
 
 

 

  
 

 

  
   

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna  
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu (PWSTE) 

we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z oo.(PIKW), 
i Stowarzyszeniem Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów  

ds. Kontroli Wewnętrznej (CAKW) 
zapraszają do udziału w 

II Jarosławskim Forum Audytu - Bezpieczeństwo informacji i zarządzania ryzykiem 

które odbędzie się 24 lutego 2021 r. (środa) w godzinach 11:00 – 15:10 w formie 

wideokonferencji za pośrednictwem platformy Microsoft Teams 

Forum zostało objęte patronatem przez 

Wojewodę Podkarpackiego 

Marszałka Województwa Podkarpackiego 

Dyrektora Urzędu Statystycznego w Rzeszowie 

Starostę Powiatu Jarosławskiego 
Burmistrza Miasta Jarosławia 

Burmistrza Miasta Łańcuta 

Patronat medialny 
TVP Rzeszów 

 Życie Podkarpackie  

Rada Naukowa Komitet organizacyjny 

Prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo  - przewodniczący 
dr Małgorzata Wilczyńska – 
przewodnicząca 

Prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman  

Prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek 
Prof. dr hab. Stanisław Tkaczyk 
Prof. dr hab. inż. Jan Posobiec 
Prof. dr hab. Andrzej Polak 
Prof. dr hab. inż. Janusz Kręcikij 
Prof. dr hab. Leopold Ciborowski 
Dr hab. Zbigniew Ciekanowski 
Dr hab. Ryszard Chrobak 
Dr hab. Piotr Dela 
Dr hab. Tomasz Rubaj 
Dr hab. Stanisław Rysz, 
Dr hab. Konrad Malasiewicz 

Dr hab. Waldemar Scheffs 
Dr hab. Agata Barczewska-
Dziobek, prof. UR 
Dr hab. inż. Damian Mazur, prof. PRz 

Dr inż. Urszula Nowacka, prof. UJD 
Dr inż. Ryszard Pukała 
Dr Małgorzata Wilczyńska 
Dr Marek Cierpiał – Wolan 
Dr Aneta Pisarska 
Dr Agnieszka Sikorska 
Dr Sławomir Wronka 
Dr Norbert Prusiński 
Dr Katarzyna Kruczek  
Dr inż. Lucjan Pelc 
 

mgr Stanisław Hady-Głowiak  
mgr inż. Piotr Błaszczeć  
mgr Katarzyna Hady-Głowiak 
mgr Mariusz Rabka  
 



 
 

 

  
 

 

  
   

 

 

Program forum 24.02.2021 r. 
10:30 – 10:50 Rejestracja uczestników konferencji  

 (rejestracja platforma Microsoft Teams) 
11:00 – 11:30 Otwarcie konferencji i powitanie gości  

prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman JM Rektor PWSTE w Jarosławiu 

Ireneusz Jabłoński Członek zarządu PIKW 

Leszek Adamski Prezes CAKW 

dr Tatiana Kożak–Siara, Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania PWSTE  

w Jarosławiu 

dr Marek Cierpiał – Wolan – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie 

 Panel I 

11:30 – 11:45 dr inż. Ryszard Pukała  

Prorektor ds. studenckich PWSTE w Jarosławiu  

Funkcjonowanie organizacji podczas pandemii z perspektywy uczelni wyższej 

11:45 – 12:00   mgr inż. płk Sławomir Adamczyk, ekspert PIKW 

Prawne i etyczne aspekty bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego w sytuacji 

zagrożenia pandemią 

12:00 – 12:15 Dariusz Kozłowski, ekspert PIKW  

Dekalog Inspektora Ochrony Danych 

12:15 – 12:30 mgr Mariusz Rabka, PWSTE w Jarosławiu  

Internet XXI wieku  - pułapka zagrożeń dla dzieci, młodzieży i osób starszych w dobie 

pandemii Covid -19 

12:30 – 12:45 Piotr Parużnik, ekspert PIKW,  

Kluczowe zasady bezpieczeństwa teleinformatycznego z punktu widzenia IOD 

12:45– 13:05  Stanisław Hady-Głowiak, ekspert PIKW, koordynator studiów podyplomowych na 

kierunku Inspektor Ochrony Danych 

mgr Krystian Antochów Inspektor IOD URz   

Funkcjonowanie IOD w organizacji/instytucji – studium przypadku 

13:05 – 13:20 Jan Wygnaniec, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu 

Formy wsparcia w podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji pracowników. 

13:20 – 13:30 Przerwa  

 Panel II 

13:30 – 13:50 mgr inż. Piotr Błaszczeć, ekspert PIKW 

Najlepsze praktyki i największe pułapki oraz problemy w zakresie ochrony danych 

13:50 – 14:05 dr inż. Lucjan Pelc, pełnomocnik Rektora PWSTE ds. Centrum Innowacji i Transferu 

technologii 

Audyt z perspektywy inżyniera projektu,   

14:05 – 14:25 mgr inż. Zbigniew Gawlik, członek zarządu CAKW, koordynator systemu kontroli 

zarządczej w JW. 

Ryzyka związane z pandemią z punktu widzenia koordynatora systemu kontroli zarządczej 

14:25 – 14:40 Aneta Opalińska, Certyfikowany audytor sektora publicznego (CGAP)  

Kontrola zarządcza w jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie Starostwa 

Powiatowego w Jarosławiu 

14:40 – 14:55 Dyskusja  

14:55  - 15:10 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE FORUM  



 
 

 

  
 

 

  
   

 

 

Forum Audytu jest miejscem spotkań i wymiany doświadczeń audytorów wewnętrznych, kontrolerów 

wewnętrznych i specjalizacji powiązanych, w tym osób zajmujących się audytem bezpieczeństwa 

informacji, systemów teleinformatycznych oraz zarządzaniem ryzykiem. 

Zapraszamy do udziału i dyskusji przedstawicieli nauki, przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów 

publicznych, pełniących obowiązki kierowników jednostek, kadry zarządzającej, koordynatorów 

kontroli zarządczej, audytorów wewnętrznych oraz inne osoby ochrony danych osobowych i audytu 

bezpieczeństwa.  

Rejestracja:  
Prosimy o zgłoszenie udziału na adres e-mail: forumaudytu@pwste.edu.pl w celu otrzymania 
zaproszenia. Zgłaszając się do udziału w wydarzeniu prosimy o przesłanie informacji o zapoznaniu się 
z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych i jej akceptację.  
Informujemy również o studiach podyplomowych na kierunku „Inspektor ochrony danych” 
organizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Techniczno–Ekonomiczną w Jarosławiu we 
współpracy z PIKW – szczegóły pod linkiem: https://www.pwste.edu.pl/studia-podyplomowe-
pwste/inspektor-ochrony-danych/  

Korzyści udziału w Forum:  
Wstęp wolny, ale liczba miejsc ze względów technicznych jest ograniczona. 
Każdy uczestnik, który weźmie udział w konferencji otrzyma od organizatorów materiały 
pokonferencyjne, w tym „Dekalog Inspektora Ochrony Danych”.  

Za udział w spotkaniu można dodatkowo uzyskać certyfikat CAKW nadający 2 punkty w Programie 

Ustawicznego Kształcenia Krajowej Listy Audytu, Kontroli i Specjalizacji Powiązanych 

https://www.pikw.pl/krajowa-lista,163.html prowadzonej przez Polski Instytut Kontroli 

Wewnętrznej od 1998 roku i 2 punkty CPE (1 – Auditing, 1 - Business Law). 

W tym zakresie prosimy o kontakt pod adresem: sekretariat@cakw.pl 

Walne zgromadzenie członków CAKW postanowiło ustalić składkę zadaniową, a zarząd CAKW ustalił 

składkę na pokrycie kosztów udziału w spotkaniu stowarzyszenia na 30 zł od osoby, która chce uzyskać 

zaświadczenie o przyznanych punktach, przy czym z opłaty zwolnieni są członkowie CAKW z opłaconą 

składką członkowską za bieżący rok, absolwenci Uczelni i osoby przyjęte na studia w bieżącym roku. 

Wpłaty za udział prosimy wpłacać na rachunek CAKW nr 49 1750 0012 0000 0000 3441 9477 

Osoby chętne zapraszamy do składania artykułów do publikacji w monografii pokonferencyjnej. 
Termin przesyłania artykułu do publikacji do 30.04.2021.  

Załącznik: Wymogi techniczne dla autorów: edytor tekstu   

Artykuł należy przesłać na adres e-mail: forumaudytu@pwste.edu.pl 

mailto:forumaudytu@pwste.edu.pl
https://www.pwste.edu.pl/studia-podyplomowe-pwste/inspektor-ochrony-danych/
https://www.pwste.edu.pl/studia-podyplomowe-pwste/inspektor-ochrony-danych/
https://www.pikw.pl/krajowa-lista,163.html
mailto:sekretariat@cakw.pl
mailto:forumaudytu@pwste.edu.pl


 
 

 

  
 

 

  
   

 

 

Wniesienie opłaty w wysokości 200 zł w terminie do 30.04.2021 r. na rachunek bankowy PWSTE : 
PL 76150022111222100010520000 
w tytule należy wpisać: Konferencja Forum Audytu Bezpieczeństwa informacji i zarządzania ryzykiem. 

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w konferencjach organizowanych przez 

Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza 

w Jarosławiu 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,  

w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z 27 kwietnia 2016r. – RODO (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą 

należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone 

w art. 13 ust. 1 i 2 RODO. 

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa,  że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PWSTE w Jarosławiu z siedzibą przy  

ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, a jego obowiązki wykonuje Rektor PWSTE w Jarosławiu. 

2)  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pwste.edu.pl 

3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, 

w związku z realizacją wydarzenia Forum Audytu Bezpieczeństwa informacji i zarządzania ryzykiem 

oraz na umieszczenie w bazie w celu przesyłania informacji o kolejnych edycjach konferencji i studiach 

podyplomowych organizowanych przez PWSTE w Jarosławiu, a także w celu budowania pozytywnego 

wizerunku Administratora danych w przestrzeni publicznej oraz w mediach. Dane będą mogły być 

również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu dochodzenia/obrony/ustalenia 

roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest konieczność 

zapewnienia możliwości dochodzenia/obrony/ustalenia roszczeń. W przypadku zgłoszenia się 

Pani/Pana do publikacji pokonferencyjnej będą przetwarzane również dane niezbędne do jej wydania. 

4)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania celów promocyjnych/edukacyjnych 

Administratora lub zgodnie z obowiązującą kategorią archiwalną, która obecnie wynosi nie mniej niż 

(5) lat, lub do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych. W związku 

z obroną przed roszczeniami dane mogą być przetwarzane do czasu ich przedawnienia. 

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: 

 dostępu do danych osobowych – tj. prawo do potwierdzenia przez Administratora, czy 

przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, uzyskania dostępu do informacji o celach 

przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach, pouczenie 

o przysługujących  uprawnieniach, 

 prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora 

są nieprawidłowe lub niekompletne, 



 
 

 

  
 

 

  
   

 

 

 usunięcia („bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, 

 prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego 

państwa członkowskiego UE, 

 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w odniesieniu do 

przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO) 

6)  podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania powoduje niemożność 

zgłoszenia swojego udziału w konferencji, 

7) Dane mogą być przekazane następującym podmiotom: 

 organizatorzy i partnerzy wydarzenia, osoby odwiedzające naszą stronę internetową oraz 

media społecznościowe, a także autorzy i odbiorcy pojawiających się w związku z tym 

wydarzeniem publikacji, materiałów sprawozdawczych, statystycznych, promocyjnych i 

informacyjnych, itp., 

 w zakresie niezbędnym do umożliwienia przeprowadzenia wydarzenia w formie zdalnej 

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi techniczne 

na rzecz Uczelni (MS Teams), 

 wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa. 

8)  Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, 

9)  Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej  

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 

przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystanie czy dostępem, zgodnie ze 

wszystkimi obowiązującymi przepisami, 

10) Administrator w ramach przetwarzania danych osobowych nie korzysta z systemów i nie stosuje 

metod służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

 


