
   

IV Małopolskie Forum Audytu 

 

Stowarzyszenie Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej (CAKW), Polski 

Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. (PIKW) oraz Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego, członków i sympatyków CAKW do udziału w IV Małopolskim Forum Audytu z cyklu 

metodyka na temat: 

Warsztaty stosowania metod audytu śledczego w audycie wewnętrznym i kontroli 

które odbędzie się 26 stycznia 2023 roku (czwartek) o godzinie 17:30 w Krakowskiej Akademii 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1; sala B203.  

Podejmiemy starania, aby uruchomić transmisję spotkania w trybie on-line z wykorzystaniem 
oprogramowania Click Meeting, dzięki wsparciu PIKW. 
Porządek spotkania: 

17:30 17:45 

Otwarcie forum 
Rola szkoły wyższej w zapobieganiu oszustwom 
i korupcji 

prof. nadzw. dr Klemens 
Budzowski 
JM Rektor Krakowskiej Akademii 

17:455 17:50 Wprowadzenie metody audytu śledczego 
Leszek Adamski  
prezes zarządu CAKW 

17:50 18:30 Metodyka audytu śledczego - wprowadzenie 
Marek Dyjasz, 
ekspert PIKW 

18:30 18:45 Przerwa, networking 

18:45 19:25 
Metodyka audytu śledczego – zastosowanie, 
studium przypadku.  

Jan Klima, 
ekspert PIKW 

19:15 19:45 Analiza danych w audycie 
Marek Dyjasz, 
ekspert PIKW 

19:45 20:00 Dyskusja, podsumowanie obrad 
Leszek Adamski  
prezes zarządu CAKW 

Wstęp wolny, ale liczba miejsc ze względów technicznych jest ograniczona. 

Prosimy o zgłoszenie udziału na adres sekretariat@cakw.pl. 

Osoby, które chcą uczestniczy w forum online prosimy o zgłoszenie udziału rejestrując się na stronie: 

https://eszkoleniapikw.clickmeeting.com/iii-malopolski-forum-audytu-temat-warsztaty-

stosowania-metod-audytu-sledczego-/register  

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. 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 40 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 Krakowskiej Akademii z poprzedniego roku 

akademickiego i osoby przyjęte na studia Krakowskiej Akademii w bieżącym roku. 

Składkę na pokrycie kosztów prosimy wpłacać na rachunek CAKW nr 49 1750 0012 0000 0000 3441 9477. 

za Zarząd CAKW 

Leszek Adamski, prezes zarządu 
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