
 

 
                                                                                                                            

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. i Uniwersytet Rzeszowski – Instytut Ekonomii i Finansów 

oraz Stowarzyszenie Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej zapraszają 

do udziału w 

VI Podkarpackim Forum Audytu 

26 marca 2021 r. (piątek) w formie wideokonferencji na platformie ClickMeeting 

Forum zostało objęte patronatem przez: 

Dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów 

Dyrektora Urzędu Statystycznego w Rzeszowie 

Burmistrza Miasta Sanoka 

Wójta Gminy Leżajsk 

Podkarpackie Forum Audytu jest miejscem spotkań i wymiany doświadczeń audytorów wewnętrznych, 

kontrolerów wewnętrznych i specjalizacji powiązanych, w tym osób zajmujących się audytem 

bezpieczeństwa informacji, systemów teleinformatycznych oraz zarządzaniem ryzykiem. 

Zapraszamy do udziału i dyskusji przedstawicieli nauki, przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów 

publicznych, pełniących obowiązki kierowników jednostek, kadry zarządzającej, koordynatorów kontroli 

zarządczej, audytorów wewnętrznych oraz inne osoby ochrony danych osobowych i audytu bezpieczeństwa.  

Rada programowa: 

Dr hab. Ryszard Kata, prof. UR – Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów, Uniwersytet Rzeszowski 

(przewodniczący Rady) 

Dr Marek Cierpiał-Wolan – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie 

Mgr Stanisław Hady-Głowiak – Koordynator merytoryczny i organizacyjny studiów podyplomowych na 

kierunku Audyt wewnętrzny na UR, Główny Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji - US w Rzeszowie 

Organizacja:  

Piotr Grzybowski, Ireneusz Jabłoński – Zarząd PIKW 

Leszek Adamski - Prezes zarządu CAKW, 

Katarzyna Hady-Głowiak – Wykładowca na kierunku Audyt wewnętrzny, ekspert PIKW  

Mgr Natalia Kłos – Sekretariat Forum, Instytut Ekonomii i Finansów UR 

 

Informacja o prelegentach  

Małgorzata Humel-Maciewiczak – radca Prezesa NIK 

dr hab. Grzegorz Skowronek- Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie 

Dr Marek Cierpiał – Wolan – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie 



 

 
                                                                                                                            

Robert Płaziak – audytor wewnętrzny, Dyrektor SP ZOZ w Lesku 

Agata Wośko – wieloletni pracownik samorządowy 

dr Katarzyna Kruczek – członek zarządu CAKW, ekspert PIKW, koordynator ds. systemu kontroli zarządczej 

Rafał Hryniewicz – prezes zarządu e-form Sp. z o.o., ekspert PIKW ds. whistleblowingu 

Iwona Krawiec-Baran – przedsiębiorca, kancelaria rachunkowo audytowa netprofit, członek CAKW 

Stanisław Hady-Głowiak – audytor wewnętrzny i ekspert w zakresie bezpieczeństwa informacji, wieloletni 

pracownik administracji publicznej, ekspert PIKW, członek CAKW, 

Dariusz Kozłowski – ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa informacji 

Magdalena Borowik – zastępca IOD w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie 

Krystian Antochów – Inspektor Ochrony Danych - Uniwersytet Rzeszowski 

Piotr Parużnik – ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa ze strony PIKW, wieloletni praktyk oraz zarządzający 

cyberbezpieczeństwem w firmach prywatnych i państwowych 

Gabriela Korecka-Duda – ekspert ds. kontroli i audytu w Andar Sp. z o.o. 

Sławomir Adamczyk - ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa informacji 

Program konferencji  

8.15 – 8.30 – rejestracja uczestników  

8.30 – 9.00 - przywitanie gości, słowo wstępne: 

 - dr hab., prof. UR Ryszard Kata, Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów UR,  

- Piotr Grzybowski - członek zarządu Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej w Warszawie,  

- Leszek Adamski – prezes zarządu Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów 

ds. Kontroli Wewnętrznej 

- zaproszeni Goście – Patroni Wydarzenia; 

- dr Lidia Kaliszczak – z-ca Dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów UR - Informacja o studiach 

podyplomowych organizowanych we współpracy z PIKW   

- Stanisław Hady-Głowiak – koordynator merytoryczny i organizacyjny studiów na kierunku Audyt 

wewnętrzny  

 

Porządek obrad: 

09:30 – 12:00   - I Panel 

Małgorzata Humel-Maciewiczak - Zapewnienie jakości w audycie 

Grzegorz Skowronek - Audyt wewnętrzny a zarządzanie organizacją 

Marek Cierpiał - Wolan – Zarządzanie jednostką podczas realizacji spisów powszechnych, a rola audytu 

Robert Płaziak – Audyt z perspektywy audytora 



 

 
                                                                                                                            

Agata Wośko - Kontrola zarządcza jako instrument wspomagający zarządzanie jednostką samorządu 

terytorialnego 

Katarzyna Kruczek - Rola koordynatora kontroli zarządczej w sprawnym i efektywnym zarządzaniu organizacją  

Rafał Hryniewicz - Sygnaliści jako istotny element systemu kontroli zarządczej 

Iwona Krawiec-Baran - Wyzwania wobec audytora w sektorze prywatnym 

12:00 – 12:20 Przerwa kawowa 

12:20 – 14:40 – II Panel  

Stanisław Hady-Głowiak – Rola IOD w sprawnym i efektywnym zarządzaniu organizacją – wprowadzenie 

Dariusz Kozłowski - Rola Inspektora Ochrony Danych a funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej  

Magdalena Borowik - Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych z punktu widzenia 

Zespołu IOD 

Krystian Antochów - Rola audytu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, jako istotny element 

zarządzania organizacją 

Piotr Parużnik - Kierunki rozwoju technik audytowych IT stosowanych do zarządzania organizacją i 

bezpieczeństwem informacji 

Gabriela Korecka-Duda – Przetwarzanie zgód RODO w celach marketingowych w agencjach 

ubezpieczeniowych 

Sławomir Adamczyk – Prawne i etyczne aspekty bezpieczeństwa w zakresie zarządzania organizacją  

14:40 – 15:00 Podsumowanie obrad 

  



 

 
                                                                                                                            

Korzyści udziału w Forum:  

Wstęp wolny, ale liczba miejsc ze względów technicznych jest ograniczona. 

Za udział w forum można uzyskać 5 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia, o którym mowa 

w Regulaminie Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych prowadzonej przez Polski 

Instytut Kontroli wewnętrznej Sp. z o.o. https://www.pikw.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 30 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 UR z poprzedniego roku akademickiego i osoby przyjęte na studia na UR 

w bieżącym roku. Wpłaty za udział prosimy wpłacać na rachunek CAKW nr 49 1750 0012 0000 0000 3441 9477. 

 

Rejestracja:  

Prosimy o zgłoszenie udziału na adres e-mail:  https://eszkoleniapikw.clickmeeting.com/vi-podkarpackie-

forum-audytu/register?_ga=2.10910516.1850179531.1615991383-1547898780.1594293765 

Przed zgłoszeniem się do udziału w wydarzeniu prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą 

przetwarzania Państwa danych osobowych (treść poniżej) i jej akceptację.  

Informujemy również o studiach podyplomowych na kierunku „Audyt wewnętrzny” organizowanych przez 

Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli 

Wewnętrznej Sp. z o.o. – szczegóły na stronie: http://podyplomowe.ur.edu.pl/?id=studia&ids=121 

 

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w konferencjach organizowanych przez PIKW Sp. z o.o. 

w Warszawie 

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 PIKW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy 

ul. Siennej 93 lok. 35, 00-815 Warszawa. Z Administratorem można skontaktować się mailowo pod adresem 

biuro@pikw.pl lub telefonicznie 22 6541044 lub listownie na wskazany wyżej adres siedziby. 

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

związku z realizacją wydarzenia VI Podkarpackiego Forum Audytu oraz na umieszczenie w bazie w celu 

https://www.pikw.pl/krajowa-lista,163.html
https://eszkoleniapikw.clickmeeting.com/vi-podkarpackie-forum-audytu/register?_ga=2.10910516.1850179531.1615991383-1547898780.1594293765
https://eszkoleniapikw.clickmeeting.com/vi-podkarpackie-forum-audytu/register?_ga=2.10910516.1850179531.1615991383-1547898780.1594293765
mailto:biuro@pikw.pl


 

 
                                                                                                                            

przesyłania informacji o kolejnych edycjach konferencji i studiach podyplomowych organizowanych przez 

PIKW, 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. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania celów promocyjnych/edukacyjnych 

Administratora lub zgodnie z obowiązującą 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. 

4) 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 innego 

państwa 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) 

5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania powoduje niemożność 

zgłoszenia swojego udziału w konferencji, 

6) Dane mogą być przekazane następującym podmiotom: 

• współorganizatorom wydarzenia, tj.: Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie 

Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej w Warszawie, 

• w zakresie niezbędnym do umożliwienia przeprowadzenia wydarzenia w formie zdalnej Państwa 

dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi techniczne na rzecz PIKW 

(ClickMeeting), 

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

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

8) 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, 

9) Administrator w ramach przetwarzania danych osobowych nie korzysta z systemów i nie stosuje metod 

służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

 

 


