
PIKW od ponad 12 lat zajmuje się kształceniem i rozwojem zawodowym kontrolerów i audytorów, zaj-
mujących się oceną systemów kontroli wewnętrznej.

Z chwilą ogłoszenia przez Ministra Finansów komunikatu w sprawie standardów kontroli zarządczej
dla sektora finansów publicznych, PIKW włączył się w proces ich promowania i aktywnego wdrażania, po-
przez rzetelne doradztwo, liczne szkolenia i otwartą dyskusję na temat standardu COSO i zarządzania ry-
zykiem w jsfp.

Wprowadzając kontrolę zarządczą ustawodawca miał na celu usprawnienie zarządzania w sektorze pu-
blicznym, poprzez ewolucyjne odchodzenie od biurokracji w kierunku modelu menedżerskiego. Czy tak
jednak jest to powszechnie rozumiane?

Doświadczenia pierwszego roku wdrażania SKZ w administracji publicznej przyniosły poważną reflek-
sję. Pojawiające się komentarze na temat braku celowości ustanawiania tego systemu, dublowania roz-
wiązań już istniejących, mnożenia procedur kontrolnych są powszechne wśród kadry odpowiedzialnej
za jego ustanowienie.

Eksperci i konsultanci PIKW podjęli próbę dyskusji dlaczego tak się dzieje? Skąd bierze się tak mała ak-
ceptacja i zrozumienie dla budowy dojrzałych rozwiązań zarządczych w administracji publicznej?

Biorąc pod uwagę doświadczenia praktyczne PIKW zdecydował o rozpoczęciu praktyki corocznej de-
baty, celem której będzie poddanie publicznej dyskusji zebranych doświadczeń w zakresie wdrażania sys-
temu kontroli zarządczej w administracji publicznej. Organizacja ogólnopolskiej konferencji opartej
na modelu paneli dyskusyjnych, ma stworzyć dogodne warunki dla prezentacji zebranych doświadczeń,
w tym przede wszystkim tak cennych -dobrych praktyk. Przygotowany przez nas program ma na celu
zmierzenie się z najbardziej gorącymi i dyskutowanymi problemami wdrożenia SKZ.

Wyrażam nadzieję, że aktywny Państwa udział w naszej konferencji rozpocznie proces doskonalenia
kontroli zarządczej w administracji publicznej, budując płaszczyznę akceptacji, zrozumienia i wymiany
doświadczeń.
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10 pkt. CPE

PROGRAM

dzień 1
1. Od teorii do praktyki – problemy w budowie systemu

kontroli zarządczej.
2. Plan działalności a budżet zadaniowy – jak i dlaczego?
3. Samoocena/ samokrytyka? Doświadczenia admini-

stracji rządowej i samorządowej.

dzień 2
1. Kontrola zarządcza a systemy jakości w administra-

cji publicznej
2. Zarządzanie ryzykiem, identyfikacja i szacowanie

ryzyka. Doświadczenia administracji samorządowej
i rządowej. Zarządzanie ryzykiem w praktyce – złe
i dobre doświadczenia

Szczegółowy program konferencji w załączniku.

Uczestnicy otrzymują 10 punktów CPE przyznanych
przez The IIC.

PRELEGENCI

prof. dr hab. Krzysztof Opolski – Katedra Bankowości, Finan-
sów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersy-
tetu Warszawskiego
dr hab. Teresa Lubińska – prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
Sławomir Kacprzak – Współtwórca regulacji w zakresie kon-
troli zarządczej w sektorze publicznym
dr Piotr Modzelewski – Katedra Bankowości, Finansów i Ra-
chunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu War-
szawskiego

dr Marzena Gawrońska – Główny księgowy z kilkunastolet-
nim doświadczeniem, wykładowca na AF w Warszawie
Patrycja Zielińska – Zastępca prezesa PARP
dr Józef Płoskonka – Doradca Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
Ewa Małysa – Dyrektor Wydziału Finansów Małopolskiego Urzę-
du Wojewódzkiego w Krakowie
Krzysztof Pakoński – Generalny Audytor Urzędu Miasta Kra-
ków
Robert Pieprzyca – Pełnomocnik Wojewody ds. Budżetu Ma-
łopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
insp. Jarosław Czerechowski – Zastępca dyrektora Biura Kon-
troli Komendy Głównej Policji
Małgorzata Humel – Maciewiczak – Doradca techniczny De-
partament Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli
Illona Pałka – Kierujący Zespołem Audytu Wewnętrznego w Ma-
łopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie
Elżbieta Kruk – Audytor Wewnętrzny Urzędu Miasta Kraków
Anna Słodczyk – Dyplomowany menedżer, konsultant ds. zarzą-
dzania ryzykiem
Janusz Czauderna – Audytor, ekspert ds. obsługi informatycz-
nej administracji samorządowej
Adam Bochnar – Prezes zarządu PIKW
Edmund J. Saunders – Założyciel i honorowy prezes zarządu
PIKW
Rafał Krzemień – Przewodniczący Rady Programowej PIKW
Adam Chwalisz – Dyrektor biura kontroli w spółce akcyjnej
Daria Bochnar – Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrzne-
go w ARiMR
Piotr Jaworski – Współautor procedur kontroli zarządczej opar-
tych o znowelizowaną Ustawę o Finansach Publicznych. Właści-
ciel firmy doradczej.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Cena 1280 zł + 23% VAT obejmuje:
udział w konferencji, materiały, serwis kawowy i lunch.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.
Jeśli zgłosisz swój udział wcześniej:
– 21 dni – otrzymasz 10 % rabatu,
– 14 dni – otrzymasz 7 % rabatu.
Dodatkowe rabaty:
– zgłoszenie powyżej 2 osób z jednej instytucji – 5 %,
– dla osób pozostających na KLPAiKW – 5 %,
– dla człnków klubu PIKW – 5%,
– dla członków IIC Polska – 10 %.
Uwaga! Możliwe jest udzielenie tylko dwóch rabatów.

Prosimy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy.
Płatności należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia zwrot-
nego na rachunek Raiffeisen Bank:
45 1750 0009 0000 0000 1032 5323
Rezygnacje przyjmujemy pisemnie nie później niż na 5 dni ro-
boczych przed terminem konferencji.
W przypadku wycofania zgłoszenia na siedem dni
przed (i mniej) pobieramy opłatę manipulacyjna w wysoko-
ści 50% ceny szkolenia. Nieobecność zgłoszonego uczestnika
zobowiązuje do zapłaty pełnej należności.
Kontakt:
Piotr Grzybowski – koordynator ds. doradztwa
tel. 22 620 95 40 oraz 609 551 622
p.grzybowski@pikw.pl
Polski instytut Kontroli Wewnętrznej
00-815 Warszawa, ul. Sienna 93 lok. 35
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział KRS
KRS nr 259063; NIP 521-10-05-847; Regon 010802022
tel. 22 654 10 44; fax 22 620 94 36; biuro@pikw.pl

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu konferencji oraz przedstawionych
prelegentów w przypadku, gdy sytuacja taka wystąpi z przyczyn losowych.
©Wszelkie prawa zastrzeżone! Zabrania się kopiowania treści oferty.
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– doświadczenia pierwszego roku wdrażania

Warszawa, 4 – 5 kwietnia 2011 r. 
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