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ważne wydarzenie

Jak co roku, pod koniec września spotkali się w Kra-
kowie specjaliści audytu i  kontroli wewnętrznej, 
eksperci zwalczania oszustw i korupcji z kraju i za-

granicy.  
 Prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski w  przesła-
nym do uczestników liście napisał m.in.: (…) Właśnie 
mija 15 lat od chwili, gdy pod patronatem ówczesnego 
Prezesa Narodowego Banku Polskiego prof. Leszka Bal-
cerowicza odbyło się w Krakowie  pierwsze międzyna-
rodowe spotkanie   zorganizowane przez Polski Insty-
tut Kontroli Wewnętrznej. Od tamtej pory rokrocznie, 
każdej jesieni, mamy zaszczyt gościć w naszym mieście 
uczestników tego jakże ważnego wydarzenia. Kongres 
trwale   wpisał się w  życie Krakowskiej Akademii im. 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego, zajął stałe i  ważne 

miejsce wśród prestiżowych konferencji odbywających 
się w naszym mieście. 
 Jak powiedział Piotr Grzybowski, przedstawiciel or-
ganizatora, Akademia od wielu jest stałym partnerem 
PIKW.  Współorganizują podyplomowe studia dla spe-
cjalistów kontroli wewnętrznej, naukowe konferencje, 
a Kongres gości w murach tej uczelni już po raz 10. 
 To także tradycja, że inauguracyjne przemówienie 
wygłosił Kanclerz Akademii. Prof. Klemens Budzow-
ski, witając uczestników, podkreślił, jak ważne jest 
łączenie nauki i  praktyki codziennej i  wyraził prze-
konanie, że ta właśnie formuła, zaproponowana 16 lat 
temu przez PIKW, jak zwykle przyniesie wiele korzyści 
wszystkim, którzy zdecydowali się na udział w  tego-
rocznej imprezie.
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ważne wydarzenie

 A  Instytut zrobił kolejny krok na tej drodze. Zor-
ganizował konkurs Super Kontroler 2017 na najlepsze 
naukowe opracowanie w dziedzinie systemów kontroli 
i  bezpieczeństwa i  zaprosił do Krakowa jego zwycięż-
czynię. Pani Magdalena Gorbaczuk odebrała nagrodę, 
a  uczestnikom Kongresu przedstawiła najważniejsze 
aspekty swojej pracy. 
 Na Kongresie bywam niemal od początku istnienia 
tej imprezy – powiedziała jedna z uczestniczek – i przy-
jeżdżam tu nie tylko po wiedzę, ale i  nowe, profesjo-
nalne kontakty. Wielokrotnie posiłkowałam się roz-
wiązaniami swoich polskich i  zagranicznych kolegów, 
konsultowałam z  nimi swoje pomysły. Kiedy zauwa-

żyła, że patrzę na zaznaczone przez nią na agendzie 
wystąpienia, powiedziała: w  tym roku nastawiłam się 
przede wszystkim na tematykę związaną z  informacją, 
bezpieczeństwem i  ochroną danych oraz kontrolą biz-
nesową. 
 Udało się nam porozmawiać nie tylko ze stałymi 
bywalcami, ale i osobami, które po raz pierwszy brały 
udział w tej imprezie. Dla nich każdy temat był ważny. 
Nic więc dziwnego, że uczestnicy mieli tak wiele pytań 
do prelegentów, a obrady pierwszego dnia przedłużyły 
się ponad godzinę. Z  dużym zainteresowaniem przy-
jęto wystąpienie dr  Wojciecha Macutkiewicza z  CBŚ.   
Dyrektora Departamentu Zarządzania Strategicznego 
i Wdrożeń Ministerstwa Finansów Janusza Jasińskiego, 
zasypano gradem pytań, ale z  największym oddźwię-
kiem spotkała się prelekcja Marka Zielińskiego, eksper-
ta Krajowego Instytutu Kontroli Biznesowej. Okazało 
się, że choć zagadnienie nie jest nowe, to temat kon-
troli biznesowej nie jest jeszcze właściwie rozpoznany. 
Przewidziany czas na pytania został trzykrotnie prze-
kroczony i prowadzący zaproponował, by dyskusję do-
kończyć w kuluarach. Długo trzeba było czekać „w ko-
lejce” ze swoim pytaniem czy problemem, ale udało się 
i w dziale „Bezpieczna Organizacja” można się o efek-
tach naszych zabiegów o rozmowę przekonać. 
 Równie gorącymi tematami były zagadnienia zwią-
zane z  ochroną i  bezpieczeństwem danych oraz no-
wymi obowiązkami przedsiębiorców, wynikającymi 
z  wprowadzanego w  życie rozporządzenia unijnego. 
Temat przedstawiano i  omawiano w  różnych kontek-
stach, zaprezentowano też dwa e-learnigowe kursy, któ-
re w tym mogą pomóc. Widać, że potrzeba jest duża, bo 
po wystąpieniu Krystyny Szawłowskiej z firmy TECH-
NE na ich kurs zapisało się kilkudziesięciu uczestników 
Kongresu. 
 Mówiąc o biznesie pod kontrolą, działaniu zgodnym 
z prawem, zwalczaniu przestępstw gospodarczych i ko-
rupcji zawsze odwołać się trzeba do zagadnień związa-
nych z etyką. I na tegorocznym kongresie sporo czasu 
jej poświęcono. 
 Kilka wystąpień, w tym panel dyskusyjny, zajęło się 
problematyką compliance. I  tym razem nie obyło się 
bez pytań z  sali, choć Piotr Chmiel zamiast pytań do 
rozważań: Compliance prawne czy Compliance etycz-
ne: różne oczekiwania i  różne zadania w ujęciu tej sa-
mej funkcji słuchacze dostał burzliwe oklaski.
 Na zakończenie, przedstawiciele organizatora za-
prosili uczestników 16 Kongresu na kolejne spotkanie 
już za rok.  


