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O SZKOLENIU

Szkolenie trwa około 6 godzin połączone jest z możliwością dyskusji i
analizowania zagadnień zgłaszanych przez Słuchaczy. Uczestnicy
wciągani są w tematykę, zachęcani są do zadawania pytań. Prelegent
ma wieloletnie doświadczenie w dzieleniu się wiedzą, jako praktyk,
przeplata szkolenie przykładami znanymi z autopsji, barwnymi
opisami konkretnych casusów oraz anegdotami sprawiając, że
wykłady pozbawione są nudy a treść jest przyswajalnie
przekazywana Słuchaczom.

Wstęp:

Media atakują nas informacjami związanymi
z wyłudzeniami. Dużo się pisze o tym, ile na
wykrywaniu wyłudzeń traci lub zyskuje Skarb
Państwa, niewiele mówi się o poszkodowanych,
dotkniętych skutkami działań mających na celu
wykrywanie tego rodzaju oszustw.

Wyłudzenia
VATowskie

to jedno z wielu oszustw, w które celowo lub
przypadkiem może zostać uwikłany
właściciel i/lub zarząd firmy oraz inni jego
pracownicy. Każda forma oszustwa to
bardzo złożony proces. By nie stać się jego
ofiarą, należy poznać jego genezę,
metodologię oraz stosowane przez osoby
wyłudzające VAT – strategie działania. Nic
tak dobrze nie pozwala zrozumieć czym są
oszustwa na jakie są narażone osoby, firmy
i korporacje, jak poznanie mechanizmów
oszustwa oraz wejście w sposób myślenia
sprawców wyłudzeń.

Skuteczna
ochrona

przed wciągnięciem postronnych osób i firm
w różnego rodzaju zagrożenia nie jest
możliwa, gdyby nie istniały określone
podatności. Procesy wewnątrz organizacji
oraz słabości proceduralne i zarządcze, ale i
zwykła ludzka słabość, w konsekwencji mogą
doprowadzić firmę nawet na skraj
bankructwa lub zagrozić płynności
finansowej firmy.

By dać sobie radę z
wyłudzeniami
wyjaśnimy zjawisko wyłudzeń
opiszemy zjawisko oszustw skarbowych
przedstawimy proces, jakim jest wyłudzenie
zaprezentujemy, jak budować skuteczne rozwiązania mające na
celu ochronę przedsiębiorstwa przed skutkami wyłudzeń

Wyłudzenia VAT udają się, gdyż ten rodzaj
oszustw, bazuje na słabości organizacji i na
podatności pracowników oraz managerów do
działań na własną korzyść czego często ceną są

straty ponoszone
przez firmy

Podczas
szkolenia:

uczestnicy zostaną wprowadzeni w
zjawiska związane z oszustwami
poznają metody oraz sposoby na
rozpoznanie podatności organizacji na
oszustwa
zapoznają się z procesem planowania
oszustwa i dowiedzą się w jaki sposób
oszuści myślą i planują swoje działania
zostaną zapoznani z metodami
rozpoznawania, czy ich organizacja może
(jest?) celem oszustów, gdzie szukać
podatności oraz jak się przed oszustwami
bronić
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Prezes i Wspólnik „G+C Kancelaria Doradców Biznesowych”
Od przeszło 20 lat zajmuje się tematyką oszustw oraz bezpieczeństwa inwestycji.
Wcześniej przez 3 lata doradca zarządu, organizator i dyrektor Biura Przeciwdziałania
Wyłudzeniom w PKO Leasing SA. W latach 2009-2014 pracował jako I zastępca
dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa PKO Banku Polskiego. W 2012 stworzył od
podstaw Biuro Antyfraudowe PKO BP, którym później kierował przez 3 lata. Pracował
jako ekspert odpowiedzialny za bezpieczeństwo inwestycji i doradca zarządu.
Większość swojej drogi zawodowej poświęcił zagadnieniom bezpieczeństwa na styku
z biznesem. Był managerem i doradcą w wielu firmach prywatnych i państwowych
takich jak Poczta Polska, Bank Pocztowy, Bank Handlowy, PZU, RUCH S.A czy Emax
S.A. Jako pełnomocnik Zarządu Hortex S.A odpowiadał za inwestycje na rynkach
wschodnich i nadzorował m.in. bezpieczeństwo inwestycji na tamtym terenie w czasie
najbardziej gorących wydarzeń politycznych, zachodzących w krajach byłego ZSRR.
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i ceniony od wielu lat ekspert ds.
bezpieczeństwa.
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Szczegóły wydarzenia oraz agenda dostępne są na stronie:
http://gigacon.org/event/oszustwa_szkolenie/#agenda
Formularz rejestracji znajdą Państwo na stronie:
http://gigacon.org/event/oszustwa_szkolenie/
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