II Zachodniopomorskie Forum Audytu
Stowarzyszenie Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej (CAKW),
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział w Szczecinie (WSBSzc) i Polski Instytut Kontroli
Wewnętrznej Sp. z o.o. (PIKW) zapraszają członków i sympatyków CAKW do udziału
w II Zachodniopomorskim Forum Audytu spotkaniu w ramach cyklu Metodyka na temat
Audyt bezpieczeństwa finansowego
18 października (poniedziałek) 2020 roku o godzinie 17:00 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu
Wydział Ekonomiczny w Szczecinie, Szczecin ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 3 w nr sali 201, II piętro.
Porządek spotkania:
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Rola szkoły wyższej w przeciwdziałaniu
oszustwom finansowym i korupcji
Audyt procesu sporządzania
sprawozdania finansowego
Przerwa, networking
Audyt procesu zapobiegania praniu
pieniędzy.
Audyt finansowo-księgowego systemu
informatycznego.
Podsumowanie forum, plany CAKW

Leszek Adamski prezes zarządu CAKW
dr Marek Jasztal, kierownik studiów
podyplomowych Audyt Wewnętrzny
i kontrola zarządcza w WSBSzc
Ewa Polonis, księgowa z wieloletnim
doświadczeniem
Grażyna Felisiak, audytor, ekspert
PIKW i CAKW
dr. Marlena Płonka, audytor, ekspert
PIKW i CAKW
Leszek Adamski prezes zarządu CAKW

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny.
Za udział w spotkaniu można uzyskać 2 punkty w Programie Ustawicznego Kształcenia Krajowej Listy Audytorów,
kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych https://www.krajowalista.pl/krajowa-lista,163.html .
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 Uczelni z poprzedniego roku akademickiego i osoby przyjęte na studia
w bieżącym roku. Wpłaty za udział prosimy wpłacać na rachunek CAKW nr 49 1750 0012 0000 0000 3441 9477.
Ze względów organizacyjnych i sanitarnych liczba miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy o wcześniejsze
zgłoszenie udziału osobistego na adres: sekretariat@cakw.pl.

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

