
  

                                          
                                          
                                         

                                         
                                            

                                          
                                            

  

  

Realizacja zaleceń i podejmowanie decyzji - KRUK case study

Niegospodarność stwierdzona w trakcie audytu - „negatywny skutek badania”?

Aspekty proceduralne i psychologia; gdzie kończy się rola Audytora?

 Nadużycia finansowe - konieczna detekcja czy prewencja?

Zgłoś swój udział już dziś!

  530 755 339   ewa.rokicka@bmspolska.pl

Certyfikaty BMS Group są honorowane przy przyznawaniu punktów CPE

Negatywne skutki Audytu
Praktyczne przykłady przestępstw gospodarczych,
pracowniczych oraz działań prewencyjnych

Hotel Regent
Warszawa, 12 kwietnia 2018r.

Spotkanie biznesowe



BMS Group Sp.z.o.o., ul. Nowogrodzka 50/515,
00-695 Warszawa, tel: +48 22 4125062, fax: +48 22 4125061
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

PRELEGENCI

Piotr Bachurzewski, Oficer ds. Zwalczania Nadużyć, z-ca Dyrektora Biura Audytu 
Wewnętrznego - STU ERGO Hestia SA
W ubezpieczeniach od 2003 najpierw jako dyr. Przedstawicielstwa Terenowego Hestii w Opolu, potem 
założyciel i pierwszy dyr. Przedstawicielstwa Detalicznego ERGO Hestii - Warszawa 2. Od 2007 przeniesiony 
do Centrali na stanowisko z-ca dyr. Biura Audytu Wewnętrznego STU Ergo Hestia SA i STU Ergo Hestia na Życie 
SA (pracuje z Warszawy). Odpowiedzialny za kontrolę przestrzegania legislacji wewnętrznej przez sieć 
agencyjną. Od 2014 również Oficer ds. Zwalczania Nadużyć. Kieruje niewielkim zespołem skoncentrowanym 
na nadużyciach wewnętrznych. Jest odpowiedzialny zarówno za współpracę z aparatem ścigania i 
sprawiedliwości, jak i z innymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi w obu Działach. Czynny członek Komisji ds. 
Przeciwdziałania Przestępczości Ubezpieczeniowej i Podkomisji ds. Przeciwdziałania Przestępczości 
Ubezpieczeniowej na Życie. W ramach Polskiej Izby Ubezpieczeń wykłada na  szkoleniach/spotkaniach 
roboczych na temat przestępczości ubezpieczeniowej dla Policji i Prokuratury.

Michał Majkowski, Główny Specjalista ds. Audytu i Kontroli - Energa OBRÓT SA
Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Wydziału Inżynierii i 
Technologii Informatycznej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, członek IIA POLSKA, audytor 
wewnętrzny systemu HACCP. Z audytem i kontrolą związany od 2002 roku. Pracował między innymi w Grupie 
Hotelowej Orbis, spółce ENERGA Oświetlenie oraz jako kontroler wewnętrzny w Hotelu „Mercure – Hevelius”. 

Sebastian Tomsia, Team Manager Auditor - BPS Institutional Protection System
Absolwent studiów magisterskich na UE w Krakowie. Posiadam bogate i różnorodne doświadczenia zdobyte w 
toku 20 lat pracy zawodowej. Pracowałem w renomowanych instytucjach: PKO BP SA, Banku Spółdzielczym w 
Wolbromiu, PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu, BZ WBK Faktor, Banku BPS SA, SSOZ BPS. Wielokrotnie uczestniczyłem 
w projektach, których celem było budowanie efektywności rynkowej przedsiębiorstwa poprzez, audyty 
finansowe i operacyjne a także między innymi, wypracowanie strategii marketingowej, opracowanie i 
wdrożenie organizacji służb handlowych, opracowanie polityki firm w zakresie zarządzania ryzykiem i 
restrukturyzacją. Moje doświadczenia wiążą się z pracą w zakresie audytu i konsultingu, oceny ryzyka, 
restrukturyzacji, przeciwdziałaniu nadużyć jak również w bankowości w zarządzaniu procesem kredytowym, w 
podejmowaniu decyzji kredytowych oraz w tzw. biznesie tj. w realizacji celów sprzedażowych oraz rozwojem 
produktów.

Rafał Piekarniak, Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego – KRUK S.A.
19 - letnie doświadczenie z obszaru kontroli i audytu wewnętrznego w firmach finansowych oraz 
telekomunikacyjnych (LUKAS S.A., LUKAS Bank S.A. Telefonia Dialog, KRUK S.A.). Od 14 lat na stanowiskach 
kierowniczych, które związane były, oprócz audytu i kontroli, z bezpieczeństwem informacji oraz systemem 
zarządzania jakością ISO 9001. Obecnie, zaangażowany w kreowanie standardów audytu wewnętrznego, 
realizację audytów oraz ocenę systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i compliance w 
międzynarodowej grupie kapitałowej.

Magdalena Wolska, Control & Compliance Manager - Microsoft
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Członek ACCA oraz Instytutu Audytorów Wewnętrznych. 
Wieloletni praktyk w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej, a także praktyk antykorupcyjnych 
w przedsiębiorstwach. Obecnie pracuje dla Microsoft Polska. Współpracuje z organizacjami takimi jak ACCA 
(min. projekt nowego modułu Etyki) oraz Instytutem Audytorów Wewnętrznych na Ukrainie, gdzie wspiera 
Komitet Edukacji i Certyfikacji. Współautorka publikacji na ramach magazynu Audyt i Zarządzanie, IIA Polska w 
tematyce wykrywania oszustw oraz prospektywnej oceny przedsiębiorstw
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 “Konferencja “Audyt wewnętrzny w praktyce” organizowana przez BMS była świetną 
okazją do wymiany doświadczeń z kolegami z branży oraz poszerzenie wiedzy na temat 
praktycznych rozwiązań stosowanych przez działy audytu w innych firmach. Głównymi 
atutami konferencji były: kameralne grono uczestników, ciekawy i zróżnicowany program 
oraz możliwość dyskusji w gronie profesjonalistów.”

Magdalena Ociepka, TESCO 
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9:00 Rozpoczęcie spotkania - powitanie i przedstawienie się prelegentów oraz uczestników

Nieuprawnione zaniżanie składki celem stworzenia 
nieuczciwej przewagi konkurencyjnej
•Modus operandi
•Skutki stworzenia nieuczciwej przewagi konkurencyjnej – 
wykrycie nieprawidłowości
•Współpraca klientów i TU z aparatem ścigania
•Rola mediów
•Przyzwolenie społeczne

Piotr Bachurzewski, Oficer ds. Zwalczania Nadużyć, 
z-ca Dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego - STU 
ERGO Hestia SA

Przerwa na kawę

Jak wpływamy na realizację zaleceń i 
podejmowanie decyzji po audytach w KRUK S.A.?
•Dlaczego decyduje jakość obserwacji i zaleceń 
poaudytowych?
•Czy da się wymusić realizację zaleceń?
•Jak mierzymy przydatność zaleceń dla organizacji?
•Dlaczego nie wpływamy wprost na decyzje personalne 
związane z wynikami audytu?
•Sposób nadzoru nad realizacją zaleceń poaudytowych w 
KRUK S.A.

Rafał Piekarniak, Dyrektor ds. Audytu i 
Bezpieczeństwa Informacji – KRUK SA

Przerwa na kawę

Nadużycia finansowe w polskim sektorze 
finansowym - konieczna detekcja czy prewencja? 
•Nadużycia we współczesnej gospodarce;
•Nadużycia w polskim sektorze bankowym
•Ogólne mechanizmy wykrywania nadużyć
•Defraudacja składników majątkowych
•Fałszowanie sprawozdawczości finansowej
•Oszustwa kredytowe
•System zapobiegania oszustwom gospodarczym - 
detekcja czy prewencja?

Sebastian Tomsia, Team Manager Auditor - BPS 
Institutional Protection System

Przerwa na lunch

8:30  Rejestracja, SESJA NETWORKINGOWA

9:15

10:15

10:30

11:30

12:45

11:45
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 “Chciałam podziękować za profesjonalną organizację spotkania- “Zarządzanie ryzkiem a funkcja audytu 
wewnętrznego”. Dzięki temu, że uczestniczyli w nim przedstawiciele firm o różnych profilach działalności, mogliśmy 
poznać nowe sposoby zarządzania ryzykiem, różne role audytu oraz działania korygujące w celu doskonalenia 
procesów w firmie. Spotkanie dało możliwość networkingu, wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów 
zawodowych. Warto również dodać, że szkolenie zostało bardzo dobrze przygotowane od strony administracyjnej- 
gratulacje dla zespołu BMS.
Życzę dalszych sukcesów i mam nadzieję, że spotkamy się wkrótce na kolejnym spotkaniu.”

Sylwia Napiórkowska, COTY POLSKA

Niegospodarność stwierdzona w trakcie audytu – czy rzeczywiście „negatywny skutek 
badania”?
•Opis przypadków – działanie pracowników na szkodę firmy (celowe i niezamierzone).
•Ograniczenia w działaniu – co możemy a czego nie (rekomendacje kar personalnych)
•Znalezienie luk które pozwoliły na powstania strat (co zmienić w Organizacji)
•Psychologiczne skutki audytów po których ktoś został ukarany – jak działać gdy się nas boją

Michał Majkowski, Główny Specjalista ds. Audytu i Kontroli – ENERGA Obrót SA

Przerwa na kawę

Negatywne skutki Audytu. Aspekty proceduralne i psychologiczno-społeczne; gdzie kończy 
się rola Audytora?
•Rola audytu wewn w organizacji – pozytywne i negatywne skutki.
•Przykłady negatywnych skutków audytu wewn.
•Wykrycie oszustwa – gdzie kończy się rola audytora?
•Zarządzanie wizerunkiem audytu wewn. w organizacji.

Magdalena Wolska, Control & Compliance Manager - Microsoft

Planowane zakończenie spotkania. Wręczenie certyfikatów, wymiana wizytówek.

13:30

14:30

14:45

15:45


