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dr hab. Piotr 
Bednarek, prof. 
UEW 
 

1. Rachunek kosztów działań.  
2. Budżetowanie kosztów działań.  
3. Zarządzanie kosztami działań.  
4. Rachunek rentowności klienta.  
5. Wynagradzanie dokonań kierowniczych. 

5  

dr hab. inż. 
Michał Biernacki 
prof. UEW 
 
 

1. Analiza finansowo-ekonomiczna.  
2. Rachunek i kalkulacja kosztów, nowoczesne rachunki kosztów.  
3. Sprawozdawczość finansowa.  
4. Koszty logistyki, rachunek kosztów logistyki, rachunkowość 

środowiskowa („zielona”).  
5. Budżetowanie kosztów i przychodów.  
6. Ewidencje i rozliczenia podatkowe.  
7. Podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie, w tym 

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów.  
8. Wynik podatkowy a bilansowy, w tym deklaracje podatkowe 

VAT, CIT.  
9. Systemy informatyczne w rachunkowości i podatkach 

(programy finansowo-księgowe/kadrowe).  
10. Płace, wynagrodzenia, koszty pracy, ubezpieczenia społeczne, 

rozliczanie osób zatrudnionych (wynagrodzenia i umowy 
cywilnoprawne), rozliczenia z ZUS. 

15 15 

dr Krzysztof 
Biernacki 
 

1. System podatkowy w Polsce i na świecie, analiza 
porównawcza wybranych obszarów.  

2. Rozliczenia podatków obrotowych oraz dochodowych  
w Polsce.  

3. Ryzyko podatkowe – pomiar i analiza.  
4. Polityka podatkowa.   
5. Międzynarodowe rozliczenia podatkowe.  
6. Rozliczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi, ceny 

transferowe.  
7. Analiza podatkowa.  
8. Procedury podatkowe i efektywność ich stosowania.  
9. Struktura instytucjonalna systemu podatkowego. 

15 15 

dr hab. Joanna 
Dyczkowska prof. 
UEW 
 
 

1. Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach.  
2. Controlling funkcjonalny i ocena dokonań ośrodków 

odpowiedzialności.  
3. Raportowanie i przepływy informacyjne w controllingu.  
4. Planowanie i budżetowanie w przedsiębiorstwie.  
5. Sprawozdawczość niefinansowa (raportowanie 

zrównoważonego rozwoju, raporty CSR i zintegrowane). 

15 15 

dr Tomasz 
Dyczkowski 
 

1. Budżetowanie i controlling w przedsiębiorstwach  
i instytucjach.  

2. Rola i zadania i controllera w jednostkach gospodarczych. 
3. Analiza informacji kosztowych. 
4. Wykorzystanie mierników finansowych i niefinansowych  

w ocenie działalności gospodarczej. 
5. Prognozowanie, tworzenie budżetów, analiza wykonania 

budżetów. 
6. Pomiar wyników ośrodków odpowiedzialności. 
7. Budżetowanie i controlling projektów. 

15 15 



8. Systemy informatyczne w controllingu. 

dr Angelika 
Kaczmarczyk 
 

1. Sprawozdawczość finansowa mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw.  

2. Analiza finansowa sprawozdań finansowych.  
3. Ewidencje podatkowe mikro i małych przedsiębiorstw.  
4. Analiza form opodatkowania przedsiębiorstw.  
5. Rachunkowość mikro i małych przedsiębiorstw. 

15 15 

dr Janusz 
Kaspryszyn 
 

1. Umowy w procesie logistycznym.  
2. Zamówienia publiczne w procesie zarządzania.   
3. Umowy w obrocie gospodarczym.  
4. Spółki jako formy organizacyjno-prawne prowadzenia 

działalności gospodarczej.  
5. Prawo spadkowe- następstwo prawne w zakresie praw  

i obowiązków majątkowych przedsiębiorców. 

15 15 

dr inż. Zdzisław 
Kes 
 

1. Ewidencja, rozliczanie, kalkulacja kosztów w jednostkach 
gospodarczych.  

2. Rachunek kosztów dla sektora produkcyjnego, usługowego, 
handlowego, logistycznego.  

3. Rachunkowość w systemie informacyjno-decyzyjnym 
przedsiębiorstwa. 

4. Rozwiązania informatyczne wspomagające rachunek kosztów, 
rachunkowość zarządczą, budżetowanie, controlling. 

5. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa, w tym 
analiza kosztów i przychodów przedsiębiorstwa. 

6. Nowoczesne systemy rachunku kosztów (rachunek kosztów 
cyklu życia, kosztów docelowych, ciągłego uprawniania).   

7. Ocena efektywności inwestycji rzeczowych. 
8. Budżetowanie kosztów i przychodów w przedsiębiorstwie 

(budowa systemu, ocena funkcjonowania) w tym analiza 
odchyleń w kontroli budżetowej. 

9. Systemy oceny ośrodków odpowiedzialności przedsiębiorstwa 
(zarządzanie wynikami). 

10. Systemy controllingu przedsiębiorstwa (budowa, wdrożenie, 
analiza elementów systemu). 

15 15 

dr Marcin 
Klinowski 
 

1. Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej.   
2. Ryczałtowe formy opodatkowania przedsiębiorcy.   
3. Ewidencje podatkowe w działalności gospodarczej.  
4. Koszty i przychody według prawa bilansowego  

i podatkowego.   
5. Mechanizmy rozliczeń w podatku od towarów i usług (VAT) 

oraz transakcje wewnątrzwspólnotowe.   
6. Analiza form zatrudnienia i wynagrodzeń (umowa o pracę, 

umowy cywilnoprawne, własna działalność gospodarcza).   
7. Amortyzacja bilansowa a amortyzacja księgowa.   
8. Analiza form finansowania działalności gospodarczej (kredyt, 

leasing, faktoring, franchising, itp.).   
9. Analiza kosztów, wyników i rentowności przedsiębiorstwa.   
10. Controlling projektów.  

10 10 

dr Joanna Koczar 
 

1. Raportowanie finansowe i niefinansowe a potrzeby 
informacyjne interesariuszy.   

2. Zarządzanie organizacją a system informacyjny 
rachunkowości.  

3. Rachunkowość behawioralna (komunikacja, ludzie  
w organizacji a system informacyjny).  

4. Wycena majątku w świetle prawa bilansowego  
i podatkowego.  

5. Analiza działalności przedsiębiorstw.  

7 8 



6. Etyka rachunkowości a etyka biznesu.  
7. Rachunkowość w organizacjach non profit i sektorze finansów 

publicznych.  
8. Organizacja rachunkowości i ewidencji podatkowych  

w podmiotach gospodarczych. 

dr Joanna Kogut 
 

1. Podstawy rachunkowości i organizacja rachunkowości  
w przedsiębiorstwie (m.in.: organizacja rachunkowości na 
przykładzie podmiotu gospodarczego, harmonizacja 
rachunkowości, organizacja inwentaryzacji, organizacja 
ewidencji księgowej, rola i obieg dowodów księgowych, 
outsourcing usług księgowych, funkcjonowanie i rozwój biur 
rachunkowych, itp.). 

2. Rachunkowość finansowa (np. dokumentacja i ewidencja 
wynagrodzeń, pozapłacowe koszty pracy, amortyzacja 
środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, 
rozrachunki publiczno-prawne, ewidencja i wycena 
poszczególnych grup składników majątkowych, ujęcie, 
prezentacja i wycena składników majątkowych  
w sprawozdaniu finansowym).  

3. Rachunkowość podatkowa np. przychody i koszty w prawie 
podatkowym i bilansowym – m.in.: podobieństwa i różnice, 
podatek dochodowy jako szczególny instrument 
rachunkowości, ujęcie różnych grup składników majątkowych 
w prawie podatkowym i bilansowym, itp. 

4. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza np. modele, 
systemy i warianty rachunku kosztów, planowanie finansowo-
kosztowe, budżetowanie, controlling.  

5. Sprawozdawczość i analiza finansowa np. zasady sporządzania 
sprawozdań finansowych, zagadnienia z obszaru polityki 
rachunkowości i jej wpływu na płynność i rentowność 
jednostki, zagadnienia oszustw księgowych, kategorie 
kształtujące wynik finansowy (analiza przychodów, kosztów), 
itp. Analiza finansowa przedsiębiorstwa. 

10 10 

dr hab. inż. 
Roman Kotapski, 
prof. UEW 
 
 

1. Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji. 
2. Rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw  

i instytucji. 
3. Rachunek kosztów instytucji kultury (teatr, filharmonia, 

opera, muzea, domy kultury, biblioteki, produkcji filmów). 
4. Koszty usług komunalnych – zaopatrywanie w wodę, odbiór  

i oczyszczanie ścieków, gospodarka odpadami komunalnymi, 
utrzymanie zieleni, utrzymanie dróg. 

5. Rachunek kosztów podmiotów leczniczych. 
6. Kalkulacja kosztów wyrobów, usług, projektów. 
7. Rachunek kosztów i controlling logistyki. 
8. Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 
9. Controlling przedsiębiorstw i instytucji. 
10. Rachunkowość zarządcza i controlling w zarządzaniu zasobami 

przedsiębiorstwa. 
11. Controlling produkcji. 
12. Raportowanie zarządcze. 
13. Wdrażanie systemów controllingu i budżetowania. 
14. Wdrażanie systemów informatycznych. 

15 15 

dr hab. Robert 
Kowalak, prof. 
UEW 
 
 

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa (sprawozdania 
finansowego, wskaźnikowa). 

2. Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie (prowadzenie 
ksiąg rachunkowych, PKPiR). 

3. Rachunkowość w systemie informacyjno-decyzyjnym 

15 15 



przedsiębiorstwa (informatyczne wsparcie rachunkowości, 
sprawozdawczość finansowa). 

4. System podatkowy w Polsce (podatki bezpośrednie  
i pośrednie, rozliczenia podatkowe). 

5. Rachunek kosztów przedsiębiorstwa (kalkulacja, analiza 
kosztów, koszty w prawie bilansowym i podatkowym). 

6. Rachunkowość zarządcza przedsiębiorstwa (budżetowanie, 
ośrodki odpowiedzialności, analiza rentowności). 

7. Źródła finansowania przedsiębiorstwa (kredytowanie, 
biznesplan). 

8. Wycena przedsiębiorstwa, analiza projektów inwestycyjnych. 
9. Systemy wczesnego ostrzegania (badanie zagrożenia 

upadłością). 
10. Controlling w przedsiębiorstwie. 

dr Marcin 
Kowalewski 
 

1. Raportowanie w wybranych organizacjach, m. in.: 
raportowanie spółek giełdowych, raportowanie CSR 
(społecznej odpowiedzialności biznesu), raportowanie 
ekologiczne (zielona rachunkowość, zielony controlling), 
raportowanie niefinansowe, sprawozdanie z działalności. 

2. Budżetowanie w wybranych organizacjach, m. in.: procedury 
budżetowania, analiza realizacji budżetu, rachunkowość 
budżetowa i budżetowanie w sektorze publicznym. 

3. Zewnętrzne formy finansowania działalności przedsiębiorstwa 
m. in:. leasing, najem, kredyt. 

4. Rachunek kosztów w wybranych organizacjach, m. in.: 
problemy rozliczania kosztów, ewidencja kosztów, kalkulacja 
kosztów, zarządzanie kosztami w wybranych organizacjach. 

5. Nowoczesne systemy rachunku kosztów, m. in.: rachunek 
kosztów działań, rachunek kosztów docelowych, procesowo-
zasobowy rachunek kosztów, rachunek kosztów cyklu życia 
produktu, rachunek kosztów ciągłego doskonalenia i inne. 

6. Lean accounting i narzędzia koncepcji lean w zarządzaniu 
wybraną organizacją, m. in.: kaizen, zarządzanie kosztami  
w lean, planowanie operacyjne w lean, raportowanie w lean, 
just-in-time, kanban. 

7. Organizacja rachunkowości w wybranej organizacji, m. in.: 
zakładowy plan kont, rozliczanie wynagrodzeń, 
sprawozdawczość obligatoryjna, podatek dochodowy i VAT, 
inwentaryzacja. 

8. Zarządzanie i pomiar dokonań w wybranej organizacji, m. in.: 
projektowanie systemu zarządzania dokonaniami, kluczowe 
mierniki dokonań (KPIs), systemy BI, zbilansowana karta 
dokonań (BSC). 

9. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w sektorze 
publicznym.  

15 15 

dr Piotr Luty 
 

1. Harmonizacja rachunkowości – wady i zalety wdrożenia 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 
Finansowej.  

2. Analiza sprawozdań finansowych. 
3. Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw.  
4. Unikanie opodatkowania spółek.  
5. Rachunkowość grup kapitałowych.  
6. Wybrane problemy społeczne w rachunkowości - feminizacja 

zawodu księgowego. 
7. Fuzje i przejęcia w rachunkowości.  
8. Rachunkowość jako narzędzie do podejmowania decyzji 

zarządczych. 

15 15 



9. Problemy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej  
w krajach Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, 
Węgry). 

prof. dr hab. inż. 
Zbigniew Luty 
 

1. Polityka rachunkowości. 
2. Analiza finansowa.  
3. Wynik bilansowy i podatkowy.  
4. Podatki odroczone.  
5. Badania ankietowe zawodu księgowego.  
6. Leasing, kredyt. 
7. Instrumenty finansowe.  
8. Kulturowe uwarunkowania rachunkowości.  
9. Rachunek i analiza kosztów.  
10. Rachunkowość jednostek w restrukturyzacji. 

15 15 

dr Aleksandra 
Łakomiak 
 

1. Formy opodatkowania działalności gospodarczej. 
2. Optymalizacja podatkowa – raje podatkowe i inne metody  

a przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania.  
3. Podatek od towarów i usług (VAT) oraz akcyzowy jako podatki 

pośrednie w obrocie krajowym i międzynarodowym.  
4. Organizacja rachunkowości w małym i dużym 

przedsiębiorstwie.   
5. Identyfikacja, rejestracja, kalkulacja i analiza kosztów 

działalności podmiotów różnych branż.   
6. Rachunki kosztów – tradycyjne i nowoczesne modele.  
7. Wycena, ewidencja, inwentaryzacja składników aktywów  

i pasywów oraz ich prezentacja i ujawnianie w sprawozdaniu 
finansowym.  

8. Polityka rachunkowości, zatrudniania i wynagradzania 
pracowników.  

9. Finansowanie działalności własnymi i zewnętrznymi źródłami.   

15 15 

dr Katarzyna 
Marak 
 

1. Zasady związane z podjęciem, prowadzeniem  
i przekształcaniem działalności gospodarczej. Prawne 
otoczenie przedsiębiorcy.   

2. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności 
gospodarczej. Osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka 
partnerska, spółka komandytowo-akcyjna, spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna, 
spółka akcyjna jako przedsiębiorcy.  

3. Sprzedaż między przedsiębiorcami w kraju oraz handel 
międzynarodowy. 

4. Zasady podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej  
w działalności handlowej, usługowej, wytwórczej, 
budowlanej, zawodów zaufania publicznego np. doradca 
podatkowy, biegły rewident. Reglamentacja działalności 
gospodarczej. Koncesje, zezwolenia, licencje, działalność 
regulowana.  

5. Prawo podatkowe. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne  
z zakresu prawa podatkowego. Zobowiązanie podatkowe 
(odpowiedzialność podatnika, płatnika, inkasenta; 
zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych; 
nadpłata; deklaracje podatkowe). Regulacje związane  
z cenami transferowymi. Kontrola podatkowa i kontrola 
celno-skarbowa. Poszczególne rodzaje podatków: 
dochodowe, od towarów i usług, akcyzowy, podatki 
samorządowe. 

15 15 

dr hab. 
Bartłomiej Nita, 

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa, np. analiza wskaźnikowa 
sprawozdań finansowych. 

15 15 



prof. UEW 
 
 

2. Podatki (rozliczenia podatkowe, VAT, PIT, CIT, podatkowa 
księga przychodów i rozchodów, wybór formy 
opodatkowania). 

3. Rachunek kosztów, rozliczanie i kalkulacja kosztów, 
zarządzanie kosztami. 

4. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, rachunkowość 
kreatywna. 

5. Rachunkowość zarządcza (podejmowanie decyzji na 
podstawie informacji z rachunkowości). 

6. Finanse przedsiębiorstw, np. ocena efektywności projektów 
inwestycyjnych, biznes plan, źródła finansowania. 

7. Controlling, np. budżetowanie. 
8. Audyt i rewizja finansowa, np. audyt wewnętrzny, rewizja 

finansowa. 
9. Organizacja rachunkowości, np. organizacja ewidencji 

księgowej. 
10. Finanse i rachunkowość instytucji finansowych (finanse  

w bankach, zakładach ubezpieczeń). 

dr Katarzyna 
Piotrowska 
 

1. Rachunkowość jako system ewidencyjny, informacyjny  
i kontrolny. 

2. Sprawozdawczość i analiza finansowa. 
3. Fałszowanie sprawozdań finansowych (rachunkowość 

kreatywna, etyka rachunkowości). 
4. Raportowanie niefinansowe. 
5. Audyt wewnętrzny jako narzędzie zarządzania. 
6. Rozliczanie projektów unijnych. 
7. Opodatkowanie działalności gospodarczej (ewidencja dla 

celów podatkowych, rozliczenia podatkowe). 

15 15 

dr Michał Poszwa 
 

1. Zarządzanie podatkami w działalności gospodarczej - 
optymalizacja podatkowa.  

2. Wpływ obciążeń publiczno-prawnych na różne decyzje  
w przedsiębiorstwie, np. inwestycyjne, finansowe, dotyczące 
zatrudnienia, itp.  

3. Zarządzanie ryzykiem podatkowym.  
4. Formy opodatkowania dochodów - podatki ryczałtowe 

(uproszczone) i na zasadach ogólnych.  
5. Podatkowa księga przychodów i rozchodów i procedury 

rozliczeniowe w PIT.  
6. Księgi rachunkowe w rozliczeniu podatkowym osób fizycznych 

i prawnych.  
7. VAT - procedury rozliczeniowe w obrocie krajowym, 

wewnątrzwspólnotowym i międzynarodowym.  
8. Obciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe osób zatrudnionych 

i analiza klina podatkowego.  
9. Opodatkowanie dochodów zagranicznych i unikanie 

podwójnego opodatkowania.  
10. Podatki i opłaty lokalne - analiza dochodów wybranych 

jednostek. 

10 10 

dr Piotr Wanicki 
 

1. Analiza finansowa przedsiębiorstw. 
2. Źródła finansowania przedsiębiorstw (w tym: startupów - 

fundusze VC, aniołowie biznesu, crowdfunding itp.). 
3. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. 
4. Metody wyceny startupów  
5. 5.Preferencje podatkowe (w tym ulga B+R i IP-Box). 
6. Zarządzanie projektami unijnymi w przedsiębiorstwie. 
7. Pomiar i wycena działalności badawczo-rozwojowej 

przedsiębiorstw. 

15 15 



8. Zarządzanie finansami w małych i średnich 
przedsiębiorstwach. 

9. Metody wyceny aktywów niematerialnych. 
10. Formy opodatkowania działalności gospodarczej. 

dr Grzegorz 
Warzocha 
 

1. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa. 
2. Audyt. 
3. Podatki. 
4. Finanse przedsiębiorstw. 

5 5 

dr hab. Marcin 
Wierzbiński, prof. 
UEW 
 
 

1. Rachunek kosztów. 
2. Modele rachunku kosztów. 
3. Zarządzanie kosztami. 
4. Rachunkowość zarządcza. 
5. Strategiczna rachunkowość zarządcza. 
6. Model biznesowy. 
7. Wycena przedsiębiorstwa. 
8. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. 
9. Controlling. 
10. Zarządzanie efektywnością i restrukturyzacjami. 
11. Raportowanie zarządcze. 

15 15 

dr Joanna 
Zuchewicz 
 

1. Analiza sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych. 
2. Istota sprawozdań finansowych w procesie podejmowania 

decyzji. 
3. Analiza wybranych problemów ewidencyjnych. 
4. Wpływ polityki rachunkowości na jakość sprawozdań 

finansowych. 
5. Rachunek kosztów w procesie podejmowania decyzji. 
6. Analiza wybranych problemów wyceny bilansowej. 

15 15 

 


