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Studia Podyplomowe Audyt Wewnętrzy Podmiotów Leczniczych  

w roku akademickim 2022/2023 

 

 

Nazwa studiów podyplomowych/nazwa studiów w tłumaczeniu na język 

angielskim: Studia Podyplomowe Audyt Wewnętrzy Podmiotów Leczniczych / 

Postgraduate Studies in Internal Audit of Medical Entities 
 

Kierownik studiów: prof. dr hab. Karol Kiczka 

Zastępca Kierownika studiów: mgr Dawid Piekarski 

 

Forma prowadzenia studiów: dwusemestralne studia podyplomowe w trybie 

niestacjonarnym (zjazdy: sobota i niedziela). 

 

W roku akademickim 2022/2023 zajęcia będą prowadzone zdalnie - aplikacja MS Teams 

 

Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów: kwalifikacje cząstkowe na poziomie 7. 

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.  

 

Zasady odpłatności: 4299 zł (cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) 

za dwa semestry, płatne zgodnie z postanowieniami umowy o świadczeniu usług 

edukacyjnych; nie jest przewidziana opłata rekrutacyjna.  

Specjalna zniżka dla Absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego 10%. 

Wymagania wstępne dla kandydatów, zasady rekrutacji: Zgodnie z Regulaminem 

studiów podyplomowych (Uchwała Nr 154/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie 

Wrocławskiem wraz z późniejszymi zmianami), na studia podyplomowe może być przyjęta 

osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 PRK uzyskaną w 

systemie szkolnictwa wyższego i nauki. 

Kandydaci na studia podyplomowe powinni złożyć w Dziekanacie następujące dokumenty:  

a. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK 

i podpisane przez kandydata wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią wzoru 

umowy (czyli: formularz rejestracyjny ON-LINE zamieszczony na stronie 

www.irka.uni.wroc.pl), 
b. kserokopię dyplomu wraz z oryginałem do wglądu lub poświadczony notarialnie 

dyplom.  

 

Kierownik studiów podyplomowych podejmuje decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe, 

określając wysokość opłaty za studia i termin zawarcia umowy, bądź o nieprzyjęciu, 

wskazując powody nieprzyjęcia. Uczelnia, po otrzymaniu decyzji przez słuchacza o 

przyjęciu na studia podyplomowe, na pierwszych zajęciach zawiera ze słuchaczem 

umowę w formie pisemnej dotyczącą świadczenia usług edukacyjnych 

 

Adresat studiów: Studia skierowane są do: 

• osób chcących uzyskać w przyszłości uprawnienia audytora wewnętrznego 

podmiotów leczniczych, 

• osób zajmujących aktualnie stanowiska w szpitalach i innych jednostkach 

organizacyjnych systemu opieki zdrowotnej oraz w zakładach opiekuńczo leczniczych, 

a także tych osób, które przygotowują się do objęcia tych stanowisk, 

• osób związanych z ochroną zdrowia, zatrudnionych w zakładach ubezpieczeniowych 

oraz terenowych organach administracji rządowej i samorządowej, 

• absolwentów wyższych uczelni, którzy zamierzają zająć stanowiska specjalistyczne 

w podmiotach leczniczych. 

https://prawo.uni.wroc.pl/user/12085
https://uni.wroc.pl/wyszukiwarka-pracownikow/pracownik/?p_id=599629
http://www.irka.uni.wroc.pl/


 
Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów: 

Absolwenci Studiów Podyplomowych uzyskają podstawę do ubiegania się w przyszłości 

o uprawnienia do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w podmiotach leczniczych 

zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

305) 

 

PROGRAM 

Program zajęć trwa 2 semestry i zakłada 214 godz. zajęć (I semestr - 99 

godz., II semestr - 115 godz.) 

Łączna liczba punktów ECTS – 55  

 
Na zakończenie studiów przewidziany jest egzamin końcowy obejmujący 

zakres materiału z całości studiów. 

 

      

SEMESTR I 
 

L.P
. 

  Nazwa przedmiotu  

Liczb
a 

godzi
n 

Forma 
zajęć  

Forma 
zaliczenia 

Punk
ty 

ECTS  

Prowadzący 

1 
Międzynarodowe Standardy Praktyki 
Zawodowej Audytu Wewnętrznego 

4 wykład 
zaliczenie 

(zal) 
1 

praktyk, mgr Katarzyna 
Lenczyk-Woroniecka 

2 Metodyka pracy audytora wewnętrznego   8 

wykład 
4  

ćwiczeni
a 4 

zaliczenie 
(zal) 

2 

praktyk mgr Anna Oberc 

3 
Audyt informatyczny i próbkowanie w 
audycie 

12 

wykład 
6  

ćwiczeni
a 6 

zaliczenie 
(zal) 

3 

praktyk mgr inż. Piotr 
Welenc 

4 
Podstawy rachunkowości i analizy 
sprawozdań finansowych dla audytora 

8 

wykład 
4  

ćwiczeni
a 4 

zaliczenie 
(zal) 

2 

praktyk, nauczyciel 
akademicki  dr hab. inż. 
Anna Ćwiąkała - Małys, 

prof. UWr 

5 
Podstawy prawne i analiza ryzyka zdarzeń 
medycznych 

8 

wykład 
4  

ćwiczeni

a 4 

zaliczenie 
(zal) 

2 

praktyk, dr Paweł 
Falenta 

6 
Kontrola Zarządcza. Szacowanie ryzyka w 
działalności audytu.  
Zarządzanie w audycie 

8 

wykład 
4  

ćwiczeni
a 4 

zaliczenie 
(zal) 

2 

praktyk, mgr Katarzyna 
Lenczyk – Woroniecka – 

Dyrektor Wydziału 
Audytu Wewnętrznego 

Urzędu 
Marszałkowskiego 

Województwa 
Dolnośląskiego 

7 
Przedstawienie zasad doboru dowodów do 
zadania i sposobu postępowania z nimi 

8 wykład 
zaliczenie 

(zal) 
2 

praktyk, mgr Iwona 
Bogucka 

8 Podstawy prawne w ochronie zdrowia 4 wykład 
zaliczenie 

(zal) 
1 

prof. dr hab. Zdzisław 
Kubot 

9 Podstawowe pojęcia zdrowia publicznego 4 wykład  
zaliczenie 

(zal) 
1 

praktyk  
dr Mateusz Paplicki UM 

we Wrocławiu 

10 Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych 4 wykład 
zaliczenie 

(zal) 
1 

praktyk  
Dyrektor NFZ Oddział 

Dolnośląski mgr Łukasz 
Łukasz Sendecki / 
praktyk dr Anna 

Szewczuk-Łebska 
Rzecznik prasowy 

Dolnośląskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ 

11 Wymogi i audyt dokumentacji medycznej 5 
ćwiczeni

a 
zaliczenie 

(zal) 
2 

praktyk, dr Paweł 
Falenta 



 

12 
System ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i 
na świecie 

6 wykład 
zaliczenie 

(zal) 
2 

praktyk  
Dyrektor NFZ Oddział 

Dolnośląski mgr Łukasz 
Łukasz Sendecki / 
praktyk dr Anna 

Szewczuk-Łebska 
Rzecznik prasowy 

Dolnośląskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ 

13 
Prawa pacjenta i odpowiedzialność prawna 
w ochronie zdrowia 

5 

wykład 
3  

ćwiczeni
a 2 

zaliczenie 
(zal) 

1 

praktyk 
dr n. med. Katarzyna 
Broszko – Dziedzic- 
Zastępca Dyrektora 

Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Ośrodka 

Medycyny Pracy we 
Wrocławiu 

14 
Kompetencje i zadania Narodowego 
Funduszu Zdrowia 

6 wykład 
zaliczenie 

(zal) 
2 

praktyk Łukasz Sendecki 
Dyrektor Dolnośląskiego 
Oddziału Wojewódzkiego 
NFZ / praktyk dr Anna 

Szewczuk-Łebska 
Rzecznik prasowy 

Dolnośląskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ 

15 Nadzór państwowy nad warunkami pracy  6 

wykład 
3  

ćwiczeni
a 3 

zaliczenie 
(zal) 

2 

pracownik UWr  
prof. dr hab. Karol 

Kiczka  / praktyk BHP 

16 Elektronizacja w ochronie zdrowia  4 

wykład 
2  

ćwiczeni
a 2 

zaliczenie 
(zal) 

1 

praktyk dr Michał 
Raduła, adwokat 

Razem 99  27  

      

SEMESTR II  

L.P
. 

  Nazwa przedmiotu  

Liczb
a 

godzi
n 

Forma 
zajęć  

Forma 
zaliczenia 

Punk
ty 

ECTS  

Prowadzący 

1 
Podstawowe umiejętności interpersonalne w 
postępowaniu audytowym. Kodeks etyki 
audytora wewnętrznego  

8 wykład 
zaliczenie 

(zal) 
2 

praktyk mgr Marzena 
Staniszewska 

2 Komunikacja w pracy audytora 4 

wykład 
2  

ćwiczeni
a 2 

zaliczenie 
(zal) 

1 

praktyk mgr Marzena 
Staniszewska 

3 
Akredytacje i standardy jakościowe w 
podmiotach leczniczych – monitorowanie i 
kontrola 

4 wykład 
zaliczenie 

(zal) 
1 

praktyk, dr Paweł 
Falenta 

4 
Prawo zamówień publicznych w działalności 
audytora 

8 wykład 
zaliczenie 

(zal) 
2 

praktyk mgr Katarzyna 
Kasprów-Romaniuk 

5 
Zasada konkurencyjności w projektach 
współfinansowanych ze środków UE 

8 wykład 
zaliczenie 

(zal) 
2 

praktyk mgr Katarzyna 
Kasprów-Romaniuk 

6 
Przestępstwa gospodarcze a zadania 
audytora 

8 

wykład 
3  

ćwiczeni
a 5 

zaliczenie 
(zal) 

2 

praktyk sędzia SSA 
mgr Piotr Tociński 

7 
Praktyka audytora w podmiotach leczniczych 
– audyt działalności podstawowej 

16 
warszta

ty 
zaliczenie 

(zal) 
4 

praktyk, dr Paweł 
Falenta 

8 
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną 
pracy w ochronie zdrowia  

6 

wykład 
3  

konwers
atoria 3 

zaliczenie 
(zal) 

1 

mgr Dawid Piekarski - 
Kierownik Działu 

Bezpieczeństwa i Higieny 
Pracy oraz Ochrony 
Przeciwpożarowej 

9 Prawo kontraktów w podmiotach leczniczych 6 
wykład 

3  
zaliczenie 

(zal) 
1 

nauczyciel akademicki 
UWr / praktyk dr Maciej 

Skory, r. pr. 



 
konwers
atoria 3 

10 Audyt ochrony danych osobowych (RODO)  8 

wykład 
4  

ćwiczeni
a 4 

zaliczenie 
(zal) 

2 

praktyk mgr Piotr Drobek 

11 Compliance w podmiotach leczniczych 8 wykład 
zaliczenie 

(zal) 
2 

praktyk mgr Marcin 
Drohomirecki 

12 
Kontrola państwowa działalności podmiotów 
leczniczych   

8 wykład 
zaliczenie 

(zal) 
2 

praktyk Łukasz Sendecki 
Dyrektor Dolnośląskiego 
Oddziału Wojewódzkiego 
NFZ / praktyk dr Anna 

Szewczuk-Łebska 
Rzecznik prasowy 

Dolnośląskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ /  

praktyk Radosław 
Kujawiński doradca 

prawny w Delegaturze 
NIK we Wrocławiu  

(4 godziny) 

13 Kontrola skarbowa w ochronie zdrowia 5 wykład 
zaliczenie 

(zal) 
1 

praktyk 
Inspektor mgr Jerzy 
Chrobak, Naczelnik 

Warmińsko - 
Mazurskiego Urzędu 
Celno -Skarbowego 

14 
Procedura formalno-prawna tworzenia, 
funkcjonowania i przekształcania podmiotów 
ochrony zdrowia 

7 wykład 
zaliczenie 

(zal) 
2 

pracownik UWr 
prof. dr hab. T. Kocowski 

15 
Prawo medyczne (rozstrzyganie sporów 
medycznych, odpowiedzialność karna, 
cywilna i zawodowa personelu medycznego) 

8 

wykład 
4  

ćwiczeni
a 4 

zaliczenie 
(zal) 

2 

praktyk 
dr Andrzej Malicki, 

adwokat 

16 Zasady ustalania opłat w ochronie zdrowia 3 wykład 
zaliczenie 

(zal) 
1 

prof. dr hab. Zdzisław 
Kubot 
UWr 

Razem 115  28  

 
 

Wydział Prawa, Administracji I Ekonomii   
Studia Podyplomowe Audyt Wewnętrzny Podmiotów Leczniczych 
 Poziom kwalifikacji cząstkowej: 7 

Kod efektu 
uczenia się dla 

studiów 
podyplomowych 

Efekty uczenia się  

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
PRK 

WIEDZA 

SP_W01 

Ma pogłębioną wiedzę o miejscu i specyfice audytu wewnętrznego 
w podmiotach leczniczych, zarówno w prawie gospodarczym, jak i 

w całym systemie prawa, uwzględniając szczególnie prawo 
administracyjne, cywilne i karne 

P7S_WG 

SP_W02 
Rozumie istotę regulacji prawnej audytu wewnętrznego w 

podmiotach leczniczych 
P7S_WG 

SP_W03 
Zna w pogłębionym stopniu instytucje funkcjonujące w audycie 

wewnętrznym, a także zastosowanie tych instytucji w praktyce w 
podmiotów leczniczych 

P7S_WG 

SP_W04 
Zna w pogłębionym stopniu Standardy Praktyki Zawodowej 

Audytu – unijne i krajowe 
P7S_WK 

SP_W05 
Zna Metodykę pracy audytora wewnętrznego w podmiotach 

leczniczych 
P7S_WK 

SP_W05 Zna w pogłębionym stopniu Kodeks etyki audytora wewnętrznego P7S_WG 

SP_W06 
Zna wymagania prawne w zakresie funkcjonowania podmiotu 

leczniczego i odpowiednio je stosuje 
P7S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI 



 

SP_U01 

Formułuje złożone pisemne oraz ustne wypowiedzi w zakresie 
audytu wewnętrznego w podmiotach leczniczych, uwzględniające 

relacje z prawem publicznym, prywatnym, a także z obrotem 
gospodarczym 

P7S_UW 

SP_U02 

Identyfikuje złożone problemy prawne w zakresie audytu 
wewnętrznego w podmiotach leczniczych rozwiązując je, 

posługuje się także instrumentarium prawnym z zakresu prawa 
cywilnego, administracyjnego oraz karnego 

P7S_UW 

SP_U03 
Potrafi przeprowadzić audyt wewnętrzny w podmiotach 

leczniczych 
P7S_UK 

SP_U04 
Dostrzega konsekwencje zastosowania określonych regulacji 

prawnych w danych stanie faktycznym przeprowadzając audyt 
wewnętrzny w podmiotach leczniczych 

P7S_UO  

SP_U05 
Posiada w pogłębionym stopniu umiejętności interpersonalne w 

postępowaniu audytowym w podmiotach leczniczych 
P7S_UU 

SP_U06 

Sprawnie posługuje się przepisami prawa w codziennej praktyce 

zawodowej dotyczących ochrony zdrowia i funkcjonowania w 
podmiotach leczniczych 

P7S_UW 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

SP_K01 

Dostrzega konieczność ciągłego doskonalenia i aktualizacji wiedzy 
z zakresu audytu wewnętrznego w podmiotach leczniczych, w 

szczególności w kontekście dynamicznych zmian legislacyjnych w 
obszarze prawa cywilnego, administracyjnego oraz gospodarczego 

P7S_KK 

SP_K02 
Jest gotów do podjęcia pracy jako ekspert z zakresu audytu 
wewnętrznego, w szczególności w podmiotach leczniczych 

P7S_KO 

SP_K03 
Podkreśla znaczenie rozwoju wiedzy o instytucjach audytu 

wewnętrznego oraz zastosowaniu jego instytucji w kontekście 
zmian gospodarczych i społecznych w podmiotach leczniczych 

P7S_KR 

 


