VIII Praskie Forum Audytu
Spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów
ds. Kontroli Wewnętrznej (CAKW) z cyklu Metodyka na temat:
Z praktyki audytora i kontroler
1 października 2021 roku (piątek) o godzinie 17:00 w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie
(WSM), ul. Kawęczyńska 36, sala F202.
Porządek spotkania:
17:00

17:10

Wprowadzenie

17:10

17:20

Rola szkoły wyższej w zapobieganiu
nadużyciom i korupcji

17:20

17:50

18:20

18:50

18:50

19:20

Audyt procesu zapobiegania praniu
pieniędzy w jednostkach sektora
finansów publicznych – koncepcja
organizacji
Dokumentowanie kontroli – studium
przypadku
Działania CAKW, podsumowanie

Leszek Adamski, prezes zarządu CAKW
Tomasz Szmel, Dyrektor WSM
Ireneusz Jabłoński, członek zarządu,
dyrektor operacyjny PIKW, członek CAKW
Paweł Cybulski, ekspert PIKW

Jakub Wajman, ekspert CAKW
Leszek Adamski prezes zarządu CAKW

Współorganizatorami spotkania są:
1) Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie (WSM);
2) Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. (PIKW).
Wstęp wolny, ale liczba miejsc ze względów sanitarnych i technicznych jest ograniczona, dlatego
prosimy o zgłoszenia na adres sekretariat@cakw.pl
Za udział w spotkaniu można uzyskać 2 punkty w Programie Ustawicznego Kształcenia, o którym mowa
w Regulaminie Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych prowadzonej przez PKW.
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 o udziale i przyznanych punktach, przy czym z opłaty zwolnieni są członkowie CAKW
z opłaconą składką członkowską za bieżący rok, absolwenci WSM z poprzedniego roku akademickiego
i osoby przyjęte na studia na WSM w bieżącym roku. Wpłaty za udział prosimy wpłacać na rachunek CAKW
nr 49 1750 0012 0000 0000 3441 9477.

Informujemy CAKW, ul Sienna 93 lok. 35, 00-815 Warszawa, zarzad@cakw.pl gromadzi dane osobowe
w celu organizacji forum audytu i wystawienia zaświadczenia o udziale w forum. Zarchiwizowane dane
osobowe uczestników forum: imię nazwisko, adres e-mail będą archiwizowane bezterminowo.
za Zarząd CAKW
Leszek Adamski. Prezes Zarządu

