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Szanowni Państwo,
Już po raz szesnasty mamy zaszczyt zaprosić do 

udziału w Międzynarodowym Kongresie Audytu, 

Kontroli Wewnętrznej, Antykorupcji i Zwalczania 

Oszustw, który odbędzie się w dniach 28-29 wrze-

śnia 2017 r. w Krakowie. 

 Choć Kongres ma już piętnastoletnią tradycję, na-

dal jest jedynym wydarzeniem o tym charakterze w 

Polsce. Stwarza możliwość omówienia najważniej-

szych zmian i zagadnień w poszczególnych obsza-

rach, jak również uzyskania opinii polskich i zagra-

nicznych ekspertów.

 Nadrzędnym celem tego cyklicznego, między-

narodowego spotkania jest wymiana doświadczeń i 

gromadzenie wiedzy na temat problemów, wyzwań i 

perspektyw stojących przed audytorami, kontrolera-
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mi wewnętrznymi, profesjonalistami zajmującymi się 

zarządzaniem ryzykiem korporacyjnym, zapobiega-

niem oraz wykrywaniem nadużyć gospodarczych i 

korupcji, governance i compliance.

 Wielu uczestników Kongresu z Polski, Bułgarii, 

Czech, Francji, Holandii, Kataru, ZEA, Niemiec, Por-

tugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Stanów Zjednoczo-

nych, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Włoch wykorzy-

stywało wolny od obrad czas na zanurzenie się w 

magicznej aurze Krakowa, do którego nie tylko na 

kolejne edycje tego wydarzenia powracają.

 Oczekując na spotkanie z Państwem, serdecznie 

zapraszam,

Piotr Grzybowski 
Członek Zarządu PIKW Sp. z o.o.
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Szanowni Państwo,
Z radością i satysfakcją przyjąłem  wiadomość o 

ponownym wyborze naszego miasta na miejsce 16 

Międzynarodowego Kongresu Kontroli Wewnętrznej, 

Audytu Wewnętrznego, Antykorupcji i Zwalczania 

Oszustw. Cieszę się, że znowu będziemy w Krako-

wie świadkami wymiany wiedzy i doświadczeń tak 

szerokiego grona ekspertów.  

 Właśnie mija 15 lat od chwili, gdy pod patronatem 

ówczesnego Prezesa Narodowego Banku Polskiego 

prof. Leszka Balcerowicza odbyło się w Krakowie  

pierwsze międzynarodowe spotkanie  zorganizowane 

przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej. Od tam-

tej pory rokrocznie, każdej jesieni, mamy zaszczyt 

gościć w naszym mieście uczestników tego  jakże 

ważnego wydarzenia.  Kongres trwale  wpisał się w 

życie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Mo-

drzewskiego, zajął stałe i ważne miejsce wśród pre-

stiżowych konferencji odbywających się w naszym 

mieście. 

 Wierzę, że Kraków i tym razem doskonale spełni  

się w roli gospodarza kongresu,  a jego liczne uroki 

pozwolą Państwu w przyjemny i interesujący sposób 

spędzić wolne chwile. Mam też nadzieję, że jeszcze 

nie raz zechcecie Państwo tutaj powrócić.

 Z serdecznymi pozdrowieniami dla wszystkich 

znakomitych uczestników kongresu,

Jacek Majchrowski 
Prezydent Miasta Krakowa

Miasto Kraków zaprasza
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   jacek majchrowski, prezydent krakowa
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