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Program szkoleniowy 

 Certified Internal Auditor  

Oferta dedykowana 

 

 CIA to jedyne rozpoznawane na całym świecie kwalifikacje audytora 

wewnętrznego.   

 Przygotowujemy do zdobycia CIA od wielu lat.  

 Koncentrujemy się przy tym na celu, jakim jest zdanie egzaminu CIA.  

 Oferujemy końcowy egzamin próbny imitujący prawdziwy egzamin 

CIA. 

 

 

 

 

Zwiększenie kompetencji audytorów 

W niewielu obszarach działalności organizacji 

stwierdzenie „najważniejsze są kompetencje 

ludzi” jest tak bardzo prawdziwe jak w audycie. 

Wysoko wykwalifikowany zespół potrzebuje 

znacznie mniej nadzoru i lepiej radzi sobie z 

nowymi, niestandardowymi zadaniami. 

 

Istotnym elementem wiedzy jest znajomość 

metodyki. 

Kompetencje pracowników audytu 

wewnętrznego są kluczowym zagadnieniem o 

które powinien zadbać Dyrektor AW zarówno w  

 

 

kontekście rozwoju umiejętności koniecznych 

dla prowadzenia wysokiej jakości audytu, jak i 

dbałości o rozwój zawodowy audytorów. 

Znajomość branży przychodzi z czasem i wzrasta 

wraz ze zdobywaniem doświadczenia 

audytorów. Umiejętności audytorskie 

przekazywane są przez bardziej 

doświadczonych kolegów. Czy to jest 

wystarczające do stwierdzenia, że pracownicy 

AW to osoby z kompetencjami na światowym 

poziomie i wiedzą wymaganą od 

profesjonalistów najwyższej klasy? 

Dyrektorzy AW na całym świecie, zadając sobie 

to pytanie, dochodzą do wniosku, że najlepszym 

z dostępnych i wypróbowanym sposobem 

zapewnienia wysokiej jakości kwalifikacji jest 

uczestnictwo pracowników AW w programie 

Certified Internal Auditor (CIA).  Instytut 

Audytorów Wewnętrznych od lat buduje i 

uaktualnia model kompetencji audytorów 

wewnętrznych.  

Podczas egzaminu CIA sprawdzana jest wiedza, 

umiejętności i kwalifikacji w zakresie 

niezbędnym do wykonywania zawodu audytora 

wewnętrznego zgodnie z najlepszą światową 

DLACZEGO WARTO wziąć udział w 

szkoleniu CIA? 
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praktyką oraz standardami Instytutu Audytów 

Wewnętrznych. 

 Pracownicy z kwalifikacjami CIA to także 

zwiększone zaufanie ze strony regulatorów 

(takich jak Komisja Nadzoru Finansowego) oraz 

podmiotów przeprowadzających zewnętrzne 

oceny jakości. Wywierają oni także istotny 

wpływ na postrzeganie funkcji AW zarówno w 

relacjach wewnętrznych jak i zewnętrznych (np. 

inwestorskich).  

Międzynarodowe badania potwierdzają, że 

zdobycie kwalifikacji IIA prowadzi do 

polepszenia kompetencji audytorów 

wewnętrznych. 

 

 

Uzyskanie spójnego rozumienia 

celów i metod  audytu przez cały 

zespół audytorski 

Podstawowym problem w zarządzaniu zespołem 

audytu jest zapewnienie spójnego, poprawnego 

podejścia wszystkich członków zespołu, 

niezależnie od audytowanego obszaru. 

Trudności w osiągnięciu tego celu często 

wynikają z braku znajomości standardowych  

zasad/metod  audytu przez członków zespołu. 

Aby uzyskać spójne podejście konieczne jest 

podobne rozumienie celów funkcji audytu i 

sposobów ich realizacji. 

Egzamin CIA zapewne nie jest doskonałą 

weryfikacją wiedzy i umiejętności audytora. 

Uważamy jednak że proces nauki poprzedzający 

podejście do egzaminu jest najlepszym 

możliwym sposobem uzyskania przez członków 

zespołu jednolitego, spójnego i poprawnego 

metodologicznie spojrzenia na audyt 

wewnętrzny. 

 

Egzamin zewnętrzny  

Szkolenie przygotowujące do egzaminu CIA daje 

możliwość rozliczenia uczestników z przyrostu 

wiedzy (niezależny egzamin) – co jest bardzo 

istotnym argumentem dla pracodawcy. 

Zdobycie międzynarodowego certyfikatu 

potwierdzającego profesjonalizm audytora jest 

silnym motywatorem dla pracownika by 

rzeczywiście zaangażować się w pracę na 

szkoleniu. 

 

Certyfikat 

CIA to podstawowy certyfikat przyznawany 

przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA. 

Jest on powszechnie uznawany przez 

organizacje zarówno z sektora prywatnego jak i 

publicznego na całym świecie. Jest równocześnie 

poświadczeniem kompetencji oraz najwyższego 

profesjonalizmu. Już ponad 160 tys., osób 

ukończyło z sukcesem ten program z czego 

ponad 800 w Polsce. Certyfikat jest powszechnie 

rozpoznawalny ale pozostaje elitarny. 
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WYSOKA JAKOŚĆ naszych szkoleń 

Olbrzymie doświadczenie. Szkolimy 

do CIA od wielu lat 

• W naszych szkoleniach 

przygotowujących do egzaminów IIA udział 

wzięło ponad 700 osób. Szkoliliśmy z zakresu 

CIA pracowników branży finansowej (w tym 

PKO BP, BZW WBK, Idea Bank), audytorów 

spoza branży finansowej (w tym PSE, LIDL, PGE) 

a także administracji publicznej (w tym 

Małopolski Urząd Marszałkowski, 

Zachodniopomorski  Urząd Marszałkowski) 

• Obserwowaliśmy zmiany w podejściu do 

egzaminów CIA, znamy i rozumiemy tendencje 

na egzaminie. 

• Wiemy, jakie obszary egzaminu 

sprawiają najwięcej trudności. Potrafimy 

wskazać różnice w postrzeganiu audytu w 

Polsce oraz przez IIA Global. 

• Dzięki naszemu doświadczeniu zarówno 

w sektorze prywatnym jak i publicznym, a także 

znajomości specyfiki tego ostatniego, potrafimy 

w przystępny sposób przedstawić materiał oraz 

przygotować do egzaminu. 

Praktyczne podejście. Koncentracja 

na celu, jakim jest zdanie egzaminu 

CIA 

• Opracowaliśmy autorski program – 

doskonalimy go od wielu lat. Koncentrujemy się 

na zagadnieniach, które mają największą szansę 

pojawić się na egzaminie. Szkoląc od wielu lat 

potrafimy wskazać takie obszary. 

• Egzamin CIA jest egzaminem testowym, 

dlatego przede wszystkim uczymy sposobu 

rozwiązywania pytań testowych. Teoria 

przeplatana jest pytaniami, które najlepiej 

sprawdziły się w dotychczasowych zajęciach.  

Końcowy egzamin próbny imitujący 

prawdziwy egzamin CIA 

• Uczestnicy naszych szkoleń mają 

możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w 

egzaminie próbny. Ta sama, co dla prawdziwego 

egzaminu CIA, liczba pytań, czas oraz forma. 

Egzamin testowy przed ekranem komputera. 

• Każdy uczestnik naszego szkolenia ma 

możliwość podejścia do egzaminu w dowolnym 

miejscu i czasie. Na ekranie swojego komputera. 

Wynik egzaminu zostanie przesłany na adres 

email uczestnika. 

• Wynik egzaminu próbnego nie ma 

wpływu na ukończenie szkolenia i uzyskanie 

certyfikatu. Jest natomiast doskonałą formą 

sprawdzenia gotowości przystąpienia do 

egzaminu rzeczywistego. 

Profesjonalni trenerzy CIA 

• Wszyscy nasi trenerzy posiadają 

kwalifikacje CIA, oprócz tego kwalifikacje 

ACCA/CISA/CGAP/ISO 27001/CRMA/QA. 

Dwóch z nich jest autorami książki 

rekomendowanej przez Instytut Audytorów 

Wewnętrznych, która może być 

wykorzystywana do przygotowywania do 

egzaminu CIA. 

• Zakres egzaminu jest bardzo obszerny i 

zróżnicowany: standardy audytu, audyt 

finansowy, audyt operacyjny, audyt 

informatyczny, bezpieczeństwo informacji, 

statystyczne metody doboru próby, 

rachunkowość finansowa i zarządcza, koncepcje 

zarządzania. Konieczny jest zespół wysoko 

wyspecjalizowanych trenerów. 

• Wykładowcy oprócz wieloletniego 

doświadczenia trenerskiego posiadają też 

wieloletnie doświadczenie w audycie. Są 

praktykami stale pracującymi w zawodzie, 

potrafiącymi wskazać praktyczne zastosowanie 

wymaganych do egzaminu teorii. 



 
   

4 

 

Trenerzy - nasz największy atut 

Konrad Knedler - Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA),  Certyfikowany Audytor Sektora Publicznego (CGAP), 

oraz Certyfikowany Specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem (CRMA), Certyfikat oceny funkcji audytu wewnętrznego 

(QA), Audytor wiodący ISO 27001. 

 Wieloletni Dyrektor komórki audytu wewnętrznego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

 Uznany wykładowca (m.in. Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu w Białymstoku) oraz trener w zakresie audytu 

wewnętrznego 

 Doświadczony audytor i konsultant, prowadził projekty min. dla PGE, PSE, Banku Światowego i Parlamentu Europejskiego,  

 Współautor nowelizacji ustawy o finansach publicznych, wprowadzającej system audytu wewnętrznego w sektorze 

publicznym, rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz podręcznika audytu 

wewnętrznego Ministerstwa Finansów. 

 W latach 2013 – 2015 Prezes Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, odpowiedzialny m.in. za tłumaczenia 

standardów IIA 

 Do końca 2015 r. Członek Komitetu Audytu Ministerstwa Obrony Narodowej. 

 Współautor książki "Audyt wewnętrzny w praktyce. Audyt finansowy i operacyjny" oraz książki "Kontrola Zarządcza – ujęcie 

praktyczne". 

 Prowadzi szkolenia z CIA od blisko 9 lat – współautor programu szkoleniowego CIA. 

Specjalizacja CIA: zarządzanie audytem wewnętrznym, standardy audytu oraz modele ryzyka/kontroli 

Mirosław Stasik - Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA),  ACCA (The Association of Chartered Certified 

Accountants), Certyfikowany Specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem (CRMA), Certyfikat oceny funkcji audytu 

wewnętrznego (QA), Audytor wiodący ISO 27001. 

 Ekspert w obszarze audytu finansowego, zarządzania 

finansowego,  badania sprawozdań finansowych, analizy finansowej.  5 

lat doświadczenia w audycie finansowym w firmie Wielkiej Czwórki 

(PwC) oraz ukończony kurs ACCA , trener w zakresie audytu finansowego 

dla CIA cześć III. 

 Bogate doświadczenie w ocenie funkcji audytu wewnętrznego w 

jednostkach sektora finansów publicznych oraz sektora prywatnego, w 

tym sektora finansowego. Trener IIA Polska w zakresie oceny funkcji 

audytu wewnętrznego 

 Trener w obszarze metod doboru próby współpracujący z Krajową Szkołą Administracji Publicznej 

 Prowadził wiele projektów zwiększających efektywność zarządzania w sektorze publicznym (zarządzanie przez cele, 

zarządzanie ryzykiem, audyt organizacyjny, kontrola zarządcza) w czołowych jednostkach sektora publicznego w Polsce 

(KPRM, NIK, NFOŚiGW, Centrum Sztuki współczesnej, Ministerstwo Finansów, URE, ULC) 

 Współautor książki "Audyt wewnętrzny w praktyce. Audyt finansowy i operacyjny" 

 Prowadzi szkolenia z zakresu certyfikatów IIA od blisko 9 lat – współautor programu szkoleniowego CIA.  

Specjalizacja CIA:  audyt sprawozdań finansowych, finanse, rachunkowość zarządcza, metody badań częściowych (dobór próby), 

audyt efektywnościowy 

Piotr Mizia-Ossoliński  - Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA), Certyfikowany Audytor Systemów 

Informatycznych (CISA) oraz certyfikowany audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg 

ISO 27001. 

 Doświadczony audytor wewnętrzny oraz trener, 

 Uznany praktyk audytu wewnętrznego w samorządzie 

 Prowadził liczne projekty IT 

 Brał udział w licznych projektach wspomagających wdrożenie audytu wewnętrznego w kraju i za granicą. 

 Prowadzi nasze szkolenia z CIA od ponad 4 lat – współautor programu szkoleniowego CIA. 

Specjalizacja CIA: audyty informatyczne, technologia informatyczna, bezpieczeństwo informacji 
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ZAKRES szkolenia 

Zakres naszego szkolenia w pełni odpowiada oficjalnemu zakresowi egzaminu publikowanemu przez IIA 

Global – szczegółowy zakres dostępny jest na oficjalnej stronie IIA Global : 

https://na.theiia.org/certification/cia-certification/Pages/Exam-Syllabus.aspx 

Szkolenie będzie w całości podporządkowaliśmy jednemu celowi: zdaniu egzaminu. Dlatego też program 

szkolenia jest w pełni zgodny z zakresem egzaminu, a wiedza teoretyczna jest stale przeplatana pytaniami 

testowymi. Dzięki temu uczestnicy są w stanie utrzymać koncentrację przez cały czas trwania szkolenia.  

Szkolenia trwają: Część 1 – 3 dni Część 2 – 3 dni Część 3 – 6 dni. 

 

Kontakt 

Mamy nadzieję, że nasze propozycje spełnią Państwa oczekiwania. Jesteśmy gotowi przeprowadzić dla 

Państwa szkolenie w wybranej przez Państwa lokalizacji w dowolnym mieście, oferujemy również własną 

bazę lokalową w centrum Warszawy (1 min. od Dworca Warszawa Centralna).  

Oferujemy również szkolenia otwarte. Nasza aktualna oferta znajduje się tu 

http://auditsolutions.pl/szkolenia/1-cia 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z nami. 

Z poważaniem, 

 

 
Mirosław Stasik 

Prezes Zarządu  

 

https://na.theiia.org/certification/cia-certification/Pages/Exam-Syllabus.aspx

