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Spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów 

ds. Kontroli Wewnętrznej(CAKW) 

14 czerwca 2019 roku (piątek) o godzinie 17:00 

ul. Rewolucji 1905 Roku 52; budynek

Porządek spotkania: 

17:00 17:10 Powitanie uczestników i prelegentów

17:10 17:30 Wprowadzenie, inicjatywy CAKW

17:30 18:00 
Planowanie audytu wewnętrznego na 
przykładzie AHE w Łodzi 

18:00 18:30 Audyt jako projekt

18:30 19:00 Rejestr ryzyka organizacji

19:00 19:30 
Metody rozpoznania potrzeb, studium 
przypadku 

19:30 19:40 Podsumowanie 

  Inicjatywy CAKW 

Współorganizatorami spotkania są:

1) Akademia Humanistyczno

2) Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o.

Za udział w spotkaniu można uzyskać 

Audytu i Kontroli Wewnętrznej lub 2

Walne zgromadzenie członków CAKW postanowiło ustalić 

pokrycie kosztów udziału w spotkaniu stowarzyszenia na 30 zł od osoby, która chce uzyskać zaświadczenie 

o udziale i przyznanych punktach, przy czym z opłaty zwolnieni są członkowie CAKW z

członkowską za bieżący rok, absolwenci Uczelni z

w bieżącym roku.  

Wpłaty za udział prosimy wpłacać na rachunek CAKW nr 

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie udziału

 

 

III Łódzkie Forum Audytu 

   

Spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów 

(CAKW) z cyklu metoda, na temat: 

Planowanie audytu wewnętrznego 

14 czerwca 2019 roku (piątek) o godzinie 17:00  w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

budynek G, sala G105. 

Powitanie uczestników i prelegentów 
dr Jerzy Lech Czarnota, prof.  AHE 
prodziekan kierunku ekonomia

, inicjatywy CAKW Leszek Adamski prezes zarządu 

Planowanie audytu wewnętrznego na 
przykładzie AHE w Łodzi  

dr Wiesław Przybyła  
pełnomocnik rektora ds. studiów 
zdalnych 

Audyt jako projekt 
Krystyna Szawłowska, Techne Sp. z o.o.
ekspert PIKW i CAKW 

Rejestr ryzyka organizacji 
Cezary Karczewski 
ekspert PIKW i CAKW 

Metody rozpoznania potrzeb, studium Paulina Małolepsza,  
ekspert PIKW i CAKW 

 
dr Jerzy Lech Czarnota, prof.  AHE 
prodziekan kierunku ekonomia

CAKW  Leszek Adamski prezes zarządu 

Współorganizatorami spotkania są: 

Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 

Wewnętrznej Sp. z o.o. 

Za udział w spotkaniu można uzyskać 2 punkty w Programie Ustawicznego Kształcenia Krajowej Listy Programu 

2 punkty CPE (NASBA), w tym 1 etyka. 

Walne zgromadzenie członków CAKW postanowiło ustalić składkę zadaniową, a zarząd CAKW ustalił składkę na 

pokrycie kosztów udziału w spotkaniu stowarzyszenia na 30 zł od osoby, która chce uzyskać zaświadczenie 

udziale i przyznanych punktach, przy czym z opłaty zwolnieni są członkowie CAKW z

członkowską za bieżący rok, absolwenci Uczelni z poprzedniego roku akademickiego i osoby przyjęte na studia 

Wpłaty za udział prosimy wpłacać na rachunek CAKW nr 49 1750 0012 0000 0000 3441 9477. 

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie udziału: sekretariat@cakw.pl 

Zarząd

 

Spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów 

Ekonomicznej w Łodzi 

dr Jerzy Lech Czarnota, prof.  AHE 
prodziekan kierunku ekonomia 

rezes zarządu CAKW 

 
pełnomocnik rektora ds. studiów 

Krystyna Szawłowska, Techne Sp. z o.o. 
 

 

 

dr Jerzy Lech Czarnota, prof.  AHE 
prodziekan kierunku ekonomia 

rezes zarządu CAKW 

punkty w Programie Ustawicznego Kształcenia Krajowej Listy Programu 

składkę zadaniową, a zarząd CAKW ustalił składkę na 

pokrycie kosztów udziału w spotkaniu stowarzyszenia na 30 zł od osoby, która chce uzyskać zaświadczenie 

udziale i przyznanych punktach, przy czym z opłaty zwolnieni są członkowie CAKW z opłaconą składką 

poprzedniego roku akademickiego i osoby przyjęte na studia 

49 1750 0012 0000 0000 3441 9477.  

 

Zarząd CAKW 


