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PATRONAT HONOROWY:
REKTOR UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU
PREZES INSTYTUTU AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH IIA POLSKA

KONFERENCJA NAUKOWA
WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DLA 
AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

09.00 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.20 Otwarcie Konferencji
–  dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. nadzw., Dyrektor Instytutu Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
–  dr hab. Maciej Cieślukowski, prof. nadzw., Kierownik Katedry Finansów Publicznych, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
–  mgr Iwona Bogucka, Wiceprezes Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

10.20 – 11.30 SESJA I – Informacja i komunikacja w audycie wewnętrznym w dobie cyfryzacji
Moderator : dr Joanna Przybylska, UEP
Komunikacja w dobie cyfryzacji
–  dr hab. Jacek Trębecki, prof. nadzw. UEP
–  dr hab. Waldemar Rydziak, prof. nadzw. UEP
Rola audytu w zapewnieniu bezpieczeństwa informacji
–  Wiesław Kasprzak, Ekspert, Blue Energy Sp. z o.o.

11.30 – 12.00  Przerwa kawowa

12.00 – 13.40 SESJA II – Propagowanie postaw etycznych w nowoczesnym audycie 
Moderator : dr Joanna Przybylska, UEP
Nadużycia w e-gospodarce 
–  Adam Grys, Risk Manager, PayU
Rola sygnalisty w zgłaszaniu nadużyć 
–   Iwona Bogucka, Wiceprezes IIA Polska 
Znaczenie wartości etycznych w nowoczesnym audycie
–  dr Anna Waligóra, UEP,

13.40 – 14.00 Przerwa kawowa



14.00 – 15.15 SESJA III – Wyzwania dla audytu wewnętrznego  
Moderator : Iwona Bogucka, Wiceprezes IIA Polska
Szanse i zagrożenia dla współczesnego audytu
–  Joanna Mrowicka, MBA, Audytor Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA 
Audyt wewnętrzny w sektorze prywatnym i publicznym – dwa światy czy wzajemne źródła inspiracji?
Panel ekspercki z udziałem przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego 
–  Joanna Mrowicka, MBA, Audytor Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie
–  Marzena Kujawa, CGAP, Kierownik Audytu Wewnętrznego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Audytor Wewnętrzny
–  Anna Koźmińska, Kierownik Biura Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, Audytor Wewnętrzny
–  Krzysztof Dworczak, Współwłaściciel Business Watch Sp. z o.o., Audytor Wewnętrzny,
–  Krzysztof Siedlecki, CIA, Biegły Rewident, PMP®, AgilePM® HiProMine S.A.

15.15 – 15.30 Podsumowanie konferencji 

Iwona Bogucka
Z  wykształcenia prawnik, posiadaczka uznanych międzynarodo-
wych i krajowych kwalifikacji w zakresie audytu wewnętrznego, 
kontroli i  zarządzania ryzykiem. Doświadczony menedżer w  au-
dycie wewnętrznym i  zewnętrznymi. Wykładowca na studiach 
I i II stopnia oraz podyplomowych, konsultantka, a także autorka 
i współautorka publikacji naukowych. Aktywny członek najwięk-
szej organizacji zawodowej w Polsce IIA Polska.

Krzysztof Dworczak, współzałożyciel firmy doradczej Business Watch, audytor 
wewnętrzny z doświadczeniem w sektorze prywatnym i publicznym, admirator sztuki 
współczesnej.

Adam Grys, Risk Manager, PayU.
Od 5 lat związany z PayU, wiodącą oragnizacją płatniczą działającą 
w 18 krajach na 4 kontynentach. Obecnie jako Risk Manager od-
powiedzialny za procesy zarządzania ryzykiem, incydentami i cią-
głością działania na rynkach Europy, Afryki i Ameryki Łacińskiej.
W latach 2011 – 2014 pracował jako specjalista ds. kontroli we-
węntrzej w Kompanii Piwowarskiej, a następnie w Dziale Zarzą-
dzania Ryzykiem Grupy Allegro.

Wiesław Kasprzak, Ekspert ds. Bezpieczeństwa Informacji.
Ekspert w  zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, 
zarządzania ryzykiem, zarządzania IT oraz zarządzania ciągłością 
działania i lean management. Od 2002 roku związany z DGA SA. 
Od 2010 roku kieruje zespołem konsultantów w Departamen-
cie Bezpieczeństwa Informacji w Blue Energy sp. z o.o. Posiada 
szerokie umiejętności z  zakresu m.in.: tworzenia i  wdrażania 
systemów zarządzania w  oparciu o  standardy ISO/IEC 27001, 

ISO/IEC 17799, ISO/IEC 25999, wdrażania wymagań Ustawy o  Krajowym Systemie 
Cyberbezpieczeństwa, wdrażania polityk zarządzania ryzykiem, audytów na zgodność 
z  wymaganiami standardów korporacyjnych i  rządowych (SOX, AEO, C-TPAT, TAPA), 
bezpieczeństwa sieci i urządzeń telekomunikacyjnych. Swoje kompetencje potwierdza 
certyfikatami, m.in.: Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000, 
Audytor Wiodący ISO/IEC 27001, Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością 
Działania, Certified Information Security Manager (CISM).

Anna Koźmińska – kierownik Biura Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Kro-
toszynie, Audytor Wewnętrzny.
Posiada wieloletnie doświadczenie o audycie wewnętrznym zdobyte głównie w sektorze 
publicznym. Z racji pełnionej funkcji uczestniczy w strategicznych projektach, inicjatywach 
w zakresie kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, a także innych kluczowych obsza-
rach zarządzania finansami publicznymi.

Marzena Kujawa 
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, audytor 
wewnętrzny (zaświadczenie Ministerstwa Finansów nr 1090/2004 
oraz CGAP® - Certified Government Auditing Professional®). 
Wieloletni praktyk w zakresie prowadzenia audytu wewnętrzne-
go w  jednostkach sektorze publicznym, a  także wykładowca na 
studiach podyplomowych. Obecnie pełni obowiązki Kierownika 
Zespołu Audytu Wewnętrznego w Wielkopolskim Urzędzie Woje-
wódzkim w Poznaniu.

Joanna Michalina Mrowicka
Absolwentka prawa UJ oraz Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie (MBA), eks-
pert ds. oceny technologii medycznych (HTA), zawodowo związana z  sektorem finansów 
publicznych w obszarach ochrony zdrowia oraz nauki, współpracuje z czołowymi firmami 
audytorskimi w charakterze eksperta. Od 2004 roku audytor wewnętrzny (MF, CGAP, CRMA, 
QAV). Jej naukowe zainteresowania koncentrują się na sektorze opieki zdrowotnej - jest re-
daktorem i współautorką publikacji „Zarządzanie podmiotem leczniczym akredytowanym”, 
wydanym przez Wolters Kluwer i obecnie przygotowuje kolejną publikacje z tego zakresu.
W latach 2003-2013 związana z The Institute of Internal Auditors: w Polsce w charakterze 
Prezesa i Wiceprezesa Zarządu oraz na szczeblu europejskim w Zarządzie ECIIA. Pasjo-
natka ekologii i zdrowego stylu życia oraz literatury i podróży w najdalsze rejony globu. 

dr hab Waldemar Rydzak, prof, nadzw. Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Poznaniu.
Zajmuje się problematyką wpływu informacji na podejmowanie 
decyzji ekonomicznych. Specjalizuje się zagadnieniach związanych 
z  kształtowaniem postaw i  zachowań ekonomicznych w  sytu-
acjach kryzysowych. Autor publikacji naukowych i artykułów po-
święconych roli komunikowania, informacji, reputacji i zaufania 
ujętych z perspektywy ekonomii. Praktyk, prowadzi agencje do-

radztwa komunikacyjnego, współpracował z największymi polskimi firmami m.in. ENEA, 
TAURON, PKN Orlen, T-Mobile. W czasie wolnym zaangażowany w ochronę środowiska 
naturalnego, a w szczególności ochronę czystości wód.

Krzysztof Siedlecki – CIA, Biegły Rewident, PMP®, AgilePM® 
HiProMine S.A.
Dyrektor finansowy i praktyk audytu wewnętrznego posiadający 
ponad 15-letnie doświadczenie w audycie wewnętrznym, audy-
cie finansowym, zarządzaniu finansami i doradztwie biznesowym 
zarówno dla korporacji jak i  MŚP. Krzysztof realizował projekty 
z  obszaru audytu wewnętrznego, due dilligence, optymalizacji 
procesów w różnorodnych branżach m.in. produkcji i sprzedaży 

paliw, usług IT, e-commerce, usług uzdrowiskowych. Aktualnie zatrudniony na stanowi-
sku dyrektora ds. finansowych i administracyjnych w HiProMine S.A. – jedynej w Polsce 
spółce zajmującej się przemysłową produkcją i hodowlą owadów z przeznaczeniem na 
pasze dla zwierząt.

dr hab Jacek Trębecki, prof, nadzw. Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Poznaniu.
Zajmuje się wpływem komunikowania i informacji na podejmo-
wanie decyzji ekonomicznych. Szczególnie interesuje go proble-
matyka komunikowania wewnętrznego w nowych mediach. Au-
tor ponad 100 publikacji naukowych i  artykułów. Praktyk, 
prowadzi agencje doradztwa komunikacyjnego współpracował 
z największymi Polskimi firmami m.in. Lasy Państwowe, PKN Or-

len, Metro Goup. Działacz społeczny m.in.  Wiceprezydent  Lions CLub Rotunda należącej 
do największej organizacji charytatywnej świata,  Prezes Stowarzyszenia Absolwentów 
UEP, z-ca przewodniczącego Rady Osiedla Strzeszyn.

Anna Waligóra 
Magister socjologii (2010) i  doktor ekonomii (2017). Pracuje 
na Uniwersytecie Ekonomicznym w  Poznaniu i  Obserwatorium 
Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej. Obecnie za-
angażowana w badania nad przedsiębiorczością społeczną i CSR, 
sharing economy i relacjami rynku edukacyjnego i rynku pracy. 
Projektuje metodologie badań społecznych i marketingowych.
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