Szkoła Bankowa w Sandomierzu – Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe, przy współpracy
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu zaprasza na Studia Podyplomowe

AUDYT, KONTROLA I RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA BANKU
(Dyplom WSB Wrocław)
Studia obejmują 176 godz.dydakt.:11 zjazdów po 2 dni –(sobota-niedziela)
Rozpoczęcie po zebraniu grupy. Odpłatność wynosi : 360 zł za każdy zjazd plus
jednorazowa opłata 300 zł , obejmuje dydaktykę, materiały pomocnicze, serwis
konferencyjny.
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy specjalistycznej przekazanej przez
praktyków zawodu, z uwzględnieniem najnowszych wymagań i standardów prawnych,
regulacyjnych i nadzorczych z zakresu realizacji zadań kontroli wewnętrznej, audytu
wewnętrznego w instytucji finansowej, z szerokim uwzględnieniem dobrych praktyk
funkcjonowania banków.
Program obejmuje pełny zakres wiedzy niezbędnej do wykonywania funkcji pracownika komórki
kontroli wewnętrznej lub audytora wewnętrznego w instytucji nadzorowanej przez Komisję
Nadzoru Finansowego, jednocześnie przygotowując absolwenta w zakresie niezbędnym do
wypełnienia wymagań nadzorczych stojących przed obecnym lub potencjalnym pracodawcą.
Po ukończeniu studiów, absolwenci będą posiadać wiedzę niezbędną do zrozumienia istotnych
elementów funkcjonowania instytucji nadzorowanej przez KNF, takich jak ład wewnętrzny, system
zarządzania, system zarządzania ryzykiem, system kontroli wewnętrznej, rachunkowość finansowa
zgodna ze standardami rachunkowości banku.
Absolwenci będą ponadto w stanie zaplanować i przeprowadzić kontrolę wewnętrzną lub audyt
wewnętrzny wybranego obszaru działania banku, zgodnie z najlepszymi praktykami, a także
uznaną metodyką, normami etycznymi i standardami jakości audytu. Dotyczy to również kontroli
bezpieczeństwa systemów IT objętych wymaganiami Rekomendacji D Komisji Nadzoru
Finansowego.
Program studiów
Rola systemu kontroli wewnętrznej w funkcjonowaniu banku (16 godz.)
• Zasady Ładu wewnętrznego (korporacyjnego, a system kontroli wewnętrznej
• System zarządzania w banku wg przepisów prawnych i norm nadzorczych Unii
Europejskiej
i krajowych
• Cele i elementy systemu zarządzania ryzykiem
• Strategia zarządzania ryzykiem w banku
• Identyfikacja i pomiar lub szacowanie ryzyka
• Reakcja na ryzyko oraz działania zapobiegawcze
• Organizacja systemu kontroli wewnętrznej w banku
• Cel, uprawnienia i odpowiedzialność audytu wewnętrznego w banku
• Standardy audytu wewnętrznego
Wykonywanie zadań audytu wewnętrznego w banku (24 godz.)
• Analiza ryzyka w audycie wewnętrznym
• Procedury audytu wewnętrznego
• Planowanie zadań audytowych (określenie priorytetów działań)
• Metody i techniki realizacji zadań audytowych
• Sprawozdawczość audytowa
• Realizacja zadań audytowych w praktyce
• Weryfikacja i monitorowanie zaleceń pokontrolnych
Kompetencje zawodowe audytora wewnętrznego - biegłość i należyta staranność
zawodowa (4 godziny).
Zasady etyczne wykonywania zawodu audytora wewnętrznego (4 godziny).
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Kodeks etyki
Problemy interpersonalne wykonywania zawodu audytora
Kontrola wewnętrzna (zarządcza, funkcjonalna) (16 godzin)
• Kontrola wewnętrzna (funkcjonalna), a audyt wewnętrzny
• Organizacja i zasady prowadzenia kontroli wewnętrznej
• Standardy kontroli wewnętrznej
• Mechanizmy kontroli wewnętrznej
• Przeglądy zarządcze i przeglądy efektywności
• Zapobieganie konfliktowi interesu
• System sprawozdawczości wewnętrznej
• Ocena efektywności (adekwatności i skuteczności kontroli wewnętrznej)
Audyt systemu zarządzania ryzykiem w banku (40 godz.)
• Audyt ryzyka kredytowego i koncentracji zaangażowań
• Audyt zarządzania ryzykiem operacyjnym
• Audyt zarządzania ryzykiem braku zgodności i prawnym (compliance)
• Audyt w zakresie adekwatności kapitałowej
• Audyt zarządzania ryzykiem rynkowym
• Audyt zarządzania ryzykiem płynności
Audyt systemów informatycznych (24 godziny):
• Audyt Rekomendacji D i ochrony danych osobowych
• Szacowanie ryzyka IT i audyt systemu bezpieczeństwa IT zgodnie z normą ISO 27001
i ISO 27005
Rachunkowość finansowa banku dla audytorów wewnętrznych (32 godz.)
• Organizacja i polityka/zasady rachunkowości w banku
• Dokumentowanie operacji gospodarczych i dokonywanie zapisów księgowych
• Sprawozdawczość finansowa i ogłaszanie sprawozdań finansowych
Podstawy Prawne działania Banku oraz zakończenie ( 16 godzin)
•
•

Zakończenie – Egzamin końcowy pisemny – test
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego - końcowego
egzaminu - obejmującego całość wykładanego materiału. Absolwenci otrzymują świadectwo
ukończenia studiów podyplomowych zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.

Zespół Wykładowców – praktyków bankowych.
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