
   

 

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o., ul. Sienna 93 lok. 35, 00-815 Warszawa, 

Tel. (22) 654 10 44, fax. (22) 620 94 36, e-mail: biuro@pikw.pl 
 

 

Umowa – zgłoszenie udziału 
Prosimy odesłać faksem na numer:  22  620 94 36   lub mailem na adres: biuro@pikw.pl  

 

V K R A J O W A K O N F E R E N C J A 

Ocena kontroli zarządczej w Polsce 
 

Warszawa, 23-24 kwietnia 2015 r. 
 

imię i nazwisko, stanowisko:                                                                                                                                                                        

imię i nazwisko, stanowisko:                                                                                                                                                                       

instytucja zgłaszająca:                                                                                                                                                                                 

adres:                                                                                                                                                                                                            

tel.                                       ..   fax                                        e-mal                                                       NIP                                                  

Dane osobowe zawarte w formularzu zostaną umieszczone w bazie danych PIKW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 93 lok. 35 i będą wykorzystywane 

wyłącznie w celu podwyższenia jakości oferowanych usług, organizacji konferencji i szkoleń oraz działań marketingowych. Bez zgody właściciela nie będą  

przekazywane osobom trzecim. 

 
KOSZT UCZESTNICTWA:  1059 zł/os   (bez noclegu) plus 23 % VAT jeśli dotyczy 
 

- instytucje podlegające zwolnieniu z podatku VAT prosimy o równoległe przesłanie oświadczenia  

 

□ 10%  zniżki dla absolwentów studiów podyplomowych PIKW 

□ 10% dla Członków ACFE Polska i IIA Polska 

□ 10% zniżki dla osób posiadających aktywne konto na Krajowej  Liście Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych  

□ 15% zniżki dla instytucji delegujących więcej niż jednego uczestnika 

 

Uwaga:  zniżki  nie podlegają sumowaniu 

 
Należność w wysokości  ..........................................................  zł brutto zostanie wpłacona na konto PIKW Sp. z o.o. (po otrzymaniu 

potwierdzenia realizacji przedsięwzięcia) na wskazany rachunek bankowy.  

 
Bank Raiffeisen Polska S.A. Warszawa, nr 45 1750 0009 0000 0000 1032 5323 ( w polu tytuł przelewu należy wpisać temat, miejsce i termin 

realizacji konferencji ) 

 
Jeśli będą Państwo zainteresowani udziałem wraz z noclegiem, proszę o kontakt mailowy: 

s.holuj@pikw.pl  lub  tel. 22 620 91 70 kom. 533 350 533 

 

Podana cena uczestnictwa zawiera: udział w konferencji, materiały konferencyjne, wyżywienie (serwis kawowy + obiad) 
 

Powyżej 5 dni roboczych przed datą realizacji konferencji istnieje możliwość bez kosztowego anulowania uczestnictwa. Rezygnacja musi być 
dokonana w formie pisemnej /mailowej. W przypadku zgłoszenia rezygnacji na mniej niż 5 dni roboczych przed konferencją pobierana jest 
opłata manipulacyjna, w wysokości 50% ceny podstawowej. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo do odwołania Konferencji  z przyczyn  
niezależnych  od organizatora,  zmiany terminu,  zmiany wykładowcy/prelegenta oraz miejsca zakwaterowania uczestników, w przypadku braku 
wystarczającej ilości miejsc. Nieobecność zgłoszonego uczestnika zobowiązuje do zapłaty pełnej należności.  
 
Upoważniamy PIKW Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez naszego  podpisu 

 
  

 
 
 

 
 

Data                                                                          Pieczęć firmowa                                       Pieczęć i podpis osoby upoważnionej 
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