
~ UNIW ERSYTET 

( G:') \ EKONOM ICZ NY 
l 6 

~ WPOZ N ANIU 

Szanowna Pani 
Iwona Bogucka 
Prezes Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska 

Szanowna Pani Prezes, 

Poznań, 17.09.2020 r. 

Składam na Pani ręce serdeczne podziękowania za pomoc Instytutu Audytorów 

Wewnętrznych IIA Polska w przeprowadzeniu badania naukowego dotyczącego 

aspektów komunikacyjnych pracy audytorów wewnętrznych . W szczególności 

dziękuję Zarządowi IIA Polska za wyrażenie zgody na przystąpienie do tego projektu 

badawczego oraz pracownikom Biura IIA Polska. Państwa zaangażowanie 

w dystrybucję ankiety umożliwiło uczestnictwo w projekcie jak największej liczby 

osób wykonujących zawód audytora wewnętrznego w Polsce. 

Zespół badawczy szczególnie dziękuje wszystkim audytorom wewnętrznym, którzy 

wypełnili ankietę. Powodzenie przeprowadzonego badania naukowego było możliwe 

dzięki zaangażowaniu całego środowiska audytorów wewnętrznych w Polsce. 

Badanie naukowe było realizowane w okresie od 14 lutego do 6 kwietnia 2020 roku . 

W terminie od 14 do 24 lutego 2020 roku opracowano kwestionariusz ankiety, który 

po zakodowaniu do postaci cyfrowej, w fazie pretestu, został poddany weryfikacji 

przez kilkuosobową grupę audytorów wewnętrznych. Po naniesieniu otrzymanych od 

nich uwag, 24 lutego rozpoczęto fazę właściwą badania, tj . masowe zapraszanie 

audytorów wewnętrznych do podzielenia się opinią. Ze względu na ograniczenia, 

które pojawiły się po 15. marca, związane z epidemią koronawirusa zadecydowano o 

przedłużeniu badań o dwa dodatkowe tygodnie, tj. do 6 kwietnia. Łączny czas 

pozyskania materiału badawczego wyniósł więc 6 tygodni. W okresie zbierania 

danych ankietowych odnotowano 1878 prób wypełnienia ankiety. Ostatecznie 

zebrano 515 pełnych ankiet, co przekłada się na 27,4% wszystkich prób, które zostały 

zainicjowane przez zaproszonych audytorów wewnętrznych. 

Efektem przeprowadzonego badania jest monografia naukowa „Skuteczne 

komunikowanie w audycie wewnętrznym", którą przesyłam w załączeniu, napisana 

przez członków zespołu badawczego: dr Joannę Przybylską, dra hab. Waldemara 

Rydzaka, prof. UEP oraz dra hab. Jacka Trębeckiego, prof. UEP. Monografia została 

poddana recenzjom naukowym przez dwóch recenzentów - dra hab. Roberta Kurka, 
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prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz dra hab. Dariusza Tworzydło, 
prof. Uniwersytetu Warszawskiego, którzy ocenili ją bardzo pozytywnie. 
Korzystając z okazji chciałbym przekazać również informacje, że wyniki badań będą 
przedmiotem jednego z wystąpień podczas konferencji naukowej „Audyt 
wewnętrzny w czasach kryzysu", która odbędzie się w formie online w dniu 29. 
października 2020 roku . Wyrażam nadzieję, że taka forma konferencji umożliwi udział 
w nieJ szerokiemu gronu audytorów wewnętrznych wszystkich osób 
zainteresowanych wynikami badań. Udział w konferencji jest bezpłatny. 
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