Uniwersytet Rzeszowski – Wydział Ekonomii
we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej oraz
Stowarzyszeniem Certyfikowanych Specjalistów i Audytorów ds. Kontroli
Wewnętrznej zapraszają do udziału w

IV Podkarpackim Forum Audytu
15 marca 2019 r.
WE UR, sala D1-C5 (aula)
Patronat:
Dziekan Wydziału Ekonomii dr hab., prof. UR Ryszard Kata

Wojewoda Podkarpacki dr Ewa Leniart
Patronat medialny: Dyrektor TVP3 Rzeszów Józef Matusz
Partner wiodący: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej w Warszawie
Partner regionalny: Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Kozioł
Podkarpackie Forum Audytu służy upowszechnianiu wiedzy oraz konsolidacji i promocji
środowiska osób zajmujących się kontrolą i audytem wewnętrznym, bezpieczeństwem informacji oraz
zapobieganiem i zwalczaniem nadużyć gospodarczych i korupcji.
Tematem przewodnim IV edycji Forum będzie wykrywanie, przeciwdziałanie korupcji,
nadużyciom i oszustwom gospodarczym oraz naruszeniom bezpieczeństwa informacji. Omówione
zostaną również najlepsze praktyki w tym zakresie.
Zapraszamy do dyskusji przedstawicieli nauki, przedsiębiorstw, organizacji rządowych
i samorządowych, wymiaru sprawiedliwości, etc., zarówno pełniących obowiązki audytorów, jak i osoby
zainteresowane problematyką audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej oraz ochrony danych osobowych
i audytu bezpieczeństwa.
Panele tematyczne:
I. Identyfikacja i zapobieganie nadużyciom gospodarczym i korupcji – aspekty prawne i etyczne
II. Naruszenia przepisów ODO – wykrywanie i zapobieganie - aspekty praktyczne
III. Prawne aspekty związane z nadużyciami w realizacji zamówień publicznych
IV. Nadużycia i naruszenia związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w jednostkach sektora
finansów publicznych i w pozostałych obszarach
Korzyści udziału w Forum:
Punkty w Programie Ustawicznego Kształcenia oraz punkty CPE


6 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia Krajowej Listy Programu Audytu i Kontroli
Wewnętrznej (w tym 1 punkt z zakresu etyki)

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w Forum

Rada programowa:
Dr hab. Ryszard Kata, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski (przewodniczący Rady)
Dr hab. Kom. Grzegorz Skowronek - Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Mgr inż. Leszek Adamski - Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej w Warszawie, Prezes Stowarzyszenia
Certyfikowanych Specjalistów i Audytorów ds. Kontroli Wewnętrznej,
Mgr Stanisław Hady-Głowiak – Koordynator merytoryczny i organizacyjny studiów podyplomowych na
kierunku Audyt wewnętrzny WE UR
Organizacja:
Dr Lidia Kaliszczak – Wydział Ekonomii UR, prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i
podyplomowych (przewodnicząca)
Stanisław Hady-Głowiak – Koordynator merytoryczny i organizacyjny studiów podyplomowych na kierunku
Audyt wewnętrzny WE UR
Informacja o prelegentach
dr hab. inż. Stanisław Rysz – ekspert ds. bezpieczeństwa informacji, właściciel firmy Eresjot
dr hab., kom. Grzegorz Skowronek - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Ireneusz Jabłoński – członek zarządu PIKW
Sławomir Adamczyk - ekspert IAR w dziedzinie zwalczania przestępczości zorganizowanej, zapobiegania
nadużyciom gospodarczym i korupcji
Leszek Adamski – audytor wewnętrzny, prezes zarządu CAKW
Piotr Błaszczeć - ekspert PIKW w dziedzinie bezpieczeństwa informacji
Zbigniew Gawlik – członek zarządu CAKW
Piotr Grzybowski - członek zarządu PIKW
Stanisław Hady- Głowiak – audytor i ekspert w zakresie bezpieczeństwa informacji, wieloletni pracownik
administracji publicznej, ekspert PIKW
Rafał Kozioł – radca prawny, specjalista w zakresie prawa gospodarczego, mediacji oraz przeciwdziałania
oszustwom, nadużyciom gospodarczym i korupcji
Gabriela Misiorowska – adwokat, specjalista w zakresie PZP i ODO
Dariusz Kozłowski – ekspert w dziedzinie przeciwdziałania nadużyciom gospodarczym i korupcji,
Daniel Panek - ekspert ds. bezpieczeństwa informacji, absolwent kierunku Audyt wewnętrzny na WE UR
Dorota Galimska – ekspert w obszarze nadużyć kredytowych, absolwent kierunku Audyt wewnętrzny na
WE UR
Robert Płaziak – audytor wewnętrzny, Dyrektor SP ZOZ
Robert Toruj –członek CAKW, przedstawiciel firmy Techne Sp. z o.o.,

Program konferencji
8.15 – 8.30 – rejestracja uczestników
8.30 – 9.00 - przywitanie gości,
słowo wstępne – dr hab., prof. UR Ryszard Kata, Dziekan Wydziału Ekonomii UR, Ireneusz Jabłoński członek zarządu i ekspert Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej w Warszawie, zaproszeni Goście;
Informacja o studiach podyplomowych na WE „Audyt wewnętrzny” –
dr Lidia Kaliszczak – prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i podyplomowych WE
Stanisław Hady-Głowiak – koordynator merytoryczny i organizacyjny studiów na kierunku Audyt
wewnętrzny
Panele tematyczne:
9:00 – 10.50 Panel I
Identyfikacja i zapobieganie nadużyciom gospodarczym i korupcji – aspekty prawne i etyczne.
Ireneusz Jabłoński – Wprowadzenie
Dr hab., kom. Grzegorz Skowronek – Planowanie działalności i zarządzanie ryzykiem. Wybrane cele
planu działalności Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Sławomir Adamczyk – Prawne i etyczne aspekty nadużyć i korupcji w działalności instytucji oraz firm.
Dariusz Kozłowski – Nadużycia w obrocie gospodarczym-aspekty praktyczne
Robert Płaziak- Niekonsekwencja władzy w kształtowaniu płac
Dyskusja
10:50 – 11:00 – Przerwa kawowa
11.00 – 13:00 Panel II
Naruszenia przepisów ODO – wykrywanie i zapobieganie - aspekty praktyczne
Prelegenci:
Stanisław Rysz – RODO – synteza retrospektywna - analiza SWOT funkcjonowania RODO i specyfika
podejścia do zagadnienia ODO w instytucjach administracji publicznej i podmiotach gospodarczych
Stanisław Hady- Głowiak – Rola IODO, jako wyspecjalizowanego audytora zapewniającego
przestrzeganie przepisów o ODO
Daniel Panek- Naruszenia ochrony danych osobowych – studium przypadków na przykładach krajowych i
zagranicznych.
Piotr Błaszczeć - Zarządzanie incydentami i naruszeniami po wejściu w życie RODO
Vacat- Rola IODO w zapobieganiu naruszeń po wejściu w życie RODO, a praktyka UODO w tym zakresie
Dyskusja
13:00 – 13:30 OBIAD

13.30 – 14.15 Panel III
Prawne aspekty związane z nadużyciami w realizacji zamówień publicznych.
Rafał Kozioł – Zamówienia publiczne – obszary w których najczęściej dochodzi do nadużyć
Gabriela Misiorowska – Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w aspekcie
naruszenia dyscypliny finansów publicznych

14:15 – 15.00 Panel IV
Nadużycia i naruszenia związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w jednostkach sektora
finansów publicznych i w pozostałych obszarach
Zbigniew Gawlik – Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z brakiem realizacji przez
kierownika jednostki obowiązków wynikających z kontroli zarządczej
Leszek Adamski – Rola CAKW w zapobieganiu nadużyć
Dorota Galimska – Nadużycia w obszarze zabezpieczeń kredytów mieszkaniowych i działania
zapobiegawcze
Robert Toruj – Rola polityki informacyjnej w wykrywaniu nadużyć
Dr Katarzyna Piskrzyńska - Moderator
15.00 – Zakończenie konferencji i wydanie certyfikatów

Uczestnictwo w konferencji - opłaty:
Zgłoszenie udziału do 5 marca 2019 r.: 120 zł
Zgłoszenie udziału po 5 marca 2019 r.:150 zł
Studenci, członkowie organizacji audytowych i osoby współpracujące z organizatorami: 65 zł
Opłata za nadanie punktów CPE : 30 zł (słuchacze, absolwenci kierunku Audyt wewnętrzny na WE UR i
członkowie z opłaconą składką CAKW bezpłatnie). Szczegółowe informacje: Leszek Adamski, e-mail:
leszeka@azoka.pl
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu konferencji, w przypadku zgłoszenia zbyt małej
liczby uczestników. Informacja w przedmiotowym zakresie zostanie przekazana wszystkim
zainteresowanym do dnia 5 marca 2019 r.
Zgłoszenia udziału i kontakt:
e-mail: zeiop@ur.edu.pl
tel. 723 913 028; 17 872 16 77;

