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dr hab. Piotr 
Bednarek, prof. 
UEW 
 

1. Rola audytu wewnętrznego w organizacji.  
2. Ocena jakości audytu wewnętrznego.  
3. Audyt efektywnościowy w JSFP.  
4. Audyt projektów unijnych.  
5. Procedury analityczne w audycie.  
6. Współpraca biegłych rewidentów i audytorów 

wewnętrznych.  
7. Partycypacja kierownictwa średniego szczebla w planowaniu 

strategicznym i budżetowaniu.  
8. Controlling w sektorze publicznym.  
9. Kontrola zarządcza w JSFP.  
10. Pomiar efektywności jednostek samorządowych. 

 10 

dr hab. inż. 
Michał Biernacki, 
prof. UEW 
 

1. Analiza finansowo-ekonomiczna.  
2. Rachunek i kalkulacja kosztów, nowoczesne rachunki 

kosztów.  
3. Sprawozdawczość finansowa.  
4. Rachunek kosztów logistyki, rachunkowość środowiskowa 

(„zielona”).  
5. Budżetowanie kosztów i przychodów.  
6. Ewidencje i rozliczenia podatkowe.  
7. MSR/MSSF, w tym konsolidacja sprawozdań.  
8. Wynik podatkowy a bilansowy, w tym deklaracje podatkowe 

VAT, CIT, PKPiR.  
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 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. Ocena, doskonalenie i wdrażanie controllingu  
w przedsiębiorstwach i instytucjach. 

2. Organizacja i optymalizacja procesu budżetowania. 
3. Tworzenie systemów finansowych i niefinansowych 

mierników zarządczych. 
4. Projektowanie przepływu informacji zarządczych  

w jednostce gospodarczej. 
5. Dobór i wykorzystanie narzędzi informatycznych  

w controllingu. 
6. Tworzenie dokumentacji organizacyjnej systemu 

controllingu. 
7. Koszty wdrożenia i funkcjonowania controllingu  

w przedsiębiorstwie. 
8. Budżetowanie i controlling w organizacjach non-profit. 
9. Budżetowanie i controlling przedsięwzięć niekomercyjnych. 
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10. Budżetowane i controlling przedsięwzięć innowacyjnych. 

dr Angelika 
Kaczmarczyk 
 

1. Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw -  prezentacja, 
wycena.  

2. Krajowe Standardy Rachunkowości.  
3. Regulacje prawne w zakresie rachunkowości dla mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw.  
4. Optymalizacja podatkowa - podatki dochodowe oraz VAT.  
5. Analiza finansowa przedsiębiorstw.  

5 5 

dr Marcin 
Klinowski 
 

1. Optymalizacja obciążeń podatkowych przedsiębiorstwa. 
2. Analiza kosztów i przychodów w ujęciu podatkowym  

i bilansowym.   
3. Procedury ustalania dochodu podatkowego  

w przedsiębiorstwie.   
4. Mechanizmy rozliczeń w podatku od towarów i usług (VAT).   
5. Transakcje wspólnotowe w podatku od towarów i usług 

(VAT).   
6. Analiza form zatrudnienia i wynagrodzeń (umowa o pracę, 

umowy cywilnoprawne, własna działalność gospodarcza).   
7. Analiza form finansowania działalności gospodarczej (kredyt, 

leasing, faktoring, franchising, itd.).   
8. Analiza kosztów, wyników i rentowności przedsiębiorstwa.   
9. Analiza różnic w amortyzacji podatkowej i bilansowej.   
10. Controlling projektów.  

5 5 

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. 
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. 

2 2 

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, 
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systemy i warianty rachunku kosztów, planowanie 
finansowo-kosztowe, budżetowanie, controlling).  

5. Sprawozdawczość i analiza finansów, 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. 

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, sprawozdawczość 
finansowa, informatyczne wsparcie). 

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

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

5. Zarządzanie kosztami (ABC, target costing, life cycle costing, 
kaizen costing). 

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

7. Źródła finansowania przedsiębiorstwa (kredytowanie, 
biznesplan). 

8. Wycena przedsiębiorstwa, analiza projektów 
inwestycyjnych. 

9. Systemy wczesnego ostrzegania (badanie zagrożenia 
upadłością). 

10. Controlling w przedsiębiorstwie. 

15 15 

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 
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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. 

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. Rachunkowość jednostek w restrukturyzacji. 
9. Rachunek i analiza kosztów. 
10. Rachunkowość islamska. 

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. 
9. Problemy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej  

w krajach Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, 
Węgry). 

5 5 

dr Aleksandra 
Łakomiak 
 

1. Rachunek kosztów, wyników i przepływów pieniężnych.  
2. Koszy i przychody wg praw bilansowego oraz podatkowego  

z uwzględnieniem odroczonego podatku dochodowego.  
3. Świadczenia pracownicze, w tym w formie akcji - 

identyfikacja świadczeń, krótkoterminowe świadczenia 
pracownicze, świadczenia związane z rozwiązaniem stosunku 
pracy, pracownicze programy kapitałowe. 

4. Tworzenie i rozwiązywanie rezerw, np. na: naprawy 
gwarancyjne, rekultywację, świadczenia pracownicze  
z uwzględnieniem dyskontowania.  
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5. Zakładanie, przekształcenie, łączenie, restrukturyzacja, 
likwidacja i upadłość podmiotów.  

6. Rachunkowość i opodatkowanie grup kapitałowych. 
7. Jednostkowe, łączne i skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe – zasady sporządzania wg krajowych  
i międzynarodowych standardów rachunkowości.  

8. Identyfikacja przesłanek utraty wartości aktywów – 
ośrodków wypracowujących korzyści ekonomiczne.  

9. Badania sprawozdań finansowych wg Krajowych Standardów 
Badania – procedury, etyka, wewnętrzne systemy kontroli 
jakości.  

10. Zastosowanie rozwiązań informatycznych do zarządzania 
podmiotem. 

dr hab. 
Bartłomiej Nita, 
prof. UEW 
 

1. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa (np. analiza 
wskaźnikowa sprawozdań finansowych, ocena zagrożenia 
kontynuowania działalności, analiza fundamentalna). 

2. Rachunek kosztów, rozliczanie i kalkulacja kosztów, 
zarządzanie kosztami (np. rachunek kosztów działań). 

3. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (np. wycena  
w rachunkowości, rachunkowość kreatywna, standardy 
sprawozdawczości finansowej). 

4. Rachunkowość zarządcza (np. ceny transferowe, 
zrównoważona karta wyników, pomiar kapitału 
intelektualnego). 

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

6. Finanse przedsiębiorstw (np. wycena spółek, ocena 
efektywności projektów inwestycyjnych, biznes plan, źródła 
finansowania). 

7. Controlling (np. budżetowanie, ocena ośrodków 
odpowiedzialności, controlling funkcjonalny). 

8. Audyt i rewizja finansowa (np. rewizja finansowa, kontrola 
wewnętrzna, audyt wewnętrzny, kontrola zarządcza). 

9. Organizacja rachunkowości (np. organizacja ewidencji 
księgowej, systemy informatyczne w rachunkowości). 

10. Finanse i rachunkowość instytucji finansowych (finanse  
w bankach, zakładach ubezpieczeń, analiza finansowa, 
nadzór finansowy). 

15 15 

dr hab. Marta 
Nowak, prof. 
UEW 
 

1. Controlling operacyjny i strategiczny oraz instrumenty 
controllingu. 

2. Controlling funkcjonalny (controlling marketingu i sprzedaży, 
controlling personalny, controlling produkcji, controlling 
badan i rozwoju, controlling logistyki). 

3. Wspomaganie informacyjne controllingu oraz systemy 
informatyczne controllingu i rachunkowości. 

4. Budżetowanie. 
5. Analiza finansowa oraz jej wykorzystanie w praktyce 

zarządzania. 
6. Etyka rachunkowości. 
7. Rachunkowość behawioralna. 
8. Zawody związane z rachunkowością: tożsamość zawodowa, 

postrzeganie, kariera, stres i wypalenie zawodowe 
księgowych, biegłych rewidentów oraz controllerów. 

9. Zarządzanie kosztami i dokonaniami oraz pomiar dokonań. 
10. Raportowanie pozafinasowe. 

15 15 

dr Katarzyna 1. Wycena w rachunkowości (wycena w ciągu roku i wycena na 5 5 



Piotrowska 
 

dzień bilansowy). 
2. Standardy Sprawozdawczości Finansowej (Krajowe  

i Międzynarodowe). 
3. Skonsolidowana sprawozdawczość finansowa grup 

kapitałowych. 
4. Fałszowanie sprawozdań finansowych (rachunkowość 

kreatywna/agresywna, etyka rachunkowości). 
5. Sprawozdawczość zintegrowana (raportowanie 

niefinansowe). 
6. Identyfikacja, wycena i prezentacja zasobów niematerialnych 

(prace badawczo-rozwojowe, wiedza, innowacje, wartość 
firmy, aktywa niematerialne). 

7. Audyt wewnętrzny jako narzędzie zarządzania. 
8. Rozliczanie projektów finansowanych ze środków Unii 

Europejskiej (audyt projektów unijnych). 

dr Michał Poszwa 
 

1. Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie.  
2. Ocen wpływu podatków na decyzje w różnych obszarach.  
3. Zarządzanie ryzykiem podatkowym. 
4. Porównanie i optymalizacja form opodatkowania dochodów 

(np.IP Box, "estoński CIT"). 
5. Opodatkowanie międzynarodowe i unikanie podwójnego 

opodatkowania. 
6. Przeciwdziałanie nadużyciom podatkowym - aspekty 

międzynarodowe i krajowe. 
7. Księgi rachunkowe w rozliczeniach podatkowych. 
8. Efektywność opodatkowania - analiza ciężaru podatkowego. 
9. VAT - rozliczanie i analiza ryzyka w obrocie krajowym  

i międzynarodowym (w tym wspólnotowym). 
10. System podatkowy - ocena, ulg, odliczeń i ewolucji systemu. 
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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 hab. inż. 
Edward 
Wiszniowski, 
prof. UEW 
 

1. Polityka rachunkowości w jednostce gospodarczej. 
2. Metody wyceny aktywów i pasywów i ich wpływ na 

ekonomiczny obraz podmiotu gospodarczego. 
3. Rachunkowość kreatywna. 
4. Rachunkowość bankowa. 
5. Leasing, faktoring i kredyt jako źródła finansowania - 

podstawy prawne oraz ewidencja. 
6. Rachunkowość podmiotów powiązanych. 
7. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 

w pracy księgowego. 
8. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
9. Rachunek zysków i strat oraz jego elementy. 
10. Rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego. 
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