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w Przedsiębiorstwie

Członków zarządów, Dyrektorów, Managerów, Specjalistów 
departamentów:
Bezpieczeństwa,  Ryzyka Operacyjnego, Audytu, Controlingu, 
Finansów, IT, Zarządzania Projektami, Zarządzania Łańcuchem 
Dostaw oraz wszystkie osoby odpowiadające za bezpieczeń-
stwo i zapewnienie zgodności działania spółki z obowiązują-
cymi przepisami prawa.

20 -21 Maja 2013,Warszawa

Najważniejsze zagadnienia:

• Tworzenie systemu polityki Anty - Freudowej 
  w przedsiębiorstwie
• Zarządzanie Ryzykiem w przedsiębiorstwie
• Efektywny proces przeprowadzania kontroli 
  wewnątrz firmy w wypadku wykrycia nadużycia
• Procedury i narzędzia wspierające prewencję 
  oraz wykrywanie przestępstw i nadużyć w 
  przedsiębiorstwach
• Analiza zagrożeń przechwytu danych z 
  urządzeń mobilnych
• Kontrola organów antymonopolowych 
   w Twoim przedsiębiorstwie
• Aspekty prawne kontroli wewnętrznej
   i zewnętrznej  w przedsiębiorstwie
• Monitoring działań pracowników
• Badanie dokumentacji finansowej i dokumentów 
  pod kątem nadużyć, fałszerstw danych, 
  manipulacji księgami rachunkowymi
• Wprowadzenie zewnętrznych śledczych w celi 
  optymalizacji zabezpieczenia aktywów 
   i interesów  firmy
• Analiza Pisma Ręcznego- jak nie dać się oszukać? 
   - Warsztaty Grafologiczne

Wykrywanie nadużyć 
         i identyfikacja Ryzyka

SPoTKAniE SKiERoWAnE do:
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Szanowni Państwo,
Budowa sprawnie działających departamentów kontroli i nadzoru to jedno z podsta-
wowych zadań, jakim muszą sprostać współczesne przedsiębiorstwa.
W ciągu kilku ostatnich lat, jednostkom tym przyszło zmierzyć się z wieloma wyzwa-
niami, które wymusiło najnowsze ustawodawstwo, Wspólnota Europejska oraz sam 
rynek.
Celem naszego spotkania jest skonfrontowanie i skoordynowanie działań departa-
mentów mających wpływ identyfikację ryzyka oraz wykrywanie szeroko pojętych 
nadużyć wewnątrz spółki. Właściwa ich identyfikacja jest podstawą prawidłowego 
działania każdej firmy jak również w znacznym stopniu wpływa na jej rentowność oraz 
wizerunek zewnętrzny i wewnętrzy.
Serdecznie zapraszam do zapoznania się z zagadnieniami spotkania w wypadku do-
datkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Osoba odpowiedzialna:
Grzegorz Lenkiewicz
Kierownik Projektu
+48 662 051 557

fraudit jest wyspecjalizowaną praktyką doradczą, oferującą kompleksowe usługi z zakresu 
zarządzania ryzykiem przestępczości gospodarczej. oferujemy wszechstronną wiedzę, kom-
petencje i doświadczenie w zakresie ochrony firmy przed nadużyciami wewnętrznymi i ze-
wnętrznymi. 

Przeciwdziałanie, wykrywanie i eliminowanie ryzyka celowego działania na szkodę firmy stało 
się niezbędnym elementem całościowego zarządzania ryzykiem korporacyjnym. Coraz rzadziej 
do skutecznego zwalczania nieprawidłowości wystarczy już jedynie ogólna kategoria „ryzyko 
operacyjne” - nadużycia są na tyle specyficznym zagrożeniem, że traktowanie ich na równi z 
innymi ryzykami może oznaczać, że nie unikniemy ich materializacji. 

fraudit zapewnia wsparcie na każdym etapie procesu zarządzania ryzykiem przestępczości 
gospodarczej: począwszy od samego jego zaprojektowania, przez cenę zagrożeń, opracowa-
nie zasad prewencji oraz mechanizmów wczesnego wykrywania niepożądanych przypadków, 
prowadzenie postępowań wyjaśniających nadużycia, a zakończywszy na wsparciu działań bę-
dących ich następstwami (np. postępowaniu sądowym wobec sprawców) oraz na przeglądzie i 
usprawnieniu istniejących systemów kontrolnych celem wypracowania zmian zwiększających 
ich skuteczność. naszym celem jest zapewnienie najwyższej skuteczności i maksymalnego 
komfortu zarządzania tym specyficznym obszarem, zgodnie z zasadą „zero tolerancji dla nad-
użyć”.

w Przedsiębiorstwie
Wykrywanie nadużyć 
i identyfikacja Ryzyka



9:30 Rejestracja uczestników

10:00 – 11:00 Tworzenie systemu polityki                 
Anty - Freudowej w przedsiębiorstwie

 Planowanie i wdrażanie efektywnych czynności prewen-• 
cyjnych i kontrolnych
Dostosowanie norm zarządzania nadużyciami do charak-• 
teru działalności firmy
Wdrażanie nowych dyrektyw i procedur w już istniejąca • 
strukturę firmy

Prowadzenie: Piotr Chmiel, Compliance Manager, 
Polska Telefonia Cyfrowa (T-Mobile)

11:00 – 12:00 Zarządzanie Ryzykiem Nadużyć w 
przedsiębiorstwie

Identyfikowanie i dokonywanie oceny poziomu ryzyka • 
występującego w działalności poszczególnych komórek 
organizacyjnych
Kluczowe wskaźniki pomiaru poszczególnych ryzyk• 
Modelowanie profilu ryzyk • 

12:00 – 12:15 PRZeRwA kAwowA

12:15 - 13:15 efektywny proces przeprowadza-
nia kontroli wewnątrz firmy w wypadku wykrycia             
nadużycia

Poszczególne etapy działań elementów nadzoru• 
Przeprowadzanie testów – rodzaje i ich charakterystyka• 
Raportowanie i prowadzenie działań mających na celu • 
poprawienie ewentualnych błędów

Prowadzenie: Mikołaj Rutkowski, Lider praktyki       
doradczej, Fraudit

13:15 – 13:40 Analiza zagrożeń przechwytu danych z 
urządzeń mobilnych

Odzyskiwanie haseł skasowanych danych, SMS-ów• 
Wykrywanie aplikacji szpiegujących• 

Prowadzenie: Jarosław Bartniczuk, ekspert ds. Bezpie-
czeństwa informacji i ochrony biznesu INTeRGUARD

13:40 – 14:30 Przerwa obiadowa

14:30 – 15:30 Procedury i narzędzia wspierające 
prewencję oraz wykrywanie przestępstw i nadużyć w 
przedsiębiorstwach

Wdrożenie i wybór właściwych środków technicznych • 
niezbędnych zapewnieniu bezpieczeństwa informacji
Monitorowanie podmiotów i osób podwyższonego • 
ryzyka. Identyfikacja, weryfikacja beneficjentów i kontra-
hentów
Identyfikowanie procesów i obszarów, w których najczę-• 
ściej dochodzi no nadużyć
Raportowanie podejrzanych działań i wskazywanie środ-• 
ków zaradczych

Prowadzenie: Dariusz Mikucki, Dyrektor Biura kontro-
li wewnętrznej , Sygnity S.A.

9:30 – 10:30 kontrola organów antymonopolowych w 
Twoim przedsiębiorstwie

Jakie organy i kiedy mogą przeprowadzić kontrolę          • 
antymonopolową
Jak skutecznie przygotować się na kontrole                                  • 
antymonopolową
Jakie prawa mają organy kontrolujące a przedsiębiorca • 
obowiązki w toku kontroli
Co grozi za brak przygotowania do kontroli                                   • 
antymonopolowej

Prowadzenie: mec. Marcin Trepka, Associate, kancela-
ria k&L Gates LLP

10:30 -11:30 Monitoring działań pracowników 

prawne możliwości monitoringu i aktywnego nadzoru • 
nad pracownikami
granice między prywatnością a wykonywaniem obowiąz-• 
ków
przechowywanie i udostępnianie zebranego materiału• 
możliwość wykorzystania tak pozyskanych materiałów w • 
postępowaniach wyjaśniających i sprawach karnych

11:30 – 11:45 Przerwa kawowa

11:45 - 12:45 Badanie dokumentacji finansowej i 
dokumentów pod kątem nadużyć, fałszerstw danych, 
manipulacji księgami rachunkowymi

Badanie powiązań kontrahentów i pracowników• 
Metody wykrywania manipulacji księgami rachunkowymi, • 
( na co zwrócić szczególną uwagę podczas kontroli)

12:45 – 13: 30 Przerwa obiadowa

13:30– 14:30 wprowadzenie zewnętrznych śledczych 
w celi optymalizacji zabezpieczenia aktywów i intere-
sów firmy

Możliwe modele współpracy• 
Zalety i wady outsourcingu audytu wewnętrznego• 
ochrona danych osobowych informacji niejawnych i • 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
Jakie dane i informacje możemy przekazywać w świetle • 
obowiązującego prawa

14:30-15:20 Analiza Pisma Ręcznego- jak nie dać się 
oszukać? warsztaty Grafologiczne

Człowiek i jego pismo• 
Metody fałszowania pisma w tym podpisów - pojęcia, • 
przykłady, ćwiczenia
Fałszerstwa dokumentów• 

Prowadzenie: Agnieszka Babrzyńska, Biegły Sądowy w 
Zakresie Badania Pisma Ręcznego przy Sądzie okręgo-
wym w warszawie
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