X Praskie Forum Audytu
Spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli
Wewnętrznej(CAKW)z cyklu Zarządzanie - kontrola zarządcza na temat:
Wybrane zagadnienia zarządzania - kontroli zarządczej
2 marca 2022 roku (środa) o godzinie 17:00 w trybie on-line z wykorzystaniem, dzięki wsparciu PIKW,
oprogramowania Click Meeting.
Porządek spotkania:
17:00

17:10

Wprowadzenie

17:10

17:40

Kontrola zarządcza w sądzie

17:40

18:20

Strategiczna karta wyników w audycie

18:20

18:50

Błędy zarządzania projektami
inwestycyjnymi finansowanymi
ze środków publicznych

18:50

19:00

Standard 1230 – ciągły rozwój zawodowy

19:00

19:15

Działania CAKW, podsumowanie

Leszek Adamski, prezes zarządu CAKW
Piotr Dzbański, sekretarz w Krajowym
Rejestrze Sądowym
Artur Miętus, członek CAKW, członek
zarządu ACFE#183
Katarzyna Hoc-Grzeczkowicz, ekspert
PIKW
Ireneusz Jabłoński, członek zarządu
PIKW, członek CAKW,
Tomasz Szmel, dyrektor WSM
Leszek Adamski prezes zarządu CAKW

Współorganizatorami spotkania są:
1) Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie;
2) Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o.
Wstęp wolny, ale liczba miejsc ze względów technicznych jest ograniczona.
Prosimy o zgłoszenie udziału rejestrując się na stronie: https://eszkoleniapikw.clickmeeting.com/x-praskieforum-audytu-wybrane-zagadnienia-kontroli-zarzadczej/register.
Link do spotkania on-line zostanie wysłany w dniu spotkania na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
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 Polski
Instytut Kontroli wewnętrznej Sp. z o.o.
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, że CAKW, ul Sienna 93 lok. 35, 00-815 Warszawa, zarzad@cakw.pl, gromadzi dane osobowe:
imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, 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.
Zarząd CAKW

