Wrocław, dnia 25 lipca 2017 r.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
ogłasza zapisy na
SZKOLENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU SPECJALISTYCZNEGO – CGAP ( Certified
Government Auditing Professional )
w roku akademickim 2017/2018
NAZWA SZKOLOENIA: SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU SPECJALISTYCZNEGO –
CGAP (Certified Government Auditing Professional)
KIEROWNIK SZKOLENIA: prof. dr hab. Karol Kiczka
ZASTĘPCA KIEROWNIK SZKOLENIA: mgr Marian Kielar
CEL SZKOLENIA: przygotowanie do egzaminu CGAP
KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU: 1.200 PLN płatna na zasadach określonych w umowie
o świadczenie usług edukacyjnych); brak opłaty rekrutacyjnej
WARUNKI ZALICZENIA i UZYSKANIA ŚWIADECTWA: Wpłata kosztu szkolenia w terminie
trzech dni od daty podpisania umowy o warunkach wnoszenia opłaty za udział w Szkoleniu,
uczestniczenie w min. 70% czasu przeznaczonego na zajęcia, poprawne rozwiązanie testu
końcowego.
MINIMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW WARUNKUJĄCA URUCHOMIENIE SZKOLENIA :15
FORMA PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA: tryb niestacjonarny (soboty – niedziele) w miesiącu
wrześniu i październiku 2017 r.
CZASA TRWANIA SZKOLENIA: 64 godziny lekcyjne
PRZEWIDYWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA: 02 .09.2017 r.
WYMAGANIA WSTĘPNE DLA KANDYDATÓW, ZASADY REKRUTACJI:
Osoby zainteresowane udziałem w Szkoleniu do dnia 31 sierpnia 2017 r. powinny złożyć następujące
dokumenty:
1. formularz zgłoszeniowy (zamieszczony w zakładce „do pobrania”),
2. podpisaną umowę o warunkach wnoszenia opłaty za udział w szkoleniu (zamieszczoną w
zakładce „do pobrania”) - w dwóch egzemplarzach,
3. kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość,
4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu poświadczoną przez
jednostkę przyjmującą dokumenty.
Dokumenty (od 1 do 4) można składać osobiście w Sekcji Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych
Form Kształcenia (www.podyplomowe.prawo.uni.wroc.pl) lub przesłać listem poleconym na adres
Sekcji.
Przystąpienie do procesu rekrutacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu szkoleń

prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim.
TERMINY ZAJĘĆ PROWADZONYCH W NASTĘPUJĄCE WEEKENDY: 02 i 03.09.2017 r., 16 i
17.09.2017 r., 30.09 i 01.10.2017 r. oraz 14 i 15.10.2017 r.
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
1) Standardy, zarządzanie i ryzyko/modele kontroli, w tym: modele kontroli wewnętrznej / ryzyk
oraz Governance.
2) Środowisko sektora audytu publicznego, w tym: wymagania dotyczące zamówień publicznych
oraz aspekty zarządzania zasobami ludzkimi.
3) Praktyka audytu sektora publicznego
-zarządzanie funkcją audytu wewnętrznego.
- standardy IIA
4) Umiejętności i techniki wykorzystywane w audycie sektora publicznego, Metody identyfikacji i
prowadzenia dochodzenia w sprawach naruszenia zasad uczciwości.
5) Praktyka audytu sektora publicznego, w tym: usługi związane z naruszeniem zasad
uczciwości oraz audyt informatyczny.
6) Standardy, zarządzanie i ryzyko/modele kontroli.
7) Kodeks etyki.
8) Umiejętności i techniki wykorzystywane w audycie sektora publicznego, w tym:
ewaluacja programów, metody jakościowe, metody prowadzenia badań / gromadzenie danych,
umiejętności analityczne.
9) Umiejętności i techniki wykorzystywane w audycie sektora publicznego, w tym:
koncepcje i metody zarządzania, zarządzanie zadaniami, pomiar sprawności działania
10) Praktyka audytu sektora publicznego- audyt wykonania zadań.
11) Praktyka audytu sektora publicznego, w tym: procesy świadczeń usług audytowych, audyt
zgodności, usługi doradcze i zapewniające.
12) Umiejętności j techniki wykorzystywane w audycie sektora publicznego - metody
ilościowe.
13) Środowisko sektora audytu publicznego, w tym: zarządzanie finansowe,
konsekwencje różnych metod świadczenia usług, konsekwencje świadczenia usług
obywatelom.
14)Praktyka audytu sektora publicznego, w tym: audyty sprawozdań finansowych,
audyty systemów finansowych.
PROGRAM SZKOLENIA
DATA
02.09.2017

GODZNY

ZAGADNIENIA

PROWADZĄCY

09:00 – 10:30

Standardy, zarządzanie i
ryzyko/modele kontroli,
w tym: modele kontroli
wewnętrznej/ ryzyk oraz
Governance
Środowisko sektora
audytu publicznego, w
tym: wymagania
dotyczące zamówień
publicznych oraz aspekty
zarządzania zasobami
ludzkimi.

Piotr Welenc

Praktyka audytu sektora
publicznego
-zarządzanie funkcją
audytu wewnętrznego.
- standardy IIA

Piotr Welenc

10:45 – 12:15

12:45 – 14:15

Piotr Welenc

14:30 -16:00

Umiejętności i techniki
wykorzystywane w
audycie sektora
publicznego, Metody
identyfikacji i
prowadzenia dochodzenia
w sprawach naruszenia
zasad uczciwości.

Piotr Welenc

09:00 – 10:30

Praktyka audytu sektora
publicznego, w tym:
usługi związane z
naruszeniem zasad
uczciwości oraz audyt
informatyczny.

Piotr Welenc

10:45 – 12:15

Standardy, zarządzanie i
ryzyko/modele kontroli.

Piotr Welenc

12:45 – 14:15

Kodeks etyki

Piotr Welenc

14:30 – 16:00

Umiejętności i techniki
wykorzystywane w
audycie sektora
publicznego, w tym:
ewaluacja programów,
metody jakościowe,
metody prowadzenia
badań / gromadzenie
danych, umiejętności
analityczne.

Piotr Welenc

09:00 – 10:30

Umiejętności i techniki
wykorzystywane w
audycie sektora
publicznego, w tym:
koncepcje i metody
zarządzania, zarządzanie
zadaniami, pomiar
sprawności działania

Piotr Welenc

10:45 – 12:15
12:45 – 14:15
14:30 – 16:00

Ćwiczenia praktyczne.
Ćwiczenia praktyczne.
Ćwiczenia praktyczne.

Piotr Welenc
Piotr Welenc
Piotr Welenc

09:00 – 10:30

Praktyka audytu sektora
publicznego- audyt
wykonania zadań.
Ćwiczenia praktyczne.
Ćwiczenia praktyczne.
Ćwiczenia praktyczne.

Piotr Welenc

Praktyka audytu sektora
publicznego, w tym:

Piotr Welenc

03.09.2017

16.09.2017

17.09.2017

10:45 – 12:15
12:45 – 14:15
14:30 – 16:00

Piotr Welenc
Piotr Welenc
Piotr Welenc

30.09.2017
09:00 – 10:30

procesy świadczeń usług
audytowych, audyt
zgodności, usługi
doradcze i zapewniające.
10:45 – 12:15
12:45 – 14:15
14:30 – 16:00

Ćwiczenia umiejętności.
Ćwiczenia praktyczne.
Ćwiczenia praktyczne.

09:00 – 10:30

Umiejętności j techniki
wykorzystywane w
audycie sektora
publicznego - metody
ilościowe.

10:45 – 12:15
12:45 – 14:15
14:30 – 16:00

Ćwiczenia praktyczne.
Ćwiczenia praktyczne.
Ćwiczenia praktyczne.

Piotr Welenc
Piotr Welenc
Piotr Welenc

09:00 – 10:30

Środowisko sektora
audytu publicznego, w
tym: zarządzanie
finansowe,
konsekwencje różnych
metod świadczenia usług,
konsekwencje
świadczenia usług
obywatelom.

Piotr Welenc

10:45 – 12:15
12:45 – 14:15
14:30 – 16:00

Ćwiczenia praktyczne.
Ćwiczenia praktyczne.
Ćwiczenia praktyczne.

Piotr Welenc
Piotr Welenc
Piotr Welenc

09:00 – 10:30

Praktyka audytu sektora
publicznego, w tym:
audyty sprawozdań
finansowych,
audyty systemów
finansowych.

Piotr Welenc

10:45 – 12:15
12:45 – 14:15
14:30 – 16:00

Ćwiczenia praktyczne.
Ćwiczenia praktyczne.
Ćwiczenia praktyczne.

Piotr Welenc
Piotr Welenc
Piotr Welenc

01.10.2017

Piotr
Piotr
Piotr
Piotr
Piotr

Welenc
Welenc
Welenc
Welenc
Welenc

14.10.2017

15.10.2017

PROWADZĄCY SZKOLENIE : PIOTR WELENC - Dyrektor GRC w Wolters Kluwer S.A. Posiada
następujące międzynarodowe certyfikaty: CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, ACO, QAVal., IRCA
ISO22301 LA, IRCA ISO27001 LA, ISO20000 LA.
W latach 2009-2012 Wicedyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego ZUS i audytor
wewnętrzny Politechniki Warszawskiej. Przez 9 lat był pracownikiem NBP, w tym 6 lat w
Departamencie Audytu Wewnętrznego oraz 3 lata w Zespole ds. Zarządzania Strategicznego. Jest
współautorem pierwszej „Strategii Zarządzania Narodowym Bankiem Polskim”. Pracował na rzecz
Komisji ds. budowy zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem w Banku Centralnym.
Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku Centralnego jako członek zespołu audytorów
informatycznych z ramienia NBP. Był wykładowcą podyplomowych studiów w ponad 18 uczelniach
w Polsce z zakresu audytu wewnętrznego, informatycznego i zarzadzania ryzykiem. Od 2003 roku
jest prelegentem w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu informatycznego,

bezpieczeństwa teleinformatycznego i ciągłości działania dla inspektorów najpierw GINB, a
następnie UKNF oraz ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach tematycznych dot.
zarządzania ryzykiem, kontroli i compliance. Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista
w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT. Doktorant Instytutu Badań
Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Członek Komitetu Technicznego KT306 Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego. Audytor wewnętrzny i informatyczny, ekspert w zakresie zarządzania
ryzykiem, analizy procesowej, corporate & IT govenance, compliance, Sarbaness-Oxley Act 2002
(SOX). Doradca spółek giełdowych w zakresie GRC. Współpracownik PKF Polska S.A. Członek
Zarządu ISACA Katowice. Członek Komisji ds. Compliance w Polsko-Niemieckiej Izbie
Przemysłowo-Handlowej. Certyfikowany compliance oficer. Współautor w Wolters Kluwer S.A.
systemów IT do obsługi procesów GRC w spółkach giełdowych oraz oprogramowania
wspierającego dostosowanie spółek giełdowych do MAR. Autor ponad 30 publikacji naukowych i
prasowych dot. zagadnień audytu, ryzyka, governance.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia kierunku w przypadku
niewystarczającej liczby zgłoszeń.

