskaźniki, jakie użyte zostały w projekcie. Dane te dostępne są
na stronie www.benchmarking.silesia.org.pl.
Następnie zaprezentowała skrócony model
prowadzenia benchmarkingu oraz wskazała
na bardzo istotną rolę ”dobrych praktyk”. Na
zakończenie poinformowała zebranych, że
rezultaty projektu będą upowszechniane i że
wszyscy chętni, którzy chcieliby przyłączyć
się do projektu są mile widziani i mogą się
zgłosić do Biura Projektu w Katowicach lub
bezpośrednio na w/w stronie internetowej.
Prezentacja Katarzyny Lenczyk – Woronieckiej – Dyrektora Wydziału Audytu
Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego
województwa dolnośląskiego, dotyczyła
genezy utworzenia i funkcjonowania audytu
wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Dolnośląskiego (UMWD). Prelegentka zaprezentowała wstępne plany na

przyszłość funkcjonowania ww. Wydziału, tj.:
powstanie nowego Departamentu, w którym
funkcjonowałaby komórka audytu wewnętrznego. Związane jest to m.in. z nowym okresem
programowania i przejęciem zadań Instytucji
pośredniczącej w Certyfikacji przez UMWD.
Kolejnym planowanym elementem jest zbudowanie systemu koordynacji oceny kontroli
zarządczej z wykorzystaniem metodologii audytorów przez kontrolerów UMWD, jednostek
podległych oraz auditorów tych jednostek.
Ostatnim projektem jest aktywizacja Działu
Zarządzania, Jakością – np. implementacja
procedury zarządzania ryzykiem z instrukcji
przyjętej Zarządzeniem Marszałka na procedurę ISO z jego jednoczesnym uchyleniem.

Po części szkoleniowej, Elżbieta Paliga przypomniała genezę pomysłu powołania do życia
koła JST w ramach naszego Stowarzyszenia.
W głosowaniu obecni na sali członkowie IIA,
większością głosów na koordynatora koła
wybrali Kierownika Biura Audytu w UM w Dąbrowie Górniczej, Elżbietę Paligę. Zastępcą
koordynatora została Katarzyna LenczykWoroniecka – Dyrektor Wydziału Audytu
Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Dolnośląskiego. Opiekunem
koła z ramienia Zarządu IIA Polska będzie
Krzysztof Pakoński.
Koordynatorka Koła przedstawiła zebranym
przygotowaną przez grupę inicjatywną propozycję programu działania Koła, która po dyskusji
została zaakceptowana. Zebrani przyjęli także
przygotowany przez grupę inicjatywną regulamin Koła JST.
Prezentacje ze spotkania wraz z dokumentacją koła wkrótce ukażą się na stronie, IIA
Polska.
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Informacje z
Informacje z IIA Global

INFORMACJE
Z IIA GLOBAL

• Raportowanie godzin CPE
31 GRUDNIA upływa termin raportowania
godzin CPE za 2013 rok.
Wszystkie osoby posiadające certyfikaty, aby
je utrzymać, powinny do tego dnia przesłać
raport potwierdzający uzyskanie wymaganej
ilości godzin szkoleń w ramach programu
ciągłego doskonalenia zawodowego CPE
(dla osób posiadających certyfikat CIA to
40 godzin w 2013 roku, dla posiadających
certyfikaty, CGAP, CFSA, CCSA, CRMA – 20
godzin).
Data ważności certyfikatu, która jest
jednocześnie datą raportowania godzin CPE,
znajduje się na pierwszej stronie profilu
kandydata w systemie CCMS.
• W październiku br., IIA Global wprowadził
opłaty za raportowanie godzin CPE, których
wysokość podajemy poniżej.
CZŁONKOWIE IIA POSIADAJĄCY CERTYFIKAT:
CIA - 25 $
CGAP, CFSA, CCSA, CRMA - 10 $ za każdy
posiadany certyfikat
O S O B Y N I E B Ę DĄ C E C Z ŁO N K A M I I I A
POSIADAJĄCY CERTYFIKAT:
CIA - 100 $

• Po wypełnieniu raportu (cztery strony) na
końcu pojawi się ekran do płatności; należy
sprawdzić czy wysokość opłaty zgadza się
z powyższą informacją;
• Wszelkie dokumenty potwierdzające
uzyskane godziny należy zachować na
wypadek audytu dot. złożonego raportu;
Szczegółowe informacje na stronie IIA Global:
Dyrektywa Administracyjna nr 4 IIA Global
dot. możliwości zdobywania godzin CPE.
Osoby, które uzyskały certyfikaty w 2013
r. są zwolnione z raportowania godzin
w roku 2013 i 2014. Pierwsze raportowanie
dla tych osób powinno zostać wykonane
do 31 grudnia 2015 r. Taka data powinna
widnieć na pierwszej stronie profilu osoby
certyfikowanej, po zalogowaniu w systemie
CCMS.
CPE DO CERTYFIKATU CRMA
Powyższa zasada nie ma zastosowania do
certyfikatów CRMA, które zostały nadane
w ramach PER. Od osób, które uzyskały
certyfikaty CRMA w ramach PER, wymagane
jest złożenie raportu CPE do końca tego roku
(zgodnie z informacją na pierwszej stronie
profilu w systemie CCMS).

CGAP, CFSA, CCSA, CRMA - 100 $ za każdy
posiadany certyfikat
K I L K A I N F O R M AC J I D OT. S K Ł A DA N I A
RAPORTU CPE.
• Formularz raportu znajduje się w profilu
w systemie CCMS – Complete a Form – CPE
Reporting Form;
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TŁUMACZENIE PYTAŃ
DO 3-CZĘŚCIOWEJ
STRUKTURY CIA

IIA

Polska współpracuje z IIA
Global przy tłumaczeniu pytań
egzaminacyjnych do nowej,
3-częściowej struktury egzaminów CIA. Już
od lutego 2014 roku możliwe będzie zdawanie
nowych egzaminów w jęz. polskim.

• ISACA Katowice– zniżki dla członków IIA
Polska zależne od konkretnego szkolenia /
konferencji.

Jednocześnie termin rejestracji na egzaminy
wg 4-częściowej struktury zdawania oraz
sam termin zdawania egzaminów został
przedłużony: rejestracja – do końca stycznia
2014; zdawanie egzaminów – do końca lipca
2014 (przy zachowaniu okresu 180 dni od daty
dokonania opłaty egzaminacyjnej). Więcej
informacji na stronie IIA Polska w zakładce
Certyfikacja.

ZNIŻKI DLA CZŁONKÓW IIA
POLSKA

P

r z y p o m i n a m y, ż e I I A P o l s k a
zawarła z kilkoma podmiotami umowy
i porozumienia o współpracy, na mocy
których członkom IIA Polska udzielane są
zniżki na szkolenia. Poniżej przedstawiamy
listę takich podmiotów:
• BPP Professional Education – 10% zniżki
dla członków IIA Polska;
• Ernst & Young Business Academy – 10%
zniżki dla członków IIA Polska;
• Stowarzyszenie POLRISK – 10% zniżki dla
członków IIA Polska;
• Krajowa Izba Biegłych Rewidentów –
zniżki dla członków IIA Polska zależne od
konkretnego szkolenia / konferencji;
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Nadchodza
Nadchodzące wydarzenia

Z

arząd IIA Polska planuje kluczowe
w y d a r ze n i a w I I A Po l s ka w 2 0 1 4
roku. Plan ten oczywiście będzie
się jeszcze nieco zmieniać, ale dla Waszej
wiedzy, przedstawiamy poniżej, w dużym
skrócie, krótką informację o planowanych
wydarzeniach IIA Polska w 2014 roku:
• Marzec - szkolenie COSO (2 dni) – szkolenie
z puli IIA Global;
• Kwiecień - szkolenie Quality Assessment
(ocena jakości audytu wewnętrznego; 2 dni)
– szkolenie z puli IIA Global;
• Maj/czerwiec - szkolenie dot. pisania
raportów (2 dni) - szkolenie IIA Polska;

• Maj - doroczna konferencja IIA Polska oraz
Walne Zebranie Członków IIA Polska;
• Lipiec - międzynarodowa konferencja
IIA UK w Londynie (06-09/07/2014 r.) –
„Time to make the Connection” – więcej
informacji na stronie Konferencji;

• Wr ze s i e ń – Wę g i e r s ki I n s t y t u t I I A
w Budapeszcie organizuje Konferencję
ECIIA, która odbędzie się w dniach 1819 września 2014 r. w Budapeszcie pt:
“Experience the flavours of Audit”. Więcej
informacji;
• Październik – IV Doroczna Konferencja dla
Sektora Finansowego;
• Listopad – Jubileuszowa, X Konferencja
PolCAAT;
Przypominamy również, że tak jak i w 2013 roku,
co miesiąc będą się odbywały spotkania
z praktykami biznesu dzielącymi się swoją
wiedzą i doświadczeniem, m.in. ze spółek
konsultingowych, choć nie tylko.
Również nadal co miesiąc będą odbywały
się spotkania audytorów jednostek sektora
finansów publicznych, organizowane dzięki
współpracy Ministerstwa Finansów i IIA
Polska, odbywające się w Ministerstwie
Finansów.
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humor humor
humor

reklama rekl
Zapraszamy do reklamowania Państwa
produktów oraz usług na łamach
Newslettera Stowarzyszenia Audytorów
Wewnętrznych IIA Polska.
Wszystkie potrzebne informacje na
temat reklamy w Newsletterze do
uzyskania u osoby kontaktowej w Biurze
IIA Polska:

Renata Zysiak

Email: office@iia.org.pl
Tel./fax: +48(22)393 39 50
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