
  

 
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO RAFAŁ KOZIOŁ

Uniwersytet Rzeszowski 

Stowarzyszeniem Certyfikowanych Specjalistów i Audytorów ds. 

IIIPodkarpackie Forum Audytu

Patronat: Dziekan Wydziału Ekonomii dr hab., prof. UR Ryszard Kata 

Partner wiodący: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej w Warszawie
 

IIIPodkarpackie Forum Audytu

środowiska osób zajmujących 

informacji oraz zapobieganiemi

Zapraszamy do dyskusji przedstawicieli 

samorządowych, wymiaru sprawiedliwości, 

i osoby zainteresowane problematyką audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej oraz 

ochrony danych osobowych i audyt

Panele tematyczne: 

I. Audyt bezpieczeństwa informacji i rola Inspektora Ochrony Danych w świetle nowych 

przepisów prawnych.  

II.  Zarządzanie ryzykiem w zakresie ODO a kontrola zarządcza w jednostce

III. Identyfikacja i zapobieganie nadużyciom gospodarczym i korupcji.

IV. Etyka w zawodzie audytora.

Punkty w Programie Ustawicznego Kształcenia oraz punkty CPE

 6 punktów w Programie

Kontroli Wewnętrznej  

 6 punktów CPE (w tym 1 punkt z zakresu etyki)
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Uniwersytet Rzeszowski – Wydział Ekonomii
we współpracy ze 

Stowarzyszeniem Certyfikowanych Specjalistów i Audytorów ds. 

Kontroli Wewnętrznej 

zapraszają na  

Podkarpackie Forum Audytu 
16 marca 2018 roku 

900-1430, sala D1-C5 (aula) 

 

Patronat: Dziekan Wydziału Ekonomii dr hab., prof. UR Ryszard Kata 

Partner wiodący: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej w Warszawie

Podkarpackie Forum Audytu służy upowszechnianiu wiedzy oraz konsolidacji

ych się kontrolą i audytem wewnętrznym, bezpieczeństwem 

zapobieganiemi zwalczaniem nadużyć gospodarczych i korupcji

przedstawicieli nauki, przedsiębiorstw, organizacji rządowych

samorządowych, wymiaru sprawiedliwości, etc., zarówno pełniących obowiązki audytorów jak 

problematyką audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej oraz 

ochrony danych osobowych i audytu bezpieczeństwa.  

informacji i rola Inspektora Ochrony Danych w świetle nowych 

Zarządzanie ryzykiem w zakresie ODO a kontrola zarządcza w jednostce

dentyfikacja i zapobieganie nadużyciom gospodarczym i korupcji. 

tyka w zawodzie audytora. 

Korzyści udziału w Forum: 

Punkty w Programie Ustawicznego Kształcenia oraz punkty CPE

rogramie Ustawicznego KształceniaKrajowej Listy 

(w tym 1 punkt z zakresu etyki)  

 

Wydział Ekonomii 

Stowarzyszeniem Certyfikowanych Specjalistów i Audytorów ds. 

 

Patronat: Dziekan Wydziału Ekonomii dr hab., prof. UR Ryszard Kata  

Partner wiodący: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej w Warszawie 

konsolidacji i promocji 

się kontrolą i audytem wewnętrznym, bezpieczeństwem 

zwalczaniem nadużyć gospodarczych i korupcji.  

organizacji rządowychi 

etc., zarówno pełniących obowiązki audytorów jak 

problematyką audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej oraz 

informacji i rola Inspektora Ochrony Danych w świetle nowych 

Zarządzanie ryzykiem w zakresie ODO a kontrola zarządcza w jednostce. 

Punkty w Programie Ustawicznego Kształcenia oraz punkty CPE 

sty Programu Audytu i 



  

 
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO RAFAŁ KOZIOŁ

Ponadto każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat 

Rada programowa: 

Dr hab. Ryszard Kata, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski

Dr Tomasz Potocki – Uniwersytet Rzeszowski

Mgr Leszek Adamski - Polski Instytut Kontroli 

Mgr Ireneusz Jabłoński – Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej w Warszawie 

 

Organizacja:  

Dr Lidia Kaliszczak – Wydział Ekonomii

podyplomowych  (przewodnicząca)

Mgr Stanisław Hady-Głowiak – 

studiów podyplomowych Audyt wewnętrzny

Mgr Natalia Kłos    sekretariat Forum, WE UR

Sławomir Adamczyk - ekspert w dziedzinie zwalczania przestępczości 
nadużyciom gospodarczym, korupcji

Leszek Adamski  – audytor wewnętrzny,

Tomasz Bąk – ekspert w dziedzinie 
nadużyciom gospodarczym, korupcji

Piotr Błaszczeć - ekspert PIKW w dziedzinie bezpieczeństwa informacji

Zbigniew Gawlik–członekzarządu CAKW

Piotr Grzybowski - członek zarządu i ekspert PIKW

Stanisław Hady- Głowiak – audytor i ekspert w zakresie bezpieczeństwa informacji, wieloletni 
pracownik administracji publicznej, ekspert PIKW

Ireneusz Jabłoński – członek zarządu i ekspert PIKW

Rafał Kozioł – radca prawny, specjalista w zakresie prawa gospodarczego, mediacji oraz 
przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom gospodarczym i korupcji

Dariusz Kozłowski– ekspert w dziedzinie przeciwdziałania

Robert Płaziak–audytor wewnętrzny

Krystyna Szawłowska - członek CAKW, 

Robert Toruj –członek CAKW, przedstawiciel firmy
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tnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w Forum

Uniwersytet Rzeszowski (przewodniczący Rady

Uniwersytet Rzeszowski 

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej w Warszawie 

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej w Warszawie  

Wydział Ekonomii UR, prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i 

(przewodnicząca)   

 Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, koordynator zewnętrzny 

studiów podyplomowych Audyt wewnętrzny 

sekretariat Forum, WE UR 

 

Informacja o prelegentach 

ekspert w dziedzinie zwalczania przestępczości zorganizowanej, zapobiegania 
nadużyciom gospodarczym, korupcji 

audytor wewnętrzny,prezes zarządu CAKW 

w dziedzinie bezpieczeństwa państwa, zwalczania terroryzmu,
dużyciom gospodarczym, korupcji 

w dziedzinie bezpieczeństwa informacji 

zarządu CAKW 

członek zarządu i ekspert PIKW 

audytor i ekspert w zakresie bezpieczeństwa informacji, wieloletni 
administracji publicznej, ekspert PIKW 

członek zarządu i ekspert PIKW 

radca prawny, specjalista w zakresie prawa gospodarczego, mediacji oraz 
przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom gospodarczym i korupcji 

ekspert w dziedzinie przeciwdziałanianadużyciom gospodarczym i korupcji

audytor wewnętrzny 

członek CAKW, przedstawiciel firmy "Techne” Sp. z o.o.,

przedstawiciel firmyTechne Sp. z o.o., 

 

 

 

potwierdzający udział w Forum 

(przewodniczący Rady) 

 

, prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i 

, koordynator zewnętrzny 

zorganizowanej, zapobiegania 

bezpieczeństwa państwa, zwalczania terroryzmu, zapobiegania 

audytor i ekspert w zakresie bezpieczeństwa informacji, wieloletni 

radca prawny, specjalista w zakresie prawa gospodarczego, mediacji oraz 

nadużyciom gospodarczym i korupcji, 

Techne” Sp. z o.o., 
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8.30 – 9.00 – Rejestracja uczestników

9.15 – 9.30 - Przywitanie gości, słowo wstępne

Dziekan Wydziału Ekonomii; Ireneusz Jabłoński 

Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej w Warszawie;

Informacja o studiach podyplomowych na WE „Audyt wewnętrzny” 

dr Lidia Kaliszczak 

podyplomowych WE

 

Panele tematyczne: 

9:30 – 10.40 Panel I 

Audyt bezpieczeństwa informacji i 
nowych przepisów prawnych
 

Prelegenci: 

Robert Toruj, Krystyna Szawłowska

Stanisław Hady- Głowiak –„Inspektor Ochrony Danych, jako wyspecjalizowany audytor ds. 
bezpieczeństwa informacji w jednostce”

gen. bryg. rez. dr inż. Tomasz Bąk

i zarządzania bezpieczeństwem instytucji. Syne

Dyskusja 

Eksperci: Robert Toruj,gen. bryg. rez. dr inż. Tomasz Bąk

 

10.40 – 11.45 Panel II 

Zarządzanie ryzykiem w zakresie ODO a kontrola zarządcza w jednostce

 

Prelegenci:  
Zbigniew Gawlik –„RODO wyzwaniem dlakontrolizarządczej”

Piotr Błaszczeć – „Jak sprawnie zarządzać incydentami w zakresie 
osobowych” 

Dyskusja 

Eksperci :Piotr Błaszczeć, Stanisław Hady

11:45 Przerwa kawowa 
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 Programkonferencji

Rejestracja uczestników 

Przywitanie gości, słowo wstępne– dr hab., prof. UR Ryszard Kata

Dziekan Wydziału Ekonomii; Ireneusz Jabłoński - członek zarządu i ekspert 

Kontroli Wewnętrznej w Warszawie; 

Informacja o studiach podyplomowych na WE „Audyt wewnętrzny” 

dr Lidia Kaliszczak – prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i 

podyplomowych WE 

 

informacji i rola Inspektora Ochrony Danych w świetle 
nowych przepisów prawnych 

Krystyna Szawłowska – „8 kroków do RODO” 

„Inspektor Ochrony Danych, jako wyspecjalizowany audytor ds. 
jednostce” 

gen. bryg. rez. dr inż. Tomasz Bąk– „Audyt zewnętrzny jako metoda wsparcia procesu planowania 

i zarządzania bezpieczeństwem instytucji. Synergia podsystemów bezpieczeństwa

gen. bryg. rez. dr inż. Tomasz Bąk, płk rez. mgr Sławomir Adamczyk

Zarządzanie ryzykiem w zakresie ODO a kontrola zarządcza w jednostce

„RODO wyzwaniem dlakontrolizarządczej” 

„Jak sprawnie zarządzać incydentami w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych 

Piotr Błaszczeć, Stanisław Hady- Głowiak, Zbigniew Gawlik 

 

gramkonferencji 

dr hab., prof. UR Ryszard Kata, 

członek zarządu i ekspert 

 

Informacja o studiach podyplomowych na WE „Audyt wewnętrzny” –  

s. studiów niestacjonarnych i 

rola Inspektora Ochrony Danych w świetle 

„Inspektor Ochrony Danych, jako wyspecjalizowany audytor ds. 

jako metoda wsparcia procesu planowania 

rgia podsystemów bezpieczeństwa” 

rez. mgr Sławomir Adamczyk 

Zarządzanie ryzykiem w zakresie ODO a kontrola zarządcza w jednostce 

bezpieczeństwa i ochrony danych 
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12.00 – 13.30 Panel III 

Identyfikacja i zapobieganie nadużyciom gospodarczym i 

Prelegenci: Robert Płaziak –Czy nadmiar inwestycyjnych środków publicznych może powodować 
nadużycia?” 

Rafał Kozioł – „Pola nadużyć w ubezpieczeniach  gospodarczych

Dariusz Kozłowski – „Korupcja we współczesnej gospodarce 

Dyskusja 

Eksperci :RobertPłaziak, Rafał Kozioł, Leszek Adamski, Stanisław Hady

13.30 -14.00 Przerwa na lunch 

14:00 – 15.00 Panel IV 

Etyka w zawodzie audytor

Prelegenci:  

płk rez. mgr Sławomir Adamczyk
bezpieczeństwa” 

Leszek Adamski – „Niezależność audytora. Wspieranie rozwoju osobistego audytorów

Dyskusja 

Eksperci:Ireneusz Jabłoński, Leszek Adamski, płk rez. mgr Sławomir Adamczyk

 

15.00 – Zakończenie konferencji i wydanie certyfikatów
 

Uczestnictwo w konferencji - opłaty

Studenci, członkowie organizacji audytowych

Pozostali uczestnicy: 
Zgłoszenie  udziału do 5 marca 2018
Zgłoszenie udziału po 5 marca 2018

Organizatorzy zastrzegają sobie 

zbyt małej liczby uczestników

wszystkim zainteresowanym do 9

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń mailowo pod adres

Kontakt do Organizatorów i Partnerów Forum:

 Natalia Kłos –  tel. 17 87217

Załączniki:  Załącznik 1. Karta zgłoszeniowa

  Załącznik 2: Program konferencji
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Identyfikacja i zapobieganie nadużyciom gospodarczym i korupcji

Czy nadmiar inwestycyjnych środków publicznych może powodować 

nadużyć w ubezpieczeniach  gospodarczych” 

we współczesnej gospodarce –metody i środki unikania zagrożeń

Rafał Kozioł, Leszek Adamski, Stanisław Hady-Głowiak

na lunch  

Etyka w zawodzie audytora 

płk rez. mgr Sławomir Adamczyk – „Praktyczne aspekty etyki w zakresie audytu 

Niezależność audytora. Wspieranie rozwoju osobistego audytorów

Ireneusz Jabłoński, Leszek Adamski, płk rez. mgr Sławomir Adamczyk

Zakończenie konferencji i wydanie certyfikatów 

opłaty:  

organizacji audytowych i osoby współpracujące z organizatorami:

2018 r.: 120 zł  
2018 r.:150 zł  

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu konferencji, w przypadku

uczestników. Informacja w przedmiotowym zakresie zostanie przekazana 

wanym do 9 marca 2018 r. 

przesyłanie zgłoszeń mailowo pod adres: nklos@ur.edu.pl

ganizatorów i Partnerów Forum: 

8721717, e-mail: nklos@ur.edu.pl 

Załącznik 1. Karta zgłoszeniowa 

Załącznik 2: Program konferencji 

 

korupcji 

Czy nadmiar inwestycyjnych środków publicznych może powodować 

metody i środki unikania zagrożeń” 

Głowiak 

Praktyczne aspekty etyki w zakresie audytu 

Niezależność audytora. Wspieranie rozwoju osobistego audytorów” 

Ireneusz Jabłoński, Leszek Adamski, płk rez. mgr Sławomir Adamczyk 

i osoby współpracujące z organizatorami: 50 zł 

możliwość zmiany terminu konferencji, w przypadku zgłoszenia 

przedmiotowym zakresie zostanie przekazana 

nklos@ur.edu.pl 


