PROGRAM WARSZTATU „KOMITET AUDYTU”
19 listopada 2009, Klub Bankowca, ul. Smolna 6
10:00 – 11:30

I sesja: Komitet audytu w świetle obowiązujących regulacji
prawnych
prowadzenie:

mec. Konrad Konarski, Baker & McKenzie

11:30 – 11:45 Przerwa na kawę
11:45 – 12:45

II sesja: Jak regulować funkcje i zadania komitetu audytu w
dokumentach ustrojowych spółki? Zalecane wzory rozwiązań w
statucie, regulaminie RN i regulaminie KA
prowadzenie:

Andrzej S. Nartowski, prezes PID
mec. Konrad Konarski, Baker & McKenzie

12:45 – 13:30 Obiad
13.30 - 14.30

III sesja: Komitet audytu w działaniu, przegląd zadań i
doświadczeń
prowadzenie:

14.30 - 15.00

IV sesja: Dobre praktyki komitetu audytu: przegląd światowych
rozwiązań i polskich propozycji. Zalecenia dla spółek
prowadzenie:

15:00 – 16:00

dr Wiesław Rozłucki, przewodniczący Rady
Programowej Polskiego Instytutu Dyrektorów

Andrzej S. Nartowski, prezes PID

V sesja: Komitet audytu w działaniu, przegląd zadań i
doświadczeń II
prowadzenie:

Barbara Misterska-Dragan, biegły rewident,
prezes zarządu Misters Audytor

Warsztat realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych

Zgłoszenie udziału w warsztacie Akademii PID

,,KOMITET AUDYTU”
19 listopada (czwartek) 2009 r., Klub Bankowca, ul. Smolna 6, Warszawa
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
(1) imię i nazwisko zgłaszanego uczestnika
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
stanowisko
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
adres e-mail
wyrażam zgodę
nie wyrażam zgody *)

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
podpis uczestnika
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
(2) imię i nazwisko zgłaszanego uczestnika
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
stanowisko
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
adres e-mail
wyrażam zgodę
nie wyrażam zgody *)

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
podpis uczestnika
*) zgoda dotyczy wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych Fundacji Polski Instytut Dyrektorów zgodnie z
obowiązującą Ustawą z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U . z dn. 29.10.1997 r.) o ochronie danych osobowych

Nazwa firmy: ..........................................................................................................................................................................
Adres: .....................................................................................................................................................................................
tel: ..................................................... fax: .........................................................NIP: .............................................................
przed 16 listopada 2009 (włącznie)

po 17 listopada 2009

pierwsza osoba z firmy/instytucji

1 800 zł

2 000 zł

druga osoba z firmy/instytucji

1 500 zł

1 800 zł

Warunki uczestnictwa:

Uczestnicy i Mecenasi Polskiego Instytutu Dyrektorów, członkowie POLRISK i ACCA oraz SEG mają prawo do 50% zniżki. Zniżki nie
sumują się. Podana cena obejmuje: udział w warsztacie, dokumentację, obiad, poczęstunek podczas przerw kawowych. Płatność za uczestnictwo
w warsztacie należy uiścić w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, jednak nie później niż w
ostatnim dniu roboczym przed rozpoczęciem warsztatu, co jest gwarancją udziału zgłoszonych osób w warsztacie. Należność za udział w
wysokości........................... zł prosimy przekazać na konto Fundacji Polski Instytut Dyrektorów 78 1060 0076 0000 3200 0107 9299, Bank
BPH SA. Niniejsze zgłoszenie pisemne jest prawnie wiążącą umową pomiędzy Fundacją Polski Instytut Dyrektorów, Pl. Powstańców Warszawy 2,
Warszawa, NIP: 525-23-45-675, a Zgłoszeniodawcą.

...........................................................................................................................................................................................................
Imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby akceptującej zgłoszenie

Niniejsze zgłoszenie prosimy przesłać faksem na nr (22) 582-97-48 lub mailem na adres:
pid@pid.org.pl. Wszelkich informacji dotyczących uczestniczenia w warsztatach udziela Izabela
Biernat, tel. (22) 582-95-36 lub (22) 582-95-30, adres e-mail: ibiernat@pid.org.pl
se

