
09.00 – 09.10 Otwarcie Konferencji
–  prof. dr hab. Maciej Szymczak, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
–  Iwona Bogucka, Prezes Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

09.10 – 09.40 Gość specjalny
- Marian Banaś, Prezes Najwyższej Izby Kontroli

09.40 – 11.10 SESJA I – Wpływ otoczenia na działalność jednostki
Moderator: dr Joanna Przybylska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Finansów Publicznych
Pandemia covid-19 a gospodarka – prof. dr hab. Marian Gorynia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (30 min) 
Nowy model trzech linii obrony – Izabela Zydorczak, Dyrektor Audytu w Biurze Maklerskim Santander Bank Polska (30 min)
Kontrola zarządcza a dyscyplina finansów publicznych – radca prawny dr Tomasz Bojkowski, Uniwersytet Ekonomiczny  
w Poznaniu (30 min)

11.10 – 11.30 Przerwa

11.30 – 13.00 SESJA II – Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w dobie kryzysu
Moderator: dr Joanna Przybylska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Finansów Publicznych
Be flexible, czyli funkcja audytu w czasach pandemii – Joanna Mrowicka, MBA, audytor wewnętrzny Centralnego Szpitala Klinicznego 
MSWiA w Warszawie (30 min)
Konflikt interesów w pracy audytora i jako przedmiot audytu – Maciej Wnuk, autor i trener, maciejwnuk.pl (30 min)
Kompleksowe zarządzanie ryzykiem w organizacji – Iwona Bogucka, Prezes IIA Polska (30 min)

13.00 – 13.15 Przerwa

13.15 – 15.15 SESJA III – Etyczne aspekty pracy zdalnej audytora
Moderator: dr Joanna Przybylska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Finansów Publicznych
Etyka w pracy zdalnej – Mikołaj Wojnowski, Head of Internal Audit Raisin GmbH (30 min)
Audyt zdalny - nowa kultura pracy i nowe wyzwania? – Agata Szczerbetka, Dyrektor Audytu Wewnętrznego (30 min)
Skuteczne komunikowanie w audycie wewnętrznym – prezentacja wyników badań – dr Joanna Przybylska,  
dr hab. Waldemar Rydzak, prof. UEP, dr hab. Jacek Trębecki, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (30 min)
Jak się odnaleźć w trudnej sytuacji – Piotr Jaworski, audytor wewnętrzny, mentor, członek Zarządu European Mentoring & Coaching 
Council Poland (30 min)

15.15 – 15.30 Podsumowanie konferencji 
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prof. dr hab. Marian Gorynia, profesor nauk eko-
nomicznych. W latach 2008-2016 pełnił funkcję Rektora 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest prze-
wodniczącym Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa 
Ekonomicznego oraz członkiem Komitetu Nauk  
Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Wchodzi 
w skład komitetów redakcyjnych i rad programowych  
wielu czasopism naukowych. Członek Polskiego 

Towarzystwa Ekonomicznego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 
Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Academy of International 
Business, European International Business Academy, a także International 
Management Development Association. Pełni funkcję zastępcy przewodniczą-
cego Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów na kadencję na lata 2017-2020 oraz 
tę samą funkcję Rady Doskonałości Naukowej I Kadencji na lata 2020-2023. 
Problematyka badawcza: konkurencyjność przedsiębiorstwa, strategie przed-
siębiorstw w biznesie międzynarodowym, strategie inwestorów zagranicznych 
w Polsce, ekspansja firm polskich na rynki międzynarodowe, mezoekonomia, 
polityka wspierania konkurencyjności.

Izabela Zydorczak, CIA, doświadczony trener i prak-
tyk w zakresie kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrz-
nego, zarządzania ryzykiem i zapewnienia zgodności. 
W latach 2014-2015 konsultant Banku Światowego. 
Warsztaty i szkolenia prowadzi, równolegle do pracy 
w instytucji finansowej na stanowisku menedżerskim, 
dzięki czemu przykłady i dyskusje mają wymiar praktycz-
ny. Doświadczenie zawodowe zdobyła na stanowisku  

Dyrektora Biura Audytu, Oficera Compliance, Menedżera SOX, eksperta ds. operacji 
zagranicznych i prokurenta w banku. Pracowała w międzynarodowych projektach 
w Niemczech, Irlandii i Hiszpanii. Uczestniczyła m. in. w tworzeniu i organizowa-
niu banku na terenie Polski, we wdrażaniu Ustawy Sarbanes-Oxley, w projektach 
due diligence przy fuzjach instytucji finansowych, w audytach wewnętrznych na 
poziomie międzynarodowej grupy kapitałowej. Obecnie Dyrektor Audytu w Biurze  
Maklerskim, odpowiada za niezależną ocenę systemu kontroli i zarządzania ryzy-
kiem dla działalności maklerskiej w dużej instytucji finansowej. Absolwentka stu-
diów podyplomowych z rachunkowości i finansów oraz z audytu wewnętrznego. 
Członek Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. 

dr n. ekon. Tomasz Bojkowski, radca prawny, 
od marca 2008 roku pracownik Katedry Finansów 
Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 
Prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz seminaria na studiach 
pierwszego i drugiego stopnia, jak również w ramach 
studiów podyplomowych. W kancelarii prawnej specjali-
zuje się w prowadzeniu sporów skarbowych, umiejętnym 
przedstawianiu stanowiska podatnika, obwinionego, 

oskarżonego, beneficjenta czy kierownika jednostki, jak również obronie ich inte-
resów, co wymaga znajomości specyfiki aktywności zawodowej klienta .

Joanna Mrowicka, menadżer, prawnik, MBA, 
audytor oceny ryzyka (CRMA), audytor wewnętrzny 
(MF 206/2004, CGAP) - entuzjastka systemów pro-
fesjonalnej akredytacji i certyfikacji, ekspert firm au-
dytorskich i funduszy unijnych; autorka i redaktorka 
publikacji „Zarządzanie podmiotem leczniczym akre-
dytowanym”, w Instytucie Audytorów Wewnętrznych 
IIA Polska prezes i wiceprezes w latach 2008 -2013; 
członek Zarządu EC IIA.

Maciej Wnuk, autor i współautor szeregu publikacji 
z zakresu przeciwdziałania korupcji, konfliktu intere-
sów i przejrzystości życia publicznego, m.in.: „Konflikt  
interesów – czym jest i jak go unikać?”, „Konflikt  
interesów w zamówieniach publicznych”, „Świadomość  
ryzyka korupcji i zmowy przetargowej w zamówieniach 
publicznych”, „Procedury antykorupcyjne w jednostkach 
sektora publicznego i prywatnego”. Kierował zespo-

łem, który opracował program i materiały szkoleniowe z etyki dla korpusu 
służby cywilnej. Koordynował wdrażanie systemów antykorupcyjnych w Ministerstwie 
Obrony Narodowej i Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Był ekspertem  
NATO-wskiego programu Building Integrity in Defence. Wcześniej problema-
tyką antykorupcyjną zajmował się także jako radny i kontroler w warszawskim 
samorządzie oraz członek zarządu Transparency International Polska. Obec-
nie szkoli i pomaga wdrażać systemy antykorupcyjne i compliance w sekto-
rze publicznym i prywatnym. Jest ekspertem Polskiego Centrum Akredytacji  
w zakresie normy ISO 37001 Systemy zarządzania działaniami antykorup-
cyjnymi. 

Iwona Bogucka, Prezes IIA Polska, doświadczony 
menadżer w audycie zewnętrznym i wewnętrznym, 
dydaktyk, posiadaczka uznanych krajowych i między-
narodowych kwalifikacji w obszarze ryzyka i audytu 
wewnętrznego. Konsultantka, a także autorka i współ-
autorka publikacji naukowych. Entuzjastka komunika-
cji bez barier.

Mikołaj Wojnowski, absolwent Uniwersytetu  
Warszawskiego oraz studiów podyplomowych 
z zakresu bankowości Szkoły Głównej Handlowej 
na kierunku Zarządzanie i Finanse. Uczestnik stu-
diów ACCA, posiadacz tytułu Certified Internal 
Auditor (CIA). Międzynarodowe doświadczenie ze-
brane na stanowiskach szefa audytu wewnętrzne-
go w Londynie, Frankfurcie, Berlinie, Warszawie 

oraz Krakowie. Ulubione projekty to tworzenie struktur trzech linii obrony 
od podstaw oraz planowanie kontroli wewnętrznej. Kieruje sie tradycyj-
nym podejściem do audytu, ale pozostania elastycznym. Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej Polskiego Związku Golfa oraz pasjonat tematyki compliance 
w pracach audytu wewnętrznego.

Agata Szczerbetka, certyfikowany audytor wew-
nętrzny z wieloletnim doświadczeniem w realizacji 
projektów doradczych i audytowych oraz budowaniu 
oraz nadzorowaniu funkcji audytu. Aktualnie odpo-
wiedzialna za funkcje audytu w spółkach Grupy AXA 
w Polsce. Wcześniej Dyrektor Audytu Wewnętrznego 
w spółkach grupy Aviva w Polsce i na Litwie. Obszary 
jej zainteresowań to ryzyko operacyjne, finansowe, 

ubezpieczeniowe, zarządzanie aktywami oraz analiza finansowa. Jako audy-
tor, była zaangażowana w wiele projektów audytowych obejmujących różne 
obszary funkcjonowania organizacji, w tym przeglądy strategiczne, ocene 
ładu korporacyjnego, wszelkich procesów operacyjnych oraz finansowych. 
Dodatkowo w swojej karierze doradzała firmom z różnych branż (FMGC, 
oil&gas, farmacja) w zakresie budowania funkcji audytu, tworzenia zinte-
growanego modelu zarządzania ryzykiem (ERM), optymalizacji procesów 
biznesowych.

PRELEGENCI



dr Joanna Przybylska, adiunkt w Katedrze 
Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu. Audytor wewnętrzny, egzamin Ministra 
Finansów nr 755/2004. W latach 2011-2014 oraz 
obecnie Pełnomocnik Rektora UEP ds. koordynacji 
kontroli zarządczej, odpowiedzialna za wdrożenie 
systemu kontroli zarządczej na UEP, kierownik stu-
diów podyplomowych z zakresu audytu wewnętrz-

nego i obszarów pokrewnych, wykładowca z zakresu audytu wewnętrz-
nego na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych. Autorka 
i redaktorka publikacji naukowych poświęconych audytowi wewnętrz-
nemu i kontroli zarządczej. Audytor ISO 37001:2016 oraz QAVal; wielo-
letni praktyk w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego w sektorze 
samorządowym.

dr hab. Waldemar Rydzak, prof. Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu. Autor pierwszej w kraju 
rozprawy habilitacyjnej poświęconej działaniom pu-
blic relations w sytuacjach kryzysowych. Twórca pra-
cowni medialnej na Uniwersytecie Ekonomicznym 
w Poznaniu. Członek międzynarodowego zespołu 
naukowego European Communication Monitor – 
cyklicznego projektu badawczego realizowanego 

w ramach stowarzyszenia EUPRERA przez University of Leipzig, Leeds 
Metropolitan University, University of Amsterdam, University of Ljubljana,  
University Rey Juan Carlos, IULM University, University of Bordeaux 3, 
University of Lugano, Aarhus University, University of Oslo, Poznan  
University of Economics. Prezes agencji public relations Prelite PR. Autor 
szkoleń, symulacji, warsztatów z zakresu komunikowania się w sytuacjach 
kryzysowych. Doradzał kadrze zarządzającej wielu polskich i zagranicz-
nych firm (m.in. BASF, MTP, VW Poznań, Tauron Polska Energia, ENEA 
S.A., Polskiej Telefonii Cyfrowej – obecnie T-Mobile, PKN Orlen, METRO 
Group. 

dr hab. Jacek Trębecki, prof. Uniwersytetu  
Ekonomicznego w Poznaniu. Interesuje się problema-
tyką psychologii PR oraz internal relations. Jest współ-
właścicielem agencji public relations Prelite i domu 
wydawniczego piar.pl, praktykiem w zakresie komu-
nikowania wewnętrznego, kampanii społecznych 
oraz nawiązywania relacji z mediami. Autor kilkuset 
strategii PR i szkoleń, pracował dla największych pod-

miotów w kraju (m.in Orlen, PTC, KGHM, Lasy Państwowe, Kulczyk Holding, 
Siemens, Henkel) i zagranicy (Rząd Federacji Rosyjskiej, JTT Tobacco, METRO 
Group). Członek jury branżowego konkursu „Złote Spinacze”. Członek EUPRE-
RA (The European Public Relations Education and Research Association), PTE, PSPR 
i SAUEP. Członek zespołów badawczych i m.in zespołu Prof. Krishanmurty Srira-
mesha z Nanyang University w Singapurze, prof. Alana Freitaga z Uniwersytetu 
Północnej Karoliny w USA i projektu ECM (European Communication Monitor). 
Autor ponad 60 publikacji specjalistycznych: recenzji, rozdziałów w monogra-
fiach i podręcznikach, artykułów naukowych. Dziennikarz, pracował m.in. w ty-
godniku Wprost, Cash, Marketing Service i Sezon. Redagował, jako naczelny, 
Przegląd Ekonomiczny PTE, a obecnie redaktor naczelny Forum UEP.

Piotr Jaworski, certyfikowany audytor wewnętrz-
ny, mentor oraz trener biznesu. Były szef zespołów 
audytu i kontroli (PKP Intercity, PKP PLK, ARiMR). 
Pracownik misji pokojowych w Kosovie, Serbii  
i Macedonii. Jako konsultant doradzał w opracowaniu 
i wdrożeniu systemów kontroli wewnętrznej, przeciw-
działania nadużyciom i zarządzania ryzykiem w kilkuset 
jednostkach sektora finansów publicznych. Członek 

Zarządu European Mentoring & Coaching Poland. Wykładowca mentoringu na 
studiach podyplomowych w SGH. Wielki miłośnik wsi. To właśnie tam, wraz 
z żoną i czwórką dzieci, mieszka, uprawia winorośla i hoduje karpie. Odpoczy-
wa biegając po lesie i słuchając dobrej muzyki z amerykańskiej wsi – blues 
i americana. Ulubiony aforyzm: „Czas robi swoje. A ty, człowieku?”
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