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Ogólnopolskie spotkanie szkoleniowe 

„AUDYT WEWNĘTRZNY W PRAKTYCE - wymiana doświadczeń” 

Organizowane przez Koła Regionalne i Branżowe IIA Polska 

w dniach 12-13 kwietnia 2018 r. 

 

W dniach 12-13 kwietnia 2018 r., w Hotelu Novotel Poznań Centrum odbędzie się spotkanie 

szkoleniowe „AUDYT WEWNĘTRZNY W PRAKTYCE - wymiana doświadczeń”.Wystąpią 

znakomici prelegenci m.in. menedżerowie i pracownicy audytu wewnętrznego, kontroli 

wewnętrznej, eksperci i specjaliści. 

Celem wydarzenia jest transfer wiedzy poprzez wymianę doświadczeń między audytorami, 

kontynuowanie nawiązanych kontaktów zawodowych i propagowanie idei audytu 

wewnętrznego w różnych częściach kraju.  

Dotychczas takie spotkania odbyły się w Karpaczu (2016 roku) i Lublinie (2017 roku). 

Zagadnienia omawiane na szkoleniu dotyczyć będą praktycznych aspektów zadań 

audytowych oraz rozwiązań stosowanych zarówno w sektorze publicznym, jak i w biznesie.  

W roku 2018 na miejsce spotkania wybrano stolicę Województwa Wielkopolskiego! 

Współorganizatorzy zapraszają na to niezwykle interesujące wydarzenie! 
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Marzena Staniszewska prawnik, specjalista w zakresie etyki, 

prawa podatkowego, prawa dowodowego, kryminalistyki oraz 

nauk pokrewnych 

Audytor wewnętrzny MF, QA, Specjalizuje się  

w dziedzinie audytu wewnętrznego, etyki, budowy środowiska 

wewnętrznego w organizacjach, jakości i budowania zaufania do 

zawodu audytora wewnętrznego.  Od 32 lat w administracji 

publicznej, na stanowiskach samodzielnych lub związanych  

z kierowaniem zespołami w jednostkach sektora finansów 

publicznych. Posiada 8 letnie doświadczenie w pracy społecznej 

na rzecz Instytutu. Łączy wiedzę z długoletnią praktyką  

i doświadczeniem zawodowym. Doradca ds. etyki. 

 

 

 

Katarzyna Lenczyk-Woroniecka – Dyrektor Wydziału Audytu 

Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Dolnośląskiego. Członek IAW IIA Polska, 

dyplomowany audytor sektora publicznego (CGAP), 

certyfikowany audytor Ministerstwa Finansów (698/2004), 

Internal Quality Assessment/Validator, posiada certyfikat 

zapewnienia zarządzania ryzykiem (CRMA). 

 Autorka publikacji w miesięczniku rachunkowość nr 11/2011 

„Specyfika badania sprawozdań finansowych publicznych 

uczelni wyższych” oraz publikacji w zeszytach naukowych 

„Audyt wewnętrzny, jako źródło systematycznej oceny” - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. 

Autorka polskiego tłumaczenia arkuszy do samooceny według metodologii IIA Global z podręcznika 

Quality Assessment Manual oraz podręcznika IIA Global „Rola audytu w zarządzaniu sektorem 

publicznym”. 
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Anna Janiszewska – Starszy Audytor w Biurze Bezpieczeństwa  

i Audytu w PKP CARGO S.A. Dyplomowany Audytor Wewnętrzny, 

kwalifikacje w zakresie oceny, jakości audytu wewnętrznego (QA), 

certyfikowany audytor, jakości wg normy ISO 9001. W PKP 

CARGO realizuje zadania związane z projektowaniem, wdrażaniem, 

prowadzeniem i doskonaleniem systemu zarządzania ryzykiem. 

Współpracuje z Entrepreneur Impet Polska przy rozwijaniu 

metodologii SPOCO.  

                                                 W IIA Polska jest Koordynatorem Branżowego Kola Finansowego.  

 

 

  Elżbieta Izabela Szczepankiewicz – doktor nauk ekonomicznych, 

zatrudniona w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada certyfikat audytora 

wewnętrznego oraz kilkuletnią praktykę zawodową na stanowisku 

księgowej, audytora wewnętrznego i specjalisty do spraw wdrożeń 

systemów finansowo-księgowych i systemów klasy MRPII/ERPII. 

Autorka programu i kierownik studiów podyplomowych w uczelni 

niepublicznej w zakresie „Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna w 

gospodarce i administracji” (2012-2014) oraz autorka programu  

i kierownik kilku edycji studiów podyplomowych w zakresie 

„Rachunkowość budżetowa, kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów 

publicznych” (od 2014) w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Opublikowała ponad 150 

publikacji naukowych w zakresie rachunkowości, kontroli wewnętrznej i zarządczej, audytu 

wewnętrznego oraz rewizji finansowej, 5 poradników dla audytorów i kilkadziesiąt artykułów w kilku 

czasopismach specjalistycznych dla praktyków. Najnowsze książki autorki to:  

– Audyt kontroli wewnętrznej rachunkowości w środowisku informatycznym, Difin, Warszawa 

2016, 

– Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego. Ocena i doskonalenie procedur 

kontroli zarządczej w środowisku informatycznym rachunkowości, UE w Poznaniu i Wyd. 

Naukowe CONTACT, Poznań 2017. 
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Tomasz Ganobis – Kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego  

w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Posiadacz 

certyfikatów CIA, CGAP, CRMA, IA ISO 27001. 

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Krajowej Szkoły 

Administracji Publicznej. Ukończył także Studium Audytu 

Wewnętrznego. Wieloletni pracownik administracji rządowej, od 

2011 r. audytor wewnętrzny.  Członek Instytutu Audytorów 

Wewnętrznych IIA Polska od 2011 r. 

 

 

 

 

 Dr Norbert Gill Radca prawny Autor publikacji jest radcą 

prawnym wpisanym na listę OIRP w Poznaniu. Zajmuje się 

głównie sprawami z zakresu zamówień publicznych, zarówno 

dla zamawiających, jak i wykonawców. Przewodniczył 

komisjom przetargowym udzielających największych 

zamówień publicznych w Polsce w szczególności, w sektorze 

administracji publicznej, JST, służby zdrowia, sportu itp. 

Obsługuje kompleksowo i reprezentuje zarówno małych  

i średnich przedsiębiorców, jak i duże międzynarodowe 

korporacje działające w formie spółek uczestniczące w postępowaniach przetargowych. Brał 

udział w kilkuset sprawach przed KIO oraz sądami okręgowymi w sprawach skarg na 

orzeczenia Izby. Obrońca w postępowaniach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Był doradcą do spraw zamówień publicznych Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych, autor 

ponad stu pięćdziesięciu publikacji z tego zakresu, uzyskał tytuł doktora prawa na Wydziale 

Prawa i Administracji Uniwersytetu w Łodzi i doktora nauk humanistycznych na Wydziale 

Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od 25 lat zatrudniony 

jest na stanowisku naukowo-dydaktycznym na UAM, gdzie prowadzi wykłady z zamówień  
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publicznych, powołany został przez Rektora UAM na stanowisko kierownika Studium 

Podyplomowego z zakresu zamówień publicznych pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień 

Publicznych w Warszawie. Trener na wielu szkoleniach i warsztatach o charakterze 

zamkniętym dla instytucji publicznych i biznesu oraz otwartych. W maju 2015 r. jeden  

z organizatorów i główny prelegent na Kongresie Prawa Zamówień Publicznych 

zorganizowanym przez OIRP w Poznaniu. 

Przygotowuje z zamówień publicznych do wykonywania zawodu kolejne roczniki aplikantów 

w OIRP w Poznaniu. 

 Autor dwóch monografii „Zamówienia publiczne. Aspekty praktyczne w komentarzach” 

(Poznań 2015) oraz „Polityka antykorupcyjna w prawie zamówień publicznych” (Poznań 

2016) 

 

 

 

 Marcin Dublaszewski - audytor wewnętrzny mający 

doświadczenie zarówno w sektorze rządowym jak  

i samorządowym. Certyfikowany trener audytu Ministerstwa 

Finansów, posiadacz kwalifikacji CIA, CGAP oraz Ministra 

Finansów (nr 867/2004), urzędnik mianowany Służby 

Cywilnej. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu 

audytu wewnętrznego na Uniwersytecie Warmińsko - 

Mazurskim w Olsztynie oraz Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor wielu 

publikacji z zakresu audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem. Prowadzący kursy z 

zakresu audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej dla kilku firm w 

Polsce. Jako audytor wewnętrzny zrealizował wiele zadań z zakresu oceny i doradztwa 

procesów zarządzania ryzykiem oraz wdrażania kontroli zarządczej. 

Uprawniony walidator komórek audytu wewnętrznego zgodnie z metodologia IIA. 

Koordynator wielu ocen komórek audytu wewnętrznego w obszarze administracji publicznej. 
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Audytor wewnętrzny od 2003 roku. Posiadacz międzynarodowych oraz krajowych 

kwalifikacji z tego zakresu (CIA, CGAP, Certyfikat Ministra Finansów). Audytem 

wewnętrznym zajmuje się zawodowo – jako podmiot zewnętrzny świadczący usługi dla 

administracji publicznej. Z pasją podchodzi do zagadnień audytu wewnętrznego oraz 

zarządzania ryzykiem, dzięki czemu nie tylko przekazuje wiedzę, ale i zapał niezbędny do 

budowania tych funkcji w firmie czy urzędzie.  

 

 

 Anna Królak, audytor wewnętrzny MF 1889/2005, CGAP, QA 

Validator, certyfikowany audytor ISO 9001. Biegły sądowy z 

zakresu audytu wewnętrznego.  

Od początku pracy zawodowej związana z JSFP, w tym 

placówkami ochrony zdrowia i JST. Członek Instytutu 

Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, inicjator  

i koordynator Łódzkiego Regionalnego Koła Audytorów 

Wewnętrznych IIA Polska. Organizator szkoleńi konferencji 

dotyczących problematyki audytu wewnętrznego. Autorka i 

współautorka artykułów naukowych z zakresu audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej i 

zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym oraz w systemach ochrony zdrowia w Polsce 

i UE. 

 

 Piotr WELENC, CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, ACO, 

QAVal., LA ISO22301/27001/20000  

Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA., Certyfikowany audytor IT, 

certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem 

informatycznym i ładem IT. Doktorant Instytutu Badań 

Systemowych PAN. Członek Komitetu Technicznego KT306  
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Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem, analizy 

procesowej, corporate & IT goverance, compliance, Sarbaness-Oxley Act 2002 (SOX). 

Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku Centralnego, jako członek zespołu audytorów 

informatycznych Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Doradca spółek giełdowych 

w zakresie GRC. Ekspert ds. zarządzania ryzykiem w PKF Polska S.A., Członek  

Komisji ds. Compliance w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Członek Rady 

Naukowej czasopisma „Compliance” Instytutu Compliance przy Uniwersytecie Viadrina, 

Frankfurt/O. Autor ponad 30 publikacji naukowych i prasowych dot. zagadnień audytu, 

ryzyka, governance. 

 

 

Marcin Gałka –  Wieloletni wykładowca w Stowarzyszeniu 

Księgowych w Polsce (staż ponad 14 lat), Altkom Akademia, 

Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz wielu innych 

instytucjach szkolących z zakresu obsługi programów Symfonia, 

Optima i Płatnik. Absolwent Szkoły Wyższej im. Pawła 

Włodkowica w Płocku, prezes firmy Soft Consulting Sp. z o.o. na 

co dzień zajmującej się wdrażaniem i audytem zintegrowanych 

systemów informatycznych. Swoje doświadczenie zdobył wdrażając programy finansowo-

księgowe i kadrowo-płacowe w jednostkach budżetowych, dużych firmach z kapitałem 

polskim i zagranicznym oraz w wielu mniejszych przedsiębiorstwach. 

 

 Barbara Sajnaj – Skarbnik Miasta Poznania od 1999 roku. Z 

zawodu jest prawnikiem. Od początku działalności zawodowej związana z finansami. 

Nadzoruje politykę finansową i budżetową Miasta Poznania. Autorka 
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i współautorka publikacji poświęconych zarówno Partnerstwu Publiczno-Prywatnemu 

(finansowanie inwestycji miast), jaki rachunkowości budżetowej (inwentaryzacja). W roku 

2012 obroniła z wyróżnieniem pracę dyplomową w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu w 

ramach Akademii Liderów Samorządowych. Biegły rewident. Obecne zainteresowania 

zawodowe koncentrują się na zagadnieniach, związanych z centralizacją VAT w jednostkach 

sektora finansów publicznych. Prowadzi szkolenia dla skarbników gmin. 

 

 


