
  
VII  Konferencja Finansowa 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

                   Partner strategiczny  

                

                             Patroni merytoryczni 

 

     Patroni medialni  

 

 

      Wspieramy 

                         

2018 
 

 
 
 
Instytut Audytorów 
Wewnętrznych  
IIA Polska  
 
 
Hotel Marriott, 
Warszawa  
28 lutego 2018 r. 

ROLA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO  

 W ASPEKCIE ZMIENIAJĄCEGO SIĘ PRAWA  

 REGULUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI FINANSOWEJ 



 

 Strona 2 

Agenda Konferencji: 

08:00 - 09:00 Rejestracja uczestników i kawa powitalna 

09:00 – 09:05 Powitanie uczestników i otwarcie Konferencji  
 

09:10 – 09:50  Rekomendacja H KNF - kluczowe zmiany z punktu widzenia 
audytu wewnętrznego w bankach 

 
 Łukasz Cichy – kancelaria radcy prawnego – Łukasz Cichy  
 
09:55 – 10:35  RODO vs Rekomendacja D Komisji Nadzoru Finansowego - 

ewolucja czy rewolucja? 
 

Radosław Kaczorek, CISSP, CISA, CIA, CRISC – Prezes 
Zarządu, IMMUSEC Sp. z o.o. 
 

10:40 – 11:20  Audytor to też człowiek. Narzędzia coachingowe w audycie. 
   

Piotr Jaworski – Trener, szef Szkoły Mentorów Collegium 
Wratislaviense 

 
11:20 – 11:35  Przerwa kawowa 
 
11:35 – 12:15  Dopuszczalność składania oświadczeń przez 

pełnomocnika. Rola audytora w procesie badania 
prawidłowości czynności wykonywanych przez 
pełnomocnika. 

 
 Ewa Czarnecka -  Dyrektor departamentu prawnego  
E-Kancelaria Grupa Prawno- Finansowa sp. z o.o. 
 

12:20 – 13:00  Nowy zakres informacji w dokumentowaniu transakcji  
z podmiotami powiązanymi na podstawie zmian ustawy  
o podatku dochodowym od osób prawnych. 
  
Marcin Dzięgielewski - Szef zespołu ds. opodatkowania 
działalności zagranicznej Grupy PZU 
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13:00 – 14:00  Lunch 
 
14:05 – 14:45  Rola audytu w zakresie wykonywania obowiązków 

wynikających z ustawy o wymianie informacji 
podatkowych z innymi państwami (m.in. najważniejsze 
kwestie problematyczne, rejestrowanie czynności). 

 
 Jan Ziomek - Magister prawa Uniwersytetu Warszawskiego  
w 2014 r. (tytuł pracy: Ryzyko prawne w działalności banków 
komercyjnych w Polsce) 
 

 
14:50 – 15:30  AML – nowa ustawa o przeciwdziałaniu prania pieniędzy – 

najnowsze zmiany. 
 

Iwona Leńczuk -  Radca prawny / Inspektor Nadzoru 
(CCO)PKO BP Finat Sp. z o.o. 
 

15:35 – 16:05  Przerwa kawowa 
 

16:10 – 16:50 Panel ekspertów: Rola audytu wewnętrznego w aspekcie 
zmieniającego się prawa regulującego działalność 
instytucji finansowych. 

 
16:55 – 17:30 Funkcja aktuarialna – wyzwania. 

 
Dagmara Wieczorek – Bartczak - Dyrektor, Dział Doradztwa 
Biznesowego, European Actuarial Services, EY 
 

17:30 - 17:450 Zakończenie Konferencji 
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VII Konferencja Finansowa 
 

„Rola audytu wewnętrznego  w aspekcie 

zmieniającego się prawa  regulującego działalność 

instytucji finansowej” 

Warszawa, 28.02.2018 r. 
Prosimy o przesłanie wypełnionego czytelnie i kompletnie formularza e – mailem na adres 

office@iia.org.pl (preferowany skan) lub fax na numer: 222 478 378 

Umowa – formularz zgłoszeniowy: 

Organizator: Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska z siedzibą w Warszawie (00-002),  

ul. Świętokrzyska 20 pok. 508, NIP: 525-22-42-892 REGON: 015164833 Nr KRS: 0000106923 Sąd 

Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS 

Miejsce:     Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa 

Termin zgłoszeń:   16 lutego 2018 r. 

Kontakt:  Renata Zysiak  tel. : 22 110 08 13  e - mail: office@iia.org.pl 

Opłata:        450,00 zł netto + 23% VAT (553,50 zł brutto) członkowie IIA Polska  

     650,00 zł netto + 23% VAT (799,50 zł brutto) pozostałe osoby  

Uczestnik Konferencji lub podmiot zgłaszający zobowiązuje się do zapłaty zgodnie z oznaczeniem (członek IIA Polska, pozostałe 

osoby). Opłaty należy wnosić na konto Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, na podstawie formularza zgłoszeniowego / 

umowy lub wystawionej faktury pro-forma, do dnia 16.02.2018 r. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie powoduje zwrotu opłaty lub 

zwolnienia z obowiązku zapłaty.  

Dane rachunku bankowego: PKO BP S.A. 18 1020 1013 0000 0002 0003 2458  

Tytuł przelewu: KF2018_ (imię i nazwisko) 

DANE UCZESTNIKA:  

Imię i Nazwisko::  

Stanowisko:  

Numer członkowski (jeśli dotyczy):  

Telefon i E – mail:  

Nazwa firmy / płatnika:   

Adres wraz z kodem pocztowym:  

NIP  

Proszę o wystawienie faktury VAT TAK / NIE 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez IIA Polska moich danych osobowych, zawartych w formularzu 

zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do rejestracji uczestnictwa w Konferencji, zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r nr 101 poz.926 z pózn.zm/” 

 

________________________________________ 

data/ podpis 

 

 

mailto:office@iia.org.pl
http://www.warsawmarriott.pl/
mailto:office@iia.org.pl
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Warunki uczestnictwa: 
 
Warunkiem przyjęcia / wpisania na listę uczestników konferencji jest przesłanie 
poprawnie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, oraz dokonanie 
do dnia 16.02.2018 r. , na podstawie umowy / zgłoszenia lub faktury proforma, opłaty 
za udział w konferencji. 
 
Ewentualna rezygnację z uczestnictwa w Konferencji należy zgłosić do organizatora  
w formie pisemnej nie później niż 14 dni przed Konferencją. Po tym terminie możliwe 
jest jedynie zastępstwo zgłoszonego uczestnika, co należy zgłosić do biura IIA Polska 
(office@iia.org.pl) 
 
Cena uczestnictwa w Konferencji: 
 

 450.00 zł + 23% VAT – członkowie IIA Polska 
 650.00 zł + 23% VAT – pozostałe osoby 

 
Oferowane zniżki:  
 
10% zniżki – dla 3 lub więcej osób zgłoszonych przez tę samą instytucję 
10 % zniżki dla przedstawicieli NIK, członków Polrisk, PIBR, BCMG 
Zniżki nie sumują się. 
 
Cena obejmuje: materiały konferencyjne, serwis kawowy, lunch. 
 
Cena nie obejmuje kosztów noclegu. 

Oświadczenie VAT dla jsfp 

Termin konferencji: 28 lutego 2018 r. 

Termin nadsyłania zgłoszeń – 16 lutego 2018 r. 

Za udział w Konferencji uczestnicy otrzymają 7 godzin CPE. 

Wszelkich informacji udziela biuro IIA Polska – 22 110 08 13 (office@iia.org.pl) 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany agendy. 
 

 

mailto:office@iia.org.pl
https://www.iia.org.pl/sites/default/files/oswiadczenie_n_1.doc
mailto:office@iia.org.pl

