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Bartłomiej Bralewski, Audit Director EMEA/APAC, Global Functions Technology - Citigroup
Całą karierą zawodową związany jest z instytucjami rynku finansowego, dla których na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował w roli 
audytora zewnętrznego, konsultanta bądź menedżera projektu. Do zespołu audytu wewnętrznego Citigroup dołączył w 2017 roku gdzie 
odpowiada za audyt obszaru technologii wspierającej globalne funkcje takie jak finanse, ryzyko, AML, Compliance czy HR. W chwili obecnej 
nadzoruje bezpośrednio regiony EMEA oraz APAC. Wcześniej pracował dla Arthur Andersen w zespole Technology Risk Consulting                      
oraz w firmie Ernst & Young w zespole IT Risk and Assurance. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, posiadacz m.in. certyfikatów CIA, 
CISA, CISM, CRISC, CISSP.

Małgorzata Lazar, Service Compliance Program Lead - Cisco
Profesjonalistka w zakresie kontroli biznesowych i zgodności w biznesie. Doświadczenie zdobywała w działach kontroli wewnętrznej              
i zgodności w takich korporacjach jak: Philip Morris International, International Airlines Group, ABB, Cisco. Obecnie jest audytorem w dziale 
zgodności Cisco, oraz prowadzi doradztwo biznesowe w zakresie compliance. Uzyskała tytuł doktora nauk o zarządzaniu na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, oraz dyplom Executive Doctor of Business Administration z zakresu praktycznych zagadnień związanych z wdrażaniem 
programów zgodności w organizacjach międzynarodowych.  Jest niezależnym konsultantem Polskiego Insytutu Kontroli Wewnętrznej  
oraz kierownikiem merytorycznym i wykładowcom na studiach podyplomowych "Compliace w organizacji" na UE Wrocław.

Dariusz Żak, Head of Control & Assurance Division - RBS Poland 
Pracuje od 22 lat w instytucjach finansowych, w tym 14 lat w NatWest Bank Polska. Od 2009 roku jest Członkiem Zarządu Oddziału                        
w Polsce odpowiedzialnym za Pion Kontroli i Zapewnienia Jakości. Ma szerokie doświadczenie w zarządzaniu projektami z zakresu 
reorganizacji, ulepszania procesów oraz zwiększania efektywności działalności spółki. Swoje umiejętności zdobywał podczas pracy                        
w audycie wewnętrznym, departamencie bezpieczeństwa, zapewnienia zgodności oraz obszarach zarządzania ryzykiem kredytowym, 
operacyjnym i kontroli.  

Agnieszka Pakos, Dyrektor Pionu Audytu Wewnętrznego i Kontroli - Best
Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, certyfikowany audytor wewnętrzny (CIA). Od 2005 roku związana z Grupą 
BEST, odpowiedzialna za stworzenie funkcji audytu wewnętrznego w BEST S.A., a następnie w BEST TFI S.A. Posiada doświadczenie                    
w prowadzeniu audytów operacyjnych i zgodności. Ponadto uczestniczyła w projektach w charakterze doradcy. Obecnie kieruje pracami 
audytu wewnętrznego w spółkach Grupy Kapitałowej BEST.  

Anna Kieres, Dyrektor Audytu Wewnętrznego, CGMA - Aviva
Posiada ponad 10- letnie doświadczenie pracy w audycie wewnętrznym i zewnętrznym.  Obecnie odpowiada za przygotowanie i realizację 
planu audytu wewnętrznego w spółkach Aviva Polska i Litwa.  Posiada bogate doświadczenie pracy w międzynarodowym sektorze 
finansowym zwłaszcza w obszarze banków, funduszy inwestycyjnych i ubezpieczeń. Zorientowana na konstruktywną współpracę                          
z biznesem, szukająca nowoczesnych rozwiązań zarówno w pracy zespołu audytu jak i audytowanych obszarów biznesowych.                                      
Z wykształcenia ekonomistka, ukończyła kierunek Międzynarodowe Stosunki, Finanse Międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim, studia 
podyplomowe z zakresu finansów i ubezpieczeń dla Managerów w SGH oraz jest członkiem CGMA. 

Mariusz Mielnik, Dyrektor Departamentu Audytu - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 
Dyplomowany audytor wewnętrzny (CIA) z ponad 15 letnim doświadczeniem w realizacji złożonych audytów operacyjnych i zgodności                  
w branży energetycznej. Audytor wiodący bezpieczeństwa informacji (ISO 27001). Obecnie w trakcie certyfikacji na biegłego                                        
ds. przestępstw i nadużyć gospodarczych (FCE). Od kilku lat kieruje audytem wewnętrznym w największej linii biznesowej wchodzącej                   
w skład PGE Polska Grupa Energetyczna. Absolwent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, a od trzech lat, 
student jednolitych magisterskich studiów psychologii w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Sebastian Spychała, Head of Internal Audit Department - Credit Agricole Bank Polska
Od 19 lat związany z branżą bankową, z wykształcenia ekonomista, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Politechniki 
Wrocławskiej, Certyfikowany Audytor Wewnętrzny. Od 2008 roku odpowiedzialny za audyt wewnętrzny w Credit Agricole Bank Polska S.A. 
Specjalista w zakresie ryzyka kredytowego dla klientów masowych oraz audytu IT. Entuzjasta wykorzystania analizy danych w procesach 
audytu, a zwłaszcza profesjonalnych narzędzi wizualizacji danych.

Cisco
Best
RBS Poland

Citigroup
Credit Agricole Bank Polska
Aviva 

ZAPOZNAJ SIĘ Z ROZWIĄZANIAMI TAKICH FIRM JAK:

Patronat honorowy:



WTOREK | 18 czerwca

„Serdecznie dziękuję za zaproszenie i sposobność udziału w konferencji EFEKTYWNY AUDYT  
I ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W ORGANIZACJI, która została zorganizowana przez 
BMS Polska Group w czerwcu bieżącego roku. Uczestnictwo w prezentacjach i dyskusjach, 
wymiana wiedzy oraz przykładów z zakresu audytu, bezpieczeństwa organizacji i wykrywania 
nadużyć z innymi uczestnikami konferencji, wzbogaciło moją dotychczasową wiedzę na temat 
audytu. Gratuluje wspaniałej organizacji i poziomu konferencji.”

Sebastian Tomsia, Bank BPS 

Referencje

B
U

SI
N

ESS

 

ME D I A

 

S O LUTIO
N

S

9:30      Rejestracja, poranna kawa, wręczenie materiałów

Wyzwania nowoczesnego audytu
•Nowoczesne technologie rewolucjonizujące świat: 
 - RPA,
 - Blockchain,
 - Internet rzeczy, 
 - Rzeczywistość rozszerzona.
•Wyzwania stojące przed audytem wewnętrznym.
•Nowoczesne podejście do pracy audytu    
  wewnętrznego na przykładzie Modelu 3.0 firmy   
  Deloitte. 
•Prezentacja faktycznie wykorzystywanych narzędzi  
  pracy audytu:
 - Qlik do analizy systemu kontroli,    
    wewnętrznej,
 - R do analizy sentiment oraz readability,
 - Wykorzystanie analizy danych w audycie.
Anna Kieres, Head of Internal Audit – Aviva

Przerwa na kawę

IA Innovation – wykorzystanie innowacyjnych 
rozwiązań w audycie
•Wprowadzenie do Audit Innovation.
•Obszary zastosowania.
•Przykłady innowacyjnych rozwiązań wdrożonych           
  w audycie.
•Plany na przyszłość.
Bartłomiej Bralewski, Audit Director EMEA/APAC, 
Global Functions Technology – Citigroup

Przerwa na lunch

10:00

11:00

11:15

Audyt zgodności zasobów technologicznych                      
– ochrona organizacji przed udziałem                                 
w nadużyciach własności intelektualnej i ryzykiem 
strat inwestycyjnych
•Jakie są ryzyka i konsekwencje związane                               
  z niewłaściwym użytkowaniem zasobów IT?
•Jak zapewnić zgodność z wymogami producentów  
  produktów IT i oprogramowania?
•Czy Twój dział Audytu zapobiega tym nadużyciom?  
  Jakie stosujesz taktyki i kontrole dla zapewnienia   
  zgodności zasobów technologicznych i czy to co   
  robisz faktycznie chroni Twoją organizację przez   
  ryzykiem prawnym, finansowym, reputacyjnym                   
  i operacyjnym?
Małgorzata Lazar, Service Compliance Program 
Lead – Cisco

Przerwa na kawę

Agile w audycie wewnętrznym
•Przesłanki do wprowadzenia Agile w audycie   
  wewnętrznym.
•Korzyści z wdrożenia „zwinnego audytowania”.
•Zmieniająca się rola audytu i relacje z pozostałymi  
  liniami obrony.
•Przykłady praktycznych zastosowań Agile                          
  w projektach audytu wewnętrznego.
Agnieszka Pakos, Dyrektor Pionu Audytu 
Wewnętrznego i Kontroli – Best

Zakończenie I dnia Kongresu
•Transport z hotelu do restauracji.

Przyjęcie integracyjne

13:15

14:15

14:30

12:15

15:30

16:15



ŚRODA | 19 czerwca

„We wrześniu uczestniczyłam w Konferencji „Audyt Wewnętrzny w praktyce VI edycja”. Ogromną zaletą tego 
spotkania była jego formuła, czyli prlegenci, którzy są praktykami z dużym doświadczeniem w różnych branżach                
i strukturach organizacyjnych biznesu oraz niezbyt duża grupa uczestników. Taka formuła daje możliwość wymiany 
wiedzy i doświadczeń oraz aktywnego udziału uczestników w spotkaniu, którzy mogą w trakcie zadawać pytania, 
dzielić się swoimi obserwacjami i wątpliwościami. Konferencja daje też możliwość osobistego poznania i nawiązania 
kontaktów ze specjalistami w obszarze, który nas interesuje. Zakres omawianych tematów był bardzo specyficzny                 
i niestandardowy, co w mojej ocenie daje uczestnikom możliwość pozyskania wiedzy, która nie jest ogólnie dostępna, 
bądź trudna do zdobycia w sposób szybki i prosty. Polecam kolejne edycje konferencji w tym zakresie.”

Ewa Szczepanowska-Taszycka, Grupa PepsiCo

Audyt kluczowych kontroli w zautomatyzowanych 
procesach
•Zwiększenie zapotrzebowania na automatyzację              
  i robotyzację procesów.
•Omówienie ryzyk związanych z automatyzacją   
  procesów.
•Praktyczne przykłady kluczowych kontroli    
  zautomatyzowanych procesów.   
Dariusz Zak, Head of Control & Assurance Division 
– RBS Poland 

Przerwa na kawę

Narzędzia klasy business inteligence, a proces 
audytu wewnętrznego
•Power Bi – co to za narzędzie?
•Analiza danych w procesie audytu – KRI,    
  identyfikacja anomalii.
•Business case nt. wdrożenia.
Sebastian Spychała, Head of Internal Audit 
Department – Credit Agricole Bank Polska 

Przerwa na lunch

10:00

12:15

Psychologiczne aspekty pułapek pamięci                           
– Fałszywe wspomnienia. Jak pozyskiwać 
wiarygodne informacje z wywiadu
•False memories czyli przekonanie rozmówcy                       
  o realności zdarzenia, które nie miało miejsca:  
 - jak konstruujemy wspomnienia                            
   (szkielet wspomnień), 
 - na ile dopowiadamy sobie to, czego                     
    nie wiemy,  
 - po co to robimy i jakie są tego skutki.
•Wywiad jako jedna z kluczowych technik audytu                
  - jak zjawisko fałszywych wspomnień może   
  wpływać (i wpływa) na wyniki rozmów, a tym   
  samym, na wyniki audytu.
•Pokrewne zjawisko sugerowania przebiegu zdarzeń  
  (również nieumyślnego), czyli tzw. wdrukowywania  
  wspomnień.
•Prezentacja badań psychologicznych obrazujących  
  różne aspekty zjawiska.
•Metody ograniczania zjawiska. 
•Case study oraz statystycznie istotne wnioski   
  (korelacje) z psychometrycznie zwymiarowanego   
  badania w zakresie fałszywych wspomnień,   
  przeprowadzonego na grupie audytorów                    
  oraz nieaudytorów.  
Mariusz Mielnik, Dyrektor Departamentu Audytu      
– PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 

Zakończenie Kongresu, wręczenie certyfikatów

13:15

14:15

9:30      Rejestracja, poranna kawa

11:00

11:15
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PRELEGENCI

Bartłomiej Bralewski, Audit Director EMEA/APAC, Global Functions Technology - Citigroup
Całą karierą zawodową związany jest z instytucjami rynku finansowego, dla których na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował w roli 
audytora zewnętrznego, konsultanta bądź menedżera projektu. Do zespołu audytu wewnętrznego Citigroup dołączył w 2017 roku gdzie 
odpowiada za audyt obszaru technologii wspierającej globalne funkcje takie jak finanse, ryzyko, AML, Compliance czy HR. W chwili obecnej 
nadzoruje bezpośrednio regiony EMEA oraz APAC. Wcześniej pracował dla Arthur Andersen w zespole Technology Risk Consulting                      
oraz w firmie Ernst & Young w zespole IT Risk and Assurance. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, posiadacz m.in. certyfikatów CIA, 
CISA, CISM, CRISC, CISSP.

Małgorzata Lazar, Service Compliance Program Lead - Cisco
Profesjonalistka w zakresie kontroli biznesowych i zgodności w biznesie. Doświadczenie zdobywała w działach kontroli wewnętrznej              
i zgodności w takich korporacjach jak: Philip Morris International, International Airlines Group, ABB, Cisco. Obecnie jest audytorem w dziale 
zgodności Cisco, oraz prowadzi doradztwo biznesowe w zakresie compliance. Uzyskała tytuł doktora nauk o zarządzaniu na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, oraz dyplom Executive Doctor of Business Administration z zakresu praktycznych zagadnień związanych z wdrażaniem 
programów zgodności w organizacjach międzynarodowych.  Jest niezależnym konsultantem Polskiego Insytutu Kontroli Wewnętrznej  
oraz kierownikiem merytorycznym i wykładowcom na studiach podyplomowych "Compliace w organizacji" na UE Wrocław.

Dariusz Żak, Head of Control & Assurance Division - RBS Poland 
Pracuje od 22 lat w instytucjach finansowych, w tym 14 lat w NatWest Bank Polska. Od 2009 roku jest Członkiem Zarządu Oddziału                        
w Polsce odpowiedzialnym za Pion Kontroli i Zapewnienia Jakości. Ma szerokie doświadczenie w zarządzaniu projektami z zakresu 
reorganizacji, ulepszania procesów oraz zwiększania efektywności działalności spółki. Swoje umiejętności zdobywał podczas pracy                        
w audycie wewnętrznym, departamencie bezpieczeństwa, zapewnienia zgodności oraz obszarach zarządzania ryzykiem kredytowym, 
operacyjnym i kontroli.  

Agnieszka Pakos, Dyrektor Pionu Audytu Wewnętrznego i Kontroli - Best
Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, certyfikowany audytor wewnętrzny (CIA). Od 2005 roku związana z Grupą 
BEST, odpowiedzialna za stworzenie funkcji audytu wewnętrznego w BEST S.A., a następnie w BEST TFI S.A. Posiada doświadczenie                    
w prowadzeniu audytów operacyjnych i zgodności. Ponadto uczestniczyła w projektach w charakterze doradcy. Obecnie kieruje pracami 
audytu wewnętrznego w spółkach Grupy Kapitałowej BEST.  

Anna Kieres, Dyrektor Audytu Wewnętrznego, CGMA - Aviva
Posiada ponad 10- letnie doświadczenie pracy w audycie wewnętrznym i zewnętrznym.  Obecnie odpowiada za przygotowanie i realizację 
planu audytu wewnętrznego w spółkach Aviva Polska i Litwa.  Posiada bogate doświadczenie pracy w międzynarodowym sektorze 
finansowym zwłaszcza w obszarze banków, funduszy inwestycyjnych i ubezpieczeń. Zorientowana na konstruktywną współpracę                          
z biznesem, szukająca nowoczesnych rozwiązań zarówno w pracy zespołu audytu jak i audytowanych obszarów biznesowych.                                      
Z wykształcenia ekonomistka, ukończyła kierunek Międzynarodowe Stosunki, Finanse Międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim, studia 
podyplomowe z zakresu finansów i ubezpieczeń dla Managerów w SGH oraz jest członkiem CGMA. 

Mariusz Mielnik, Dyrektor Departamentu Audytu - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 
Dyplomowany audytor wewnętrzny (CIA) z ponad 15 letnim doświadczeniem w realizacji złożonych audytów operacyjnych i zgodności                  
w branży energetycznej. Audytor wiodący bezpieczeństwa informacji (ISO 27001). Obecnie w trakcie certyfikacji na biegłego                                        
ds. przestępstw i nadużyć gospodarczych (FCE). Od kilku lat kieruje audytem wewnętrznym w największej linii biznesowej wchodzącej                   
w skład PGE Polska Grupa Energetyczna. Absolwent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, a od trzech lat, 
student jednolitych magisterskich studiów psychologii w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Sebastian Spychała, Head of Internal Audit Department - Credit Agricole Bank Polska
Od 19 lat związany z branżą bankową, z wykształcenia ekonomista, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Politechniki 
Wrocławskiej, Certyfikowany Audytor Wewnętrzny. Od 2008 roku odpowiedzialny za audyt wewnętrzny w Credit Agricole Bank Polska S.A. 
Specjalista w zakresie ryzyka kredytowego dla klientów masowych oraz audytu IT. Entuzjasta wykorzystania analizy danych w procesach 
audytu, a zwłaszcza profesjonalnych narzędzi wizualizacji danych.


