
   

   

 

  

 

 

  

 
 
 
 
 

   

 

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

Instytut Ekonomii i Zarządzania  
we współpracy  

z Akademią Kaliską im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego 

Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie 

 Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej (PIKW),  

Stowarzyszeniem Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej oraz  

Stowarzyszeniem Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym 
i Korupcji (ACFE Poland Chapter#183) 

zapraszają do udziału w Konferencji Naukowej  

III Jarosławskie Forum Audytu - Bezpieczeństwo informacji i zarządzania ryzykiem 

 która odbędzie się 14.01.2022 (piątek)    

w formie wideokonferencji za pośrednictwem platformy MS Teams  

Forum zostało objęte patronatem przez 

 Wojewodę Podkarpackiego 

Marszałka Województwa Podkarpackiego 

Starostę Powiatu Jarosławskiego 
Burmistrza Miasta Jarosławia 

Burmistrza Miasta Sanoka  

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu 

Dyrektora Urzędu Statystycznego w Rzeszowie 

Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego 

Podkarpacki Oddział Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego 

Projekt Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni 

Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem 

Rada Naukowa Komitet organizacyjny 
Prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo - przewodniczący 
Dr Małgorzata Wilczyńska - z-ca przewodniczącego  
 

Dr Małgorzata Wilczyńska – 
Przewodnicząca Komitetu 
Organizacyjnego  

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. Konrad Malasiewicz 

Dr hab. Waldemar Scheffs 
Dr hab. Krzysztof Rejman 
Dr hab. Marcin Janik 
Dr Marek Cierpiał-Wolan 
Dr Artur Dąbek 
Dr Krystian Frącik 
Dr Aneta Pisarska 
Dr Agnieszka Sikorska 
Dr Sławomir Wronka 
Dr Norbert Prusiński 
 

Dr Krystian Frącik 
Dr Sławomir Wronka 
Dr inż. Przemysław Hawro  
Dr Anna Miarecka 
Dr Marek Uryniak 
Dr Dariusz Kłak 
Dr Alina Walenia 
Mgr Magdalena Bojarska  
Mgr Katarzyna Hady - Głowiak 
Mgr Stanisław Hady - Głowiak 
Mgr Mariusz Rabka 



   

   

 

  

 

 

  

 
 
 
 
 

   

 

 

Celem Konferencji Naukowej „III Jarosławskie Forum Audytu- Bezpieczeństwa informacji i zarządzania 

ryzykiem” jest wymiana doświadczeń i wiedzy na temat problemów, wyzwań stawianych przez dynamicznie 

zmieniające się otoczenie oraz perspektyw stojących przed osobami zarządzającymi, audytorami, kontrolerami 

i specjalistami zajmującymi się zarządzaniem ryzykiem. Ryzyko i zarządzanie ryzykiem jest nieodłącznym 

elementem działalności podmiotów gospodarczych i niezbędne do poprawy jakości i efektywności zarządzania 

współczesną organizacją. Zarządzanie ryzykiem musi być podejmowane aby kontrolować i minimalizować 

zagrożenia dla osiągniecia trwałej wydajności, rentowności i powodzenia operacji. Problematyka konferencji 

obejmuje również zagadnienia z zakresu efektywnego wykorzystania zasobów informacyjnych, rzeczowych 

i finansowych, dostępnych w otoczeniu biznesowym. Bezpieczeństwo systemu informacyjnego jest ważne dla 

sektora publicznego jak i prywatnego. Głównym zadaniem dla zarządzających, odpowiedzialnych za zarządzanie 

informacją, jest stałe dostosowywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do potrzeb organizacji 

oraz wyzwań stawianych przez  konkurentów i otoczenie. 

Forum Audytu jest miejscem spotkań i wymiany wiedzy oraz doświadczeń audytorów wewnętrznych, 

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

informacji, zarządzania ryzykiem jak również przedstawicieli nauki, kadry zarządzającej, instytucji finansowych, 

administracji publicznej, organizacji rządowych i samorządowych jak i organizacji pozarządowych 

i międzynarodowych także sektora prywatnego jako różnego rodzaju doradcy, specjaliści, inspektorzy, 

projektanci systemów bezpieczeństwa i menedżerowie posiadający fachową i ekspercką wiedzę. 

Program Konferencji 14.01.2022 r. 
08:30 – 9:00 Rejestracja uczestników konferencji 

09:00 – 09:20 Uroczyste rozpoczęcie konferencji i powitanie zaproszonych gości 

 prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman, JM Rektor PWSTE w Jarosławiu 
dr Tatiana Kożak-Siara, Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania PWSTE  
w Jarosławiu  
prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława 
Wojciechowskiego 
dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski, prof. WSM JM Rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej  
w Warszawie  
Ireneusz Jabłoński, członek zarządu PIKW 
Leszek Adamski Prezes Zarządu Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i 
Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej  (CAKW) 
Patroni konferencji: 
Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart 
Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl 



   

   

 

  

 

 

  

 
 
 
 
 

   

 

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu,  Starosta Powiatu Stanisław Kłopot  
Urząd Miasta Jarosławia,  Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch  
Urząd Miasta Sanoka,  Burmistrz Miasta Sanoka Tomasz Matuszewski 
Urząd Statystyczny w Rzeszowie  - Dyrektor dr Marek Cierpiał –Wolan 
Podkarpacki Oddział Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego - 
dr n. med. Wacław Kruk - Prezes  
Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem - Dyrektor Krzysztof Ostafiński 
Projekt Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni 

09:20 – 11:30 Panel I  

09:20 – 09:40 Ryzyko podejmowania decyzji  

Robert Płaziak Dyrektor SP ZOZ w Lesku 
09:40 – 10:00 Samoocena kontroli zarządczej jako obowiązek kierownika jednostki 

mgr inż. Zbigniew Gawlik, członek zarządu CAKW, ekspert PIKW,  koordynator systemu 

kontroli zarządczej w JW. 

10:00 – 10:20 Kontrola zarządcza – plan działalności ważnym narzędziem realizacji celów i zadań.  

dr Katarzyna Kruczek, członek zarządu CAKW, ekspert PIKW  

10:20 – 10:40 Rola systemów whistleblowingowych w zarządzaniu ryzykiem 

wystąpienia nieprawidłowości.   

Rafał Hryniewicz Prezes Zarządu E-nform spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
10:40 – 11:00 Ryzyko w działalności start-upów  

dr inż. Ryszard Pukała Prorektor ds. Studenckich PWSTE w Jarosławiu 

11:00 – 11:20 Ryzyko w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego - rola i zadania Policji. 

mgr Mariusz Rabka Instytut Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu  

11:20 – 11:30 Panel dyskusyjny 

11:30 – 11:40 Przerwa 

11:40– 13:00 Panel II 

11:40 – 12:00 Cyberbezpieczeństwo w dobie COVID -19 – obserwacja działu bezpieczeństwa grupy 

Allegro 

Mariusz Tokarski – Kierownik Zespołu ds. Współpracy z Organami Ścigania w Allegro.pl 

12:00 – 12:20 Postawy Polaków wobec cyberbezpieczeństwa 2021 r.  – prezentacja wyników badań  

Krzysztof Ostafiński Dyrektor Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem 

12:20 – 12:40 Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych 

dr Artur Dąbek PWSZ Koszalin  

12:40 – 13:00 Bezpieczeństwo informacji a cyberprzestępczość   

Artur Gębicz CFE, CDFE, LA ISO27001,ISO 22301, detektyw, ACFE #183 

z-ca Dyrektora Departamentu ds. Audytu IT IPS SGB 

13:00 – 13:10 Panel dyskusyjny 

13:10  - 13:20 Przerwa 

13:20-15:10 Panel III 

13:20 -  13:35 Bezpieczeństwo systemów sterowania  

dr inż. Lucjan Pelc, pełnomocnik Rektora PWSTE ds. współpracy z interesariuszami 

zewnętrznymi, Zakład automatyki i elektroniki praktycznej PWSTE w Jarosławiu 

13:35 - 13:50 Zarządzanie bezbieczeństwem w offsecie 

dr Katarzyna Rawska Instytut Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu 

13:50– 14:05 Analiza ryzyka w projektach dofinansowanych z funduszy zewnętrznych 



   

   

 

  

 

 

  

 
 
 
 
 

   

 

dr Anna Miarecka Instytut Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu 

14:05 – 14:15 Kontrola jako podstawowy element bezpieczeństwa organizacji 

dr Małgorzata Wilczyńska Instytut Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu 

14:15 – 14:30 Ocena funkcjonowania audytu zleconego i bezpieczeństwa informacji. 

dr Alina Walenia, Uniwersytet Rzeszowski, główny specjalista kontroli państwowej NIK, 

Stanisław Hady -  Głowiak, UŚ, ekspert w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony 

danych osobowych, biegły sądowy 

14:30 – 14:45 Ochrona danych osobowych w procesie rekrutacji pracowników. 

Gabriela Korecka-Duda Ekspert PIKW 

14:45 – 15:10 Zarządzanie bezpieczeństwem informacji od sygnalisty 

Dariusz Kozłowski Wiceprezes Zarządu; Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania 
Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji (ACFE Poland Chapter#183) 

15:10 – 15:20 Panel dyskusyjny 

15:20 – 15:30 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI 

Rejestracja:  
Udział w konferencji jest  bezpłatny.  
Prosimy o zgłoszenie udziału na adres e-mail: forumaudytu@pwste.edu.pl   
Zgłaszając się do udziału w wydarzeniu prosimy o przesłanie informacji o zapoznaniu się z klauzulą 
informacyjną dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych i jej akceptację.  

Dokumenty do pobrania: 
Karta zgłoszenia: Pobierz (WORD) 
 
Osoby chętne zapraszamy do składania artykułów do publikacji w recenzowanej monografii, 
punktacja MEiN 20 

Termin przesyłania artykułu: do dnia 15.01.2022 r., artykuł oraz oświadczenie należy przesłać na adres 
e-mail: malgorzata.wilczynska@pwste.edu.pl Tekst powinien być przygotowany zgodnie z wymogami 
edytorskimi – patrz dokumenty do pobrania  

Dokumenty do pobrania: 
Oświadczenie autora: Pobierz (WORD) 
Schemat rozdziału: Pobierz (PDF) 

Korzyści udziału w Forum:  

Wstęp wolny, ale liczba miejsc ze względów technicznych jest ograniczona. 

Za udział w forum można uzyskać 6 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia (na podstawie 
zaświadczenia potwierdzającego udział w Forum), o którym mowa w Regulaminie Krajowej Listy 
Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych prowadzonej przez Polski Instytut Kontroli 
wewnętrznej Sp. z o.o. https://www.pikw.pl/krajowa-lista,163.html  
 

mailto:forumaudytu@pwste.edu.pl
mailto:malgorzata.wilczynska@pwste.edu.pl
https://www.pikw.pl/krajowa-lista,163.html


   

   

 

  

 

 

  

 
 
 
 
 

   

 

 
 
Ważne! 
Zgłaszając się do udziału w wydarzeniu prosimy o przesłanie informacji o zapoznaniu się z klauzulą 
informacyjną dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych i jej akceptację. Link do konferencji 
zostanie rozesłany na e-mail w celu otrzymania zaproszenia. O szczegółach będziemy informować 
mailowo.   
 

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. 

 


