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AUDYT 
ŚLEDCZY

 ʇ Metodologia prowadzenia rozmów wyjaśniających w postępowaniu 
wewnętrznym

 ʇ Strategie skutecznych wyłudzeń ze strony oszustów

 ʇ Co zrobić z wykrytym przestępstwem i jak współpracować z organami 
ścigania

 ʇ Organizacja, zasady kierowania, szkolenia i struktura zespołu 
prowadzącego specjalne postępowania wyjaśniające

PRELEGENCI: 
Ernst&Young,  Pinkerton,  G+C Kancelaria Doradców Biznesowych,  
Andrzej Koweszko-Niezależny Ekspert



PROGRAM

10.00-10.30 

10.30-11.30

11.30-11.45

11.45-12.45

12.45-13.45 

13.45-15.00

15.00-15.15

15.15-16.15

16.30

Golden Solutions 
tel: +48 22 122 82 45

Email: info@goldensolutions.com.pl

Rejestracja, wręczenie materiałów, poranna kawa

Strategie skutecznych wyłudzeń ze strony oszustów  
Michał Czuma, Prezes G+C Kancelaria Doradców Biznesowych

 ● Słabości i podatności w systemie obsługi i weryfikacji klienta
 ● Problem nieznanego klienta
 ● Jak oszuści badają nasze systemy zabezpieczeń
 ● Najczęstsze strategie wyłudzeń

Przerwa kawowa

Co zrobić z wykrytym przestępstwem i jak współpracować z organami ścigania
Joanna Pacześniak,  Audytor śledczy i wewnętrzny, Pinkerton
Marek Wolski,  Senior Consultant, Pinkerton

 ● Prawny i społeczny obowiązek zawiadomienia oraz tryby ścigania przestępstw.
 ● Dylematy zgłoszenia o przestępstwie – wizerunek firmy a obowiązek powiadomienia.
 ● Współpraca o charakterze prewencyjnym z organami ścigania.
 ● Uczestnictwo w czynnościach operacyjnych oraz w postępowaniu dowodowym.

lunch

Organizacja, zasady kierowania, szkolenia i struktura zespołu prowadzącego specjalne 
postępowania wyjaśniające
Andrzej Koweszko, Niezależny ekspert

przerwa kawowa

Metodologia prowadzenia rozmów wyjaśniających w postępowaniu wewnętrznym
Krzysztof Rudnicki, Konsultant w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, E&Y

 ● Nawiązywanie efektywnego kontaktu interpersonalnego ze sprawcą nadużycia.
 ● Wykorzystanie nowoczesnych metod pracy z osobowym źródłem informacji.
 ● Analiza wiarygodności przekazu w trakcie rozmowy wyjaśniającej
 ● Dobór właściwej strategii postępowania oraz praktyczne wykorzystanie zebranych informacji.

Planowane zakończenie spotkania, wręczenie Certyfikatów



PRELEGENCI
Golden Solutions 

tel: +48 22 122 82 45
Email: info@goldensolutions.com.pl

Marek Wolski - Senior Consultant, Pinkerton
Marek był wieloletnim funkcjonariuszem Policji oraz służb specjalnych, gdzie zajmował szereg stanowisk wykonawczych 
i kierowniczych w wydziałach dochodzeniowo – śledczych oraz operacyjnych związanych ze zwalczaniem przestępczości 
kryminalnej, a zwłaszcza gospodarczej. Realizował także zadania w ramach postępowań kontrolnych obejmujących 
badanie procesów gospodarczych w podmiotach prywatnych jak i administracji państwowej na płaszczyźnie zjawiska 
korupcji. 
Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem procesu szkolenia oraz realizacji zajęć dydaktycznych z zakresu 
prawa oraz problematyki antykorupcyjnej dla funkcjonariuszy służb mundurowych i podmiotów prywatnych.
Aktualnie, na stanowisku Senior Consultanta w IBBC Group,   specjalizuje się w tematach zwalczania nadużyć 
wewnętrznych, korupcji menadżerskiej, kradzieży pracowniczych oraz wsparcia procesowego.

Joanna Pacześniak -  Audytor śledczy i wewnętrzny, Pinkerton
Jest audytorem wewnętrznym, śledczym oraz koordynatorem złożonych projektów audytorskich. Posiada kilkunastoletnie 
doświadczenie zawodowe w dziedzinie zarządzania projektami, audytu wewnętrznego i audytu śledczego. Joanna 
prowadziła i nadzorowała liczne projekty w zakresie zarządzania ryzykiem nadużyć, kontroli, wykrywania oszustw 
wewnątrzfirmowych, optymalizacji procesów biznesowych w kierunku doskonalenia mechanizmów zarządzania 
ryzykiem operacyjnym oraz niwelowania negatywnych skutków ryzyka.

Andrzej Koweszko - Niezależny Ekspert.
kryminolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych  
z bezpieczeństwem i zarządzaniem ryzykiem procesów biznesowych. Przez 10 lat kierował Krajowym Biurem Interpolu 
w Komendzie Głównej Policji. Jako jedyny Polak w historii Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnych w latach 
1998 – 2000 reprezentował kraje europejskie w Komitecie Wykonawczym i Komitecie Sterującym M.OP.K Interpol. Przez 
6 lat kierował międzynarodową Grupą Roboczą Interpolu do spraw analizy kryminalnej. W latach 2001 - 2016 pracował 
w ING Banku Śląskim S.A. na stanowisku Dyrektora Banku nadzorującego departamenty: Zarządzania Ryzykiem 
Operacyjnym, Compliance i Przeciwdziałania Oszustwom. 
Jako specjalista Grupy ING wspólorganizował jednostki zarządzania ryzkiem i bezpieczeństwem w bankach w: Turcji, 
Indiach, Australii i Tajlandii. W okresie 2002 - 2016 był członkiem korporacyjnego zespołu zadaniowego zajmującego 
się specjalnymi postępowaniami dotyczącymi nadużyć.
W okresie pracy w Banku pełnił przez trzy kadencje funkcję Wiceprzewodniczącego Prezydium Komitetu Bezpieczeństwa 
Związku Banków Polskich i reprezentował ZBP w grupach roboczych Związku Banków Europejskich. Jest autorem 
polskich i zagranicznych publikacji w dziedzinie analizy kryminalnej, przestępczości i bezpieczeństwa. Od 2017 roku 
zajmuje się doradztwem w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem w działalności biznesowej.

Michał Czuma - Prezes i Wspólnik „G+C Kancelaria Doradców Biznesowych”
Od przeszło 20 lat zajmuje się tematyką oszustw oraz bezpieczeństwa inwestycji. Wcześniej przez 3 lata doradca 
zarządu, organizator i dyrektor Biura Przeciwdziałania Wyłudzeniom w PKO Leasing SA. W latach 2009-2014 pracował 
jako I zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa PKO Banku Polskiego. W 2012 stworzył od podstaw Biuro 
Antyfraudowe PKO BP, którym później kierował przez 3 lata. Pracował jako ekspert odpowiedzialny za bezpieczeństwo 
inwestycji i doradca zarządu. Większość swojej drogi zawodowej poświęcił zagadnieniom bezpieczeństwa na styku 
z biznesem. Był managerem i doradcą w wielu firmach prywatnych i państwowych takich jak Poczta Polska, Bank 
Pocztowy, Bank Handlowy, PZU, RUCH S.A czy Emax S.A. Jako pełnomocnik Zarządu Hortex S.A odpowiadał za inwestycje 
na rynkach wschodnich i nadzorował m.in. bezpieczeństwo inwestycji na tamtym terenie w czasie najbardziej gorących 
wydarzeń politycznych, zachodzących w krajach byłego ZSRR. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i ceniony od 
wielu lat ekspert ds. bezpieczeństwa.

Krzysztof Rudnicki - Konsultant w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY
Krzysztof uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, ukończył również studia 
podyplomowe z zakresu zarządzania jakością na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie z wynikiem celującym 
obronił pracę pt. Komunikacja interpersonalna w kontekście oceny wiarygodności wypowiedzi.  Krzysztof posiada ponad 
20-letnie doświadczenie zawodowe. Przed dołączeniem do zespołu był funkcjonariuszem Policji, odpowiedzialnym  
m. in. za szkolenia z taktyki i techniki przesłuchań. Ich adresatem były również osoby zatrudnione w służbach specjalnych, 
zajmujące się przedmiotową tematyką. Równolegle powoływany był jako biegły z zakresu wariografii kryminalistycznej, 
w najbardziej skomplikowanych sprawach karnych. Krzysztof jest twórcą wielokanałowego przesłuchania progowego  
i kontekstowych technik ogniskowania oraz narzędzi wspomagających analizę behawioralną.


