
 

UCHWAŁA NR 57/2020 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 27 maja 2020 r. 
 

w sprawie programu Studiów Podyplomowych  
Audyt Wewnętrzny Podmiotów Leczniczych  

 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala program Studiów Podyplomowych Audyt 
Wewnętrzny Podmiotów Leczniczych od roku akademickiego 2020/2021 w brzmieniu określonym 
w załączniku do uchwały.    

  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. A. Jezierski 
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Załącznik do uchwały Nr 57/2020 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 27 maja 2020 r. 

 
 

Program Studiów Podyplomowych Audyt Wewnętrzny Podmiotów Leczniczych 
 
Program Studiów Podyplomowych Audyt Wewnętrzny Podmiotów Leczniczych obejmuje 2 
semestry nauki i zakłada 196 godzin zajęć.  
Łączna liczba punktów ECTS: 58.  
 
Semestr I 

 

L.P. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin Forma zajęć Forma 

zaliczenia 
Punkty 
ECTS 

1. 
Międzynarodowe Standardy Praktyki 
Zawodowej Audytu Wewnętrznego 4 wykład zaliczenie 1 

2. 
Podstawy rachunkowości dla 
audytora 7 wykład 3h / 

ćwiczenia 4h zaliczenie 2 

3. 
Metodyka pracy audytora 
wewnętrznego w JSFP 8 wykład 4h/ 

ćwiczenia 4h zaliczenie 2 

4. Audyt informatyczny 4 wykład 2h / 
ćwiczenia 2h zaliczenie 2 

5. Próbkowanie w audycie 2 wykład zaliczenie 1 

6. Analiza sprawozdań finansowych 6 wykład 3h / 
ćwiczenia 3h zaliczenie 2 

7. 
Audyt zarządzania ryzykiem 
operacyjnym 8 wykład 4h / 

ćwiczenia 4h zaliczenie 2 

8. 
Kontrola Zarządcza. Szacowanie 
ryzyka w działalności audytu. 
Zarządzanie w audycie 

8 wykład 4h / 
ćwiczenia 4h zaliczenie 2 

9. 
Przedstawienie zasad doboru 
dowodów do zadania i sposobu 
postępowania z nimi 

8 wykład 4h / 
ćwiczenia 4h zaliczenie 2 

10. 
Podstawy prawne w ochronie 
zdrowia 4 wykład zaliczenie 1 

11. 
Ustawodawstwo w systemie ochrony 
zdrowia 10 wykład 4h / 

ćwiczenia 6h zaliczenie 3 

12. 
Kontraktowanie świadczeń 
zdrowotnych 4 wykład zaliczenie 2 

13. 
Uregulowania prawne dotyczące 
dokumentacji medycznej 5 wykład 3h / 

ćwiczenia 2h zaliczenie 2 

14. 
System ubezpieczeń zdrowotnych w 
Polsce i na świecie 6 wykład zaliczenie 2 

15. 
Prawa pacjenta i odpowiedzialność 
prawna w ochronie zdrowia 5 wykład 3h / 

ćwiczenia 2h zaliczenie 2 

16. 
Nadzór i kontrola w społecznej 
gospodarce rynkowej 4 konwersatorium zaliczenie 1 

Razem 29 
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Semestr II 
 

L.P. Nazwa przedmiotu Liczba 
godzin 

Forma 
prowadzenia 

zajęć 

Forma 
zaliczenia 

Punkty 
ECTS 

1. 

Podstawowe umiejętności 
interpersonalne w postępowaniu 
audytowym. Kodeks etyki audytora 
wewnętrznego  

6 wykład zaliczenie 2 

2. Komunikacja w pracy audytora 4 wykład 2h / 
ćwiczenia 2h zaliczenie 1 

3. 

System Zarządzania Jakością jako 
platforma integracji wymagań 
kontroli zarządczej i budżetu 
zadaniowego 

4 wykład zaliczenie 1 

4. Prawo zamówień publicznych w 
działalności audytora 7 wykład zaliczenie 2 

5. 
Zasada konkurencyjności w 
projektach współfinansowanych ze 
środków UE 

7 wykład zaliczenie 2 

6. Przestępstwa gospodarcze a 
zadania audytora 7 wykład 3h / 

ćwiczenia 4h zaliczenie 2 

7. Audyt wybranych ryzyk podmiotów 
leczniczych 8 wykład 4h/ 

ćwiczenia 4h zaliczenie 2 

8. Prawo podmiotów gospodarczych  4 
wykład 2h / 

konwersatoria 
2h 

zaliczenie 1 

9. Prawo kontraktów 4 
wykład 2h/ 

konwersatoria 
2h 

zaliczenie 1 

10. Audyt ochrony danych osobowych 
(RODO) w działalności audytora 7 wykład 4h/ 

ćwiczenia 3h zaliczenie 2 

11. Przeprowadzanie audytu – 
warsztaty praktyczne 7 warsztaty zaliczenie 2 

12.  Compliance w podmiotach 
leczniczych 7 wykład zaliczenie 2 

13. Kompetencje i zadania 
Narodowego Funduszu Zdrowia 6 wykład zaliczenie 2 

14. Kontrola skarbowa w ochronie 
zdrowia 5 wykład zaliczenie 2 

15. 

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

7 wykład zaliczenie 2 

16. Prawo medyczne 8 wykład 4h/ 
ćwiczenia 4h zaliczenie 2 

17. Zasady ustalania opłat w ochronie 
zdrowia 5 wykład zaliczenie 1 

Razem 29 

 
 

Na zakończenie studiów przewidziany jest egzamin końcowy obejmujący zakres materiału z 
całości studiów. 
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
 

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, 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 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 
medycznego i odpowiednio je stosuje P7S_WG 

UMIEJĘTNOŚCI 

SP_U01 
Formułuje złożone pisemne oraz ustne wypowiedzi w zakresie 
audytu wewnętrznego, 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 

P7S_UO  

SP_U05 Posiada w pogłębionym stopniu umiejętności interpersonalne w 
postępowaniu audytowym P7S_UU 

SP_U06 Sprawnie posługuje się przepisami prawa  w codziennej 
praktyce zawodowej dotyczących ochrony zdrowia P7S_UW 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

SP_K01 

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

P7S_KR 

 
Objaśnienie symboli: 
PRK – Polska Rama Kwalifikacji 
P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach  drugiego stopnia Polskiej 
Ramy Kwalifikacji  
SP_W - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy 
SP_U - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności 
SP_K - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się 


