
 

 

  

Uniwersytet Rzeszowski – Instytut Ekonomii i Finansów oraz Dział Kształcenia Podyplomowego 

Stowarzyszenie Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej (CAKW) 

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. (PIKW) 

wraz z Partnerami  

Kozioł i Hady-Głowiak Radcowie Prawni sp.p. (partner merytoryczny) 

LOCOS Piotr Błaszczeć, E-nform Sp. z o.o., IT Bezpieczeństwo oraz KontrolerInfo 

zapraszają do udziału w VIII  Podkarpackim Forum Audytu 

nt. Rola compliance w biznesie i sektorze publicznym 

która odbędzie się 24 marca 2023 r.  

w Instytucie  Ekonomii i Finansów UR sala nr C 5, ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 2 w Rzeszowie   

W FORMIE STACJONARNEJ w ramach spotkań członków i sympatyków CAKW z cyku Metodyka 

Patronat honorowy objęli:   

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester Czopek 

Wojewoda Podkarpacki  

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie 

 

Zgłoszenie udziału następuje poprzez wypełnienie formularza online:  

 

https://podyplomowe.ur.edu.pl/pl/aktualnosci/aktualnosc/VIII-Podkarpackie-Forum-Audytu 

 

Rada Naukowa: 

prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo 

dr hab. Ryszard Kata, prof. UR 

dr hab. Marcin Janik, prof. UŚ 

dr hab. Stanisław Rysz, prof. UP w Sanoku 

dr hab. Marek Cierpiał–Wolan, prof. UR  

dr inż. Lidia Kaliszczak 

 

dr Stanisław Hady-Głowiak 

dr Ewa Janik  

dr Katarzyna Kruczek  

dr Robert Płaziak  

dr Alina Walenia 

dr Małgorzata Wilczyńska 

 

https://podyplomowe.ur.edu.pl/pl/aktualnosci/aktualnosc/VIII-Podkarpackie-Forum-Audytu


 

 

  

Program 

8:00 8:30 Rejestracja uczestników 

8:30 8:50 Rozpoczęcie konferencji  

prof. dr hab. Sylwester Czopek  

JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego 

dr hab. Ryszard Kata, prof. UR  

 Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów UR 

dr hab. Marek Cierpiał–Wolan, prof. UR  

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie 

8:50 9:00 Wprowadzenie  

Ireneusz Jabłoński, Członek Zarządu PIKW 

Katarzyna Hady-Głowiak,  Członek zarządu CAKW 

dr Stanisław Hady-Głowiak, Rafał Kozioł  

Kozioł i Hady-Głowiak Radcowie Prawni Sp. p.  

PANEL I 

Zadania compliance w organizacji 

9:00 9:30 

 

Compliance. Jeszcze moda, czy już 

obowiązek? 

 

Piotr Chmiel, Compliance Oficer T-Mobile 

 

9:30 10:00 
Zarządzanie ryzykiem braku zgodności  

 

mgr inż. Justyna Kronstedt 

ekspert PIKW, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 

Firma Szkoleniowo-Doradcza JAK  

10:00 10:30 
Prawne i etyczne aspekty w praktyce 

compliance    

płk  rez. Sławomir Adamczyk 

Audytor, Lider Centrum Systemów Bezpieczeństwa Sp. z o.o.  

10:30 11:00 DYSKUSJA 

11:00 11:20 PRZERWA 

PANEL II 

Compliance w obszarze bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych 

11:20 11:50 

Rola Inspektora Ochrony Danych  

w zapewnieniu zgodności z przepisami  

o ochronie danych osobowych 

 

dr Stanisław Hady-Głowiak  

radca prawny, Partner KHG Sp. p., wykładowca akademicki, 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Urząd Statystyczny 

w Rzeszowie  

Krystian Antochów, Uniwersytet Rzeszowski 



 

 

  

11:50 12:20 Compliance w IT Piotr Błaszczeć, LOCOS  

12:20 12:40 
Testy penetracyjne w organizacji – zalety 

ich wykonania.  
Przemysław Kisała, IT Bezpieczeństwo  

12:40 13:10 DYSKUSJA 

PANEL III 

Compliance w praktyce  

13:10 13:40 

 

Sygnaliści. Szansa czy zagrożenie dla 

organizacji?  

 

Rafał Hryniewicz, E-nform 

13:40 14:00 

Zapewnienie funkcjonowania polityki 

antykorupcyjnej w administracji publicznej 

 

dr Alina Walenia, Uniwersytet Rzeszowski 

14:00 14:30 
Podsumowanie  

Zamierzenia PIKW i CAKW w 2023 r.  

Ireneusz Jabłoński, Członek Zarządu PIKW 

Leszek Adamski, Prezes Stowarzyszenia CAKW 

Za udział w spotkaniu można uzyskać 4 punkty w Programie Ustawicznego Kształcenia Krajowej Listy Audytorów, 

Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych https://www.krajowalista.pl/krajowa-lista,163.html. Walne zgromadzenie 

członków CAKW postanowiło ustalić składkę zadaniową, a zarząd CAKW ustalił składkę na pokrycie kosztów udziału  

w spotkaniu stowarzyszenia na 40 zł od osoby, która chce uzyskać zaświadczenie o udziale i przyznanych punktach, przy 

czym z opłaty zwolnieni są członkowie CAKW z opłaconą składką członkowską za bieżący rok, absolwenci Uczelni 

z poprzedniego roku akademickiego i osoby przyjęte na studia w bieżącym roku. Wpłaty za udział prosimy wpłacać 

na rachunek CAKW nr 49 1750 0012 0000 0000 3441 9477. W celu uzyskania zaświadczenia należy wystąpić z wnioskiem 

na adres e-mail Stowarzyszenia: biuro@cakw.pl Do wniosku proszę dołączyć potwierdzenie zapłaty opłaty za wydanie 

zaświadczenia. Informujemy, iż CAKW gromadzi dane osobowe w celu organizacji forum audytu i wystawienia 

zaświadczenia o udziale w forum. Zarchiwizowane dane osobowe uczestnika: imię i nazwisko oraz e-mail będą 

przechowywane bezterminowo. 

  Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail: k.hady-glowiak@pikw.pl 

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania lub zmiany formy Konferencji, w tym informacji określonych  

w programie z przyczyn niezależnych od organizatorów.  

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych prowadzonych przez 

Uniwersytet Rzeszowski współorganizowanych z PIKW Sp. z o.o. na stronie internetowej:  

https://podyplomowe.ur.edu.pl/pl/ 

 

https://www.krajowalista.pl/krajowa-lista,163.html
mailto:biuro@cakw.pl
https://podyplomowe.ur.edu.pl/pl/


 

 

  

 

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w konferencjach organizowanych  

przez Instytut Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z 27 kwietnia 2016r. – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), celem 

zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące 

przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 ust. 1 i 2 RODO. 

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16 , 35-959 Rzeszów.  

Z Administratorem można skontaktować się tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala telefoniczna) 

oraz e-mail: info@ur.edu.pll ub listownie na wskazany wyżej adres siedziby. 

2) Aktualne dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem +48 17 872 34 39, +48 17 872 36 46 

oraz adresem e-mail: iod@ur.edu.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, w związku z realizacją 

wydarzenia VIII Podkarpackiego Forum Audytu oraz na umieszczenie w bazie w celu przesyłania informacji o wydarzeniach i 

konferencjach oraz studiach podyplomowych współorganizowanych przez UR, a także w celu budowania pozytywnego 

wizerunku Administratora danych w przestrzeni publicznej oraz w mediach. Dane będą mogły być również przetwarzane na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu dochodzenia/obrony/ustalenia roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora, którym jest konieczność zapewnienia możliwości dochodzenia/obrony/ustalenia roszczeń.Pani/Pana 

dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania celów promocyjnych/edukacyjnych Administratora lub zgodnie z 

obowiązującą  

4) kategorią archiwalną, która obecnie wynosi nie mniej niż 5 lat, lub do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na 

przetwarzanie danych. W związku z obroną przed roszczeniami dane mogą być przetwarzane do czasu ich przedawnienia. 

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: 

• dostępu do danych osobowych – tj. prawo do potwierdzenia przez Administratora, czy przetwarzane są dane osobowe jej 

dotyczące, uzyskania dostępu do informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach, 

pouczenie o przysługujących uprawnieniach, 

• prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne, 

• usunięcia („bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, 

• prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innegopaństwa członkowskiego UE, 

• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem (w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – art. 6 ust.1 

lit. a RODO) 

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania powoduje niemożność zgłoszenia swojego udziału 

w konferencji, 

7) Dane mogą być przekazane następującym podmiotom: 

• organizatorzy i partnerzy wydarzenia, osoby odwiedzające naszą stronę internetową oraz media społecznościowe, a także 

autorzy i odbiorcy pojawiających się w związku z tym wydarzeniem publikacji, materiałów sprawozdawczych, statystycznych, 

promocyjnych i informacyjnych, itp., 

• w zakresie niezbędnym do umożliwienia przeprowadzenia wydarzenia w formie zdalnej Państwa dane osobowe mogą być 

udostępnione podmiotom świadczącym usługi techniczne na rzecz UR. 

• wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

8) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, 

9) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych 

osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 

wykorzystanie czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, 

10) Administrator w ramach przetwarzania danych osobowych nie korzysta z systemów i nie stosuje metod służących do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

 


