Podstawy audytu wewnętrznego
LondonSAM Polska, Kraków

LONDONSAM POLSKA_____________________________________________
Jesteśmy międzynarodową firmą specjalizującą się w szkoleniach z zakresu finansów i zarządzania.
Od początku naszej działalności w Polsce, z sukcesem dostarczyliśmy projekty szkoleniowe
do ponad 10 tysięcy osób, w tym menedżerów najwyższego szczebla z różnych sektorów biznesu,
którzy wielokrotnie potwierdzali profesjonalizm zaprojektowanych rozwiązań szkoleniowych.
We współpracy z międzynarodowymi Partnerami dostarczamy profesjonalne szkolenia,
co przekłada się na wyjątkowo wysoki poziom naszych usług. Jesteśmy dostawcą szkoleń
przygotowujących do zdobycia międzynarodowych kwalifikacji ACCA (Association of Chartered
Certified Accountants) oraz PMP (Project Management Professional). Współpracujemy również
z INSEAD The Business School for the World, wysoko ocenianą w światowych rankingach instytucją
edukacyjną. Wszystko to stanowi o naszym ciągłym rozwoju i dążeniu do dostarczania naszym
Klientom usług o coraz wyższym standardzie.

OFERTA__________________________________________________________
Warsztaty dopasowujemy do środowiska biznesowego, zwracając jednocześnie szczególną uwagę
na indywidualne potrzeby uczestników. W naszej ofercie znajdują się specjalistyczne szkolenia dla
biznesu, organizowane w wersjach zamkniętych oraz otwartych, wśród nich z zakresu:
/ Finansów: MSSF, USGAAP, Taxation Academy, Credit Management, Finanse dla Menedżerów
/ Zarządzania: Projektami, Zmianą, Zespołem, Czasem
/ Umiejętności interpersonalnych: Techniki prezentacji, Obsługa klienta Komunikacja
międzykulturowa

KLIENCI__________________________________________________________
Klienci cenią w nas profesjonalizm, zaangażowanie oraz indywidualne podejście do realizowanych
projektów. Współpracujemy z międzynarodowymi korporacjami, jak również rodzimymi
przedsiębiorstwami, które inwestują w rozwój swojej kadry. Nasze treningi na najwyższym poziomie
oceniły m.in. firmy:
Amway

Electrolux

IBM BTO

ArcelorMittal

Capgemini

Menthor Graphics

Aon Hewitt

Heineken

Motorola Solutions

BNP Paribas Fortis

Hitachi Data Systems

Shell
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PROGRAM SZKOLENIA_____________________________________________
Dzień I
1. Podstawy funkcji audytu wewnętrznego w organizacji
/ Rola audytu wewnętrznego w organizacji: prawa i obowiązki; współpraca z innymi
funkcjami
/ Standardy audytu wewnętrznego
2. Planowanie roczne
/ Planowanie strategiczne
− Model dojrzałości AW
− Wskaźniki jakości działań AW
− Zapewnienie i opinie ogólne
− Raportowanie działań do Rady
/ Planowanie roczne – wprowadzenie
− Uniwersum / Wszechświat audytu, jako audytorska mapa organizacji
− Jak konstruować uniwersum?
− Skąd brać informacje do uniwersum?
− Analiza potrzeb AW jako punkt wyjścia do planowanie strategicznego
− Zasoby - kompetencje i liczba audytorów
/ Analiza ryzyka w planowaniu
− Planowanie roczne – w oparciu o własną analizę ryzyka
− Podejście na podstawie czynników ryzyka
− Planowanie, a zarządzanie ryzykiem
Dzień II
1. Planowanie audytu - podstawy
/ Procesy audytu oraz jego rola w organizacji
/ Wymogi standardów
2. Przegląd wstępny
/ Wymogi standardów i praktyka
/ Dokumentowanie
3. Analiza ryzyka
/ Aspekty praktyczne
/ Samoocena oraz system zarządzania ryzykiem
4. Program audytu
/ Analiza ryzyka, a program audytu
/ Wymogi standardów i praktyka
/ Kryteria oceny
Warsztat: Praca w grupach, realizacja wszystkich etapów procesu planowania na przykładzie
audytu programu etycznego w organizacji oraz audytu projektu budowlanego.
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NOTY PROWADZĄCYCH____________________________________________
Konrad Knedler
Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w przeprowadzania projektów audytowych
i doradczych, jak i zarządzaniu zespołami audytorów. Jest także doświadczonym trenerem
i wykładowcą uniwersyteckim. Konrad jest absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu
Jagiellońskiego oraz stypendystą Instytutu Szwedzkiego na wydziale prawa europejskiego
Uniwersytetu w Lund. Posiada certyfikat CIA, CGAP, CRMA, ISO 2701, QA.
Konrad to wieloletni Dyrektor Zespołu Audytu Wewnętrznego w Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości, obecnie członek zarządu AuditSolutions. Do końca 2015 r. Członek Komitetu
Audytu Ministerstwa Obrony Narodowej. W latach 2013 -2015 Prezes IIA Polska. Pracował m.in. na
rzecz IIA Global, Banku Światowego, Narodowego Banku Ukrainy, PKO BP, Parlamentu
Europejskiego, Sejmu a także Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Specjalizuje się w ocenie
systemów kontroli, zarządzania ryzykiem oraz audycie operacyjnym/efektywnościowym.
Konrad współtworzył programy szkoleniowe CGAP (Certified Government Auditing Professional)
oraz CIA (Certified Internal Auditor). Jest także koordynatorem merytorycznym 2 edycji programu
szkoleniowego dla audytorów grupy PGE.
Mirosław Stasik
Posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów w różnych sektorach gospodarki.
Ocenia funkcje audytu wewnętrznego w organizacjach, odpowiada za jej wdrożenie. Prowadzi
audyty wg międzynarodowych standardów. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
na kierunku Finanse i Bakowość oraz studiów ACCA. Posiada certyfikat CIA, ISO 2701, QA, CRMA.
Doświadczenie zdobywał w międzynarodowej firmie audytorskiej PwC, gdzie odpowiadał zarówno
za audyt sprawozdań finansowych jak i audyt systemów kontroli wewnętrznej. Od kilku lat pełni
funkcję Prezesa AuditSolutions, gdzie bierze udział w kluczowych projektach, specjalizując się
w obszarze finansów, w tym rozliczeń finansowych; zarządzania ryzykiem, w tym zarządzania
ryzykiem nadużyć.
Mirek jest współautorem oraz trenerem w realizowanych od lat szkoleniach CGAP (Certified
Government Auditing Professional) oraz CIA (Certified Internal Auditor). Jest twórcą, opiekunem
merytorycznym oraz trenerem w Akademii Audytora IIA. Prowadzi szkolenia z zakresu oceny funkcji
audytu wewnętrznego w organizacji.
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ORGANIZACJA SZKOLENIA_________________________________________
Czas trwania: 2 intensywne dni warsztatowe
Termin: 11 - 12 kwietnia 2019
Miejsce szkolenia: Kraków, standard 4* hotelu
Język: polski
Cena: 1 950 netto + VAT
Promocje do 20 marca:
/ 15% rabatu – za zapisy indywidualne
/ 20% rabatu – za zapisy min. 2 osób
Cena zawiera następujące elementy:
/ Warsztaty prowadzone przez profesjonalnego trenera,
/ Kompleksowe materiały szkoleniowe umożliwiające samodzielną naukę w domu,
/ Weryfikację wiedzy w czasie trwania kursu,
/ Udzielenie przez wykładowcę porad w zakresie technik asymilacji wiedzy,
/ Poczęstunek - kawa, herbata, woda, ciastka, lunch,
/ Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie.
W przypadku dodatkowych pytań, prosimy serdecznie o kontakt:
krakow@londonsam.pl
tel. 12 661 74 11
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY____________________________________________
Jeśli chcieliby Państwo zgłosić swój udział w kursie organizowanym przez LondonSAM Polska, prosimy o wypełnienie
formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej: http://londonsam.pl/formularz
lub w wersji papierowej i odesłanie go wraz z informacją dotyczącą preferowanej formy płatności za kurs, na nasz
adres e-mailowy: krakow@londonsam.pl

DANE PERSONALNE ___________________________________________________
Imię......................................................................................................................................................................
Nazwisko..............................................................................................................................................................
Adres pocztowy….................................................................................................................................................
Nazwa firmy.........................................................................................................................................................
Zawód/stanowisko...............................................................................................................................................
Adres email..........................................................................................................................................................
Telefon.................................................................................................................................................................

DANE DO FAKTURY _____________________________________________________
Nazwa firmy........................................................................................................................................................
Adres pocztowy...................................................................................................................................................
NIP........................................................................................................................................................................
Nazwisko i imię uczestnika..................................................................................................................................
Numer telefon….................................................................................................................................................
Forma płatności
Gotówka [ ]

Przelew bankowy [ ] Bank Zachodni WBK No: 30 1090 1665 0000 0001 0924 2238

REGULAMIN
Akceptuję, iż pełną kwotę za kurs należy wpłacić do 2 tygodni przed rozpoczęciem się szkolenia. W przypadku rezygnacji ze szkolenia lub braku
uczestnictwa w całości lub części zajęć opłata za kurs nie podlega zwrotowi. LondonSAM zastrzega sobie prawo do zmiany rozkładu zajęć oraz zmiany
kadry prowadzącej szkolenia.
Wyrażam zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych LondonSAM Polska Sp. z o.o. oraz ich przetwarzanie przez LondonSAM,
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, w celach administracyjnych i marketingowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od LondonSAM Polska Sp. z o.o. informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany
e-mail w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Potwierdzam, iż zapoznałe(a)m się z ofertą szkoleń LondonSAM oraz warunkami przedstawionymi na stronie internetowej www.londonsam.pl .

[ ] Zgadzam się na wszystkie warunki i zasady przedstawione powyżej.
Imię i nazwisko:

Data:

...........................................................

...........................................................
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