Już po raz piętnasty, pod koniec września, w Krakowie spotkali się krajowi i zagraniczni przedstawiciele biznesu i sektora
publicznego, by wymienić się doświadczeniami.
urszula kamińska

FOTO

		

ważne wydarzenie

16

kontrolerinfo | nr 5 (październik 2016)

kongres

ważne wydarzenie

JOANNA PAŁKA/KONTROLER INFO

K

rakowski Kongres zgromadził w tym roku 167 gości
z kraju i ze świata, by przedyskutowali problem synergii narzędzi systemu kontroli wewnętrznej.
O istotnych korzyściach płynących z realnej synergii mówili Piotr
Caliński – audytor, ekspert systemów antykorupcyjnych, portugalski gość Nuno Castanheira - audytor
praktyk i teoretyk, Dariusz Daniluk,
dziś konsultant, niegdyś podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
i Tatyana Lebedynets, Główny Audytor Narodowego Banku Ukrainy.
Mów iąc o sy nergii narzędzi
systemu kontroli, nie można zapominać o systemie bezpieczeństwa.
Ryzyko w tym obszarze nigdy nie
jest stałe, dlatego regularny audyt
bezpieczeństwa, dostosowany do
zmiennych warunków, w jakich
działa organizacja, jest koniecznością. Tym zagadnieniom poświęcili
swoje wystąpienia: Prezes Instytutu Analizy Ryzyka gen. rez. dr inż.
Tomasz Bąk, Jeremy Swinfen Green,
Waldemar Ignaczak – ekspert analizy śledczej i Marek Dyjasz – eks-

pert przeciwdziałania i zwalczania
przestępczości i korupcji oraz Anna
Ścieszko-Osińska, doktorantka Akademii Obrony Narodowej.
Synergia się nie uda, jeśli komunikacja w firmie szwankuje, dlatego
Piotr Jaworski - Dyrektor Biura Audytu i Kontroli PKP PLK SA podpowiadał, jak formułować zalecenia,
aby dokonać mocnej i trwałej zmiany w organizacji.
W kuluarach żywo dyskutowano o treści wystąpień. W pewnym
momencie jeden z gości powiedział:
Nie mogę doczekać się prezentacji
Piotra Welenca. Właściwie jestem tu
głównie ze względu na niego. Spójrzcie tylko na program, będzie mówił
o strategicznym zarządzaniu jednostkami publicznymi za pomocą
narzędzi informatycznych wspierających Governance-Risk-Compliance. Jestem pewien, że dostaniemy
„gotowca” i wreszcie w jednostkach
publicznych zarządzanie ryzykiem
przestanie być jedynie regulaminowym zapisem. Nie było to jedyne
informatyczne narzędzie zaprezentowane na tegorocznym Kongresie.

Firma TECHNE z Lublina pokazała program pozwalający uporać
się z problemami ochrony danych
osobowych, a przedstawiciel AGH
w Krakowie zaprezentował program
wykorzystywany w analizie śledczej.
Narzędziom kontroli wewnętrznej i zarządczej swoje prelekcje poświęcili: Dyrektor Naczelny amerykańskiej firmy doradczej ArcBlue
– Simon Steele i Krzysztof Pakoński,
Audytor Generalny Urzędu Miasta
Krakowa.
O systemowym zapobieganiu
korupcji mówili Tomasz K loze,
Pełnomocnik ds. jakości Polskiego
Centrum Badań i Certyfikacji oraz
przedstawiciele Służb Celnych.
– To najbardziej dynamiczny
Kongres w piętnastoletniej historii
tych spotkań – powiedział Jacek Mażulis, symultaniczny tłumacz związany z imprezą od początku jej istnienia. Nie tylko tempo, ale i charakter
wystąpień, ich spójność, sprawność
w prowadzeniu dyskusji i wyczuwalny kontakt między prelegentami
i słuchaczami tworzyły niezwykły
klimat tego spotkania.
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