Finanse i zarządzanie finansami
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/07/03/12433/423124

Cena netto

1 900,00 zł

Cena brutto

1 900,00 zł

Cena netto za godzinę

28,79 zł

Cena brutto za
godzinę

28,79

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

66

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-11-22

Termin zakończenia
usługi

2020-01-19

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-07-11

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-11-18

Maksymalna liczba uczestników

25

Kategoria główna KU

Finanse i bankowość

Kategorie dodatkowe KU

Finanse i bankowość

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS
SUS 2.0

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Centrum Edukacji Ekspert Andrzej
Rzucidło

Osoba do kontaktu

Agnieszka Rędziak

E-mail

agnieszka.redziak@cee.com.pl

Telefon

22 621 18 36

Cel usługi
Cel edukacyjny
Cel zajęć: przygotowanie uczestników kursu do egzaminu pisemnego w PIBR dla kandydatów na
biegłych rewidentów z przedmiotu "Finanse i zarządzanie finansami". Podczas procesu kształcenia
uczestnik zdobędzie wiedzę teoretyczną z zakresu wymaganego na egzaminie oraz nabędzie
umiejętności rozwiązywania zadań i posługiwania się aktami prawnymi. Cele kursu realizowane będą
przez udział uczestników w wykładach , aktywny udział w ćwiczeniach i rozwiązywanie zadań, testów,
analizowanie casusów zarówno na zajęciach jak i w czasie pracy własnej w domu. Celem kursu jest:
W zakresie wiedzy, Uczestnik pozna: - zasady Zarządzania finansami jednostek gospodarczych zasady Wyceny przedsiębiorstw - Finanse publiczne - Finanse banków i instytucji finansowych Finanse zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji W zakresie umiejętności, uczestnik będzie
umiał: - identyfikować rodzaje kapitałów własnych oraz zasady ich tworzenia, przeznaczenia i
wykorzystania. - dokonywać właściwego doboru metod wyceny (z uwzględnieniem celu wyceny,
regulacji formalnoprawnych, zasobu materiałów informacyjnych i wymogów poprawności). Identyfikować rodzaje środków publicznych, form ich występowania i zasad gospodarowania nimi. rozpoznawać oraz kryteria klasyfikacji, uwarunkowania formalno-prawne, normy ostrożnościowe,
ograniczenia regulacyjne poszczególnych podmiotów oraz wpływ tych uwarunkowań na gospodarkę
finansową tych podmiotów. - ocenić organizacje oraz systemu zarządzania zakładem ubezpieczeń i
zakładem reasekuracji. W zakresie kompetencji społecznych, uczestnik ma szansę nabyć: - zdolność
do odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań, - gotowość do uczenia się przez całe życie.
Wymaganiami które pozwolą na osiągnięcie celu kształcenia jest: - obowiązkowy udział uczestników
w wykładach , - aktywny udział w ćwiczeniach i rozwiązywanie zadań, testów, analizowanie casusów
podczas prowadzonych zajęć. - własna praca w domu polegająca na zgłębianiu specjalistycznej
literatury - własna praca polegająca na rozwiązywaniu zadań i pytań testowych.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Ramowy program kursu: FINANSE i zarządzanie finansami
1.
2.
3.

Zarządzanie finansami jednostek gospodarczych
Wycena przedsiębiorstw
Finanse publiczne

4.
5.

Finanse banków i instytucji finansowych
Finanse zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

Osiągniętym efektem kształcenia będzie:
Efekty szkolenia to:
W zakresie wiedzy, uczestnik pozna:
- zasady Zarządzania finansami jednostek gospodarczych
- zasady Wyceny przedsiębiorstw
- Finanse publiczne
- Finanse banków i instytucji finansowych
- Finanse zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
W zakresie umiejętności, uczestnik będzie umiał:
- identyfikować rodzaje kapitałów własnych oraz zasady ich tworzenia, przeznaczenia i wykorzystania.
- dokonywać właściwego doboru metod wyceny (z uwzględnieniem celu
formalnoprawnych, zasobu materiałów informacyjnych i wymogów poprawności).

wyceny, regulacji

- Identyfikować rodzaje środków publicznych, form ich występowania i zasad gospodarowania nimi.
- rozpoznawać oraz kryteria klasyﬁkacji, uwarunkowania formalno-prawne, normy ostrożnościowe,
ograniczenia regulacyjne poszczególnych podmiotów oraz wpływ tych uwarunkowań na gospodarkę
finansową tych podmiotów.
- ocenić organizacje oraz systemu zarządzania zakładem ubezpieczeń i zakładem reasekuracji.
W zakresie kompetencji społecznych, uczestnik ma szansę nabyć:
- zdolność do odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań,
- gotowość do uczenia się przez całe życie.
Wymaganiami które pozwolą na osiągnięcie celu kształcenia jest:
- obowiązkowy udział uczestników w wykładach ,
- aktywny udział w ćwiczeniach i rozwiązywanie zadań, testów, analizowanie casusów
prowadzonych zajęć.

podczas

- własna praca w domu polegająca na zgłębianiu specjalistycznej literatury
- własna praca polegająca na rozwiązywaniu zadań i pytań testowych.

Efekty kształcenia będą weryﬁkowane poprzez sprawdzenie kompetencji uczestnika przed
rozpoczęciem kursu (pre-test) i po jego zakończeniu (post -test).
Czas potrzebny do przejścia kursu - 66 godz. lekcyjnych.
Rozkład zajęć:
piątki:
16:00-16:45
16:45-17:30
przerwa 15 min

17:45-18:30
18:30-19:15
przerwa 15 min
19:30-20:15
20:15-21:00
soboty i niedziele:
9:00-9:45
9:45-10:30
przerwa 15 min
10:45-11:30
11:30-12:15
przerwa 15 min
12:30-13:15
13:15-14:00
przerwa 15 min
14:15-15:00
15:00-15:45
Jedna godzina szkolenia trwa 45 min. Szkolenie obejmuje 66 godz. lekcyjnych tj. 49,5 godz.
zegarowych. Szczegółowy program zajęć uwzględnia przerwy. Uczestnik będzie miał dostęp do kursu
zgodnie z harmonogramem.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Oczekiwane efekty kształcenia
Efekty szkolenia to:
W zakresie wiedzy, uczestnik pozna:
- zasady Zarządzania finansami jednostek gospodarczych
- zasady Wyceny przedsiębiorstw
- Finanse publiczne
- Finanse banków i instytucji finansowych
- Finanse zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji
W zakresie umiejętności, uczestnik będzie umiał:
- identyfikować rodzaje kapitałów własnych oraz zasady ich tworzenia, przeznaczenia i wykorzystania.
- dokonywać właściwego doboru metod wyceny (z uwzględnieniem celu
formalnoprawnych, zasobu materiałów informacyjnych i wymogów poprawności).

wyceny, regulacji

- Identyfikować rodzaje środków publicznych, form ich występowania i zasad gospodarowania nimi.

- rozpoznawać oraz kryteria klasyﬁkacji, uwarunkowania formalno-prawne, normy ostrożnościowe,
ograniczenia regulacyjne poszczególnych podmiotów oraz wpływ tych uwarunkowań na gospodarkę
finansową tych podmiotów.
- ocenić organizacje oraz systemu zarządzania zakładem ubezpieczeń i zakładem reasekuracji.
W zakresie kompetencji społecznych, uczestnik ma szansę nabyć:
- zdolność do odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań,
- gotowość do uczenia się przez całe życie.
Wymaganiami które pozwolą na osiągnięcie celu kształcenia jest:
- obowiązkowy udział uczestników w wykładach ,
- aktywny udział w ćwiczeniach i rozwiązywanie zadań, testów, analizowanie casusów
prowadzonych zajęć.

podczas

- własna praca w domu polegająca na zgłębianiu specjalistycznej literatury
- własna praca polegająca na rozwiązywaniu zadań i pytań testowych.

Grupa docelowa
Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminów organizaowanych przez Polską Izbę Biegłych
rewidentów z przedmiotu Finanse i zarządzanie finansami.

Materiały dydaktyczne
Uczestnicy kursu otrzymają autorskie materiały szkoleniowe, akty prawne.

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Finanse przedsiębiorstw

2019-11-22

16:00

21:00

5:00

2

Finanse przedsiębiorstw
cd.

2019-11-23

09:00

15:45

6:45

3

Finanse zakładów
ubezpieczeń

2019-11-24

09:00

15:45

6:45

4

Finanse publiczne

2019-12-13

16:00

21:00

5:00

5

Finanse banków i instytucji
finansowych

2019-12-14

09:00

15:45

6:45

6

Finanse banków i instytucji
finansowych

2019-12-15

09:00

15:45

6:45

LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

7

Finanse przedsiębiorstw
cd.

2020-01-17

16:00

21:00

5:00

8

Wycena przedsiębiorstw

2020-01-18

09:00

15:45

6:45

9

Finanse zakładów
ubezpieczeń

2020-01-19

09:00

15:45

6:45

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

dr Marek Nowak

Obszar specjalizacji

Zajmuje się szkoleniami i doradztwem w zakresie
finansów przedsiębiorstw (m. in. finanse dla
niefinansistów, analiza sprawozdań finansowych,
analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
ocena wiarygodności kontrahenta, ocena
projektów inwestycyjnych, koszt kapitału,
zarządzanie kapitałem obrotowym, wycena
przedsiębiorstw, biznes plan, papiery
komercyjne, szkolenia dla kandydatów na
doradców inwestycyjnych). Od kilkunastu lat we
współpracy z Centrum Edukacji Ekspert prowadzi
szkolenia dla kandydatów na biegłych
rewidentów. Poza dużą liczbą szkoleń otwartych
prowadził szkolenia zamknięte dla kilkudziesięciu
wiodących firm polskich i zagranicznych
działających w Polsce.

Doświadczenie zawodowe

Doktor nauk ekonomicznych. W latach 19931997 był dyrektorem Instytutu Finansów i
Rachunkowości w Wyższej Szkole Zarządzania w
Warszawie. Od 1997 roku działa jako niezależny
wykładowca-konsultant.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Szkoleniami zajmuje się od 1990 roku,
początkowo równolegle z pracą na uczelniach.
Od 1997 roku działa jako niezależny wykładowcakonsultant.

Wykształcenie

Absolwent Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły
Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie,
stypendysta Fulbrighta i studia w ramach
programu Master of International Business
Studies na University of South Carolina w USA. W
1994 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk
ekonomicznych. W 1999 roku ukończył
Podyplomowe Studium Konsultingu na SGH.

Lokalizacja usługi
Adres:
Grażyny 15
02-548 Warszawa, woj. mazowieckie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

