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Cel studiów
Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej
w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i regulacje polskie
oraz wiedzy na temat otoczenia prawnego działalności gospodarczej, w szczególności z
zakresu prawa podatkowego, a także prawa cywilnego, handlowego i prawa pracy. Studia
mają na celu uzupełnienie i pogłębienie dotychczas posiadanej przez słuchaczy wiedzy
prawnej i ekonomicznej o zagadnieniach z zakresu teorii rachunkowości i praktyki
prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych, przeprowadzania
rewizji finansowej (audytu) z uwzględnieniem najnowszych tendencji zmian w tej dziedzinie,
niezbędnej do skutecznego i efektywnego usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
sprawnej obsługi prawnej podmiotów sektora prywatnego i publicznego, wykonywania
zawodu księgowego, doradcy podatkowego, audytora oraz pełnienia funkcji kierowniczych
działów finansowych podmiotów o różnym statusie prawnym. Istnieje również potrzeba
pogłębienia wiedzy w tym obszarze przez pracowników sektora publicznego (zwłaszcza
jednostek samorządu terytorialnego), który przejmuje w coraz większym stopniu metody
właściwe dla sektora prywatnego w procesach zarządzania sprawami publicznymi.
Treści nauczania uwzględniają przy tym zagadnienia objęte egzaminem sprawdzającym
kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych, określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w
sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych ze zmianami. Na
podstawie tego rozporządzenia studia podyplomowe z zakresu rachunkowości zwalniają z
egzaminu na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.
Treści nauczania, oparte przede wszystkim na przedmiotach prawnych oraz ekonomicznych
zapewniają interdyscyplinarność wiedzy przekazywanej studentom. Dla realizacji programu
dydaktycznego zapewniony został udział wysokiej klasy specjalistów zarówno z Wydziału
Nauk Ekonomicznych UW, jak i Wydziału Prawa i Administracji UW oraz wybitnych
praktyków. Uruchomienie studiów wzmacnia ofertę dydaktyczną Uniwersytetu
Warszawskiego, uzupełniając już istniejącą ofertę o studia z zakresu prawnych i
ekonomicznych aspektów rachunkowości, audytu (rewizji finansowej) oraz prawnych
regulacji dotyczących działalności gospodarczej.
Program uwzględnia także zagadnienia rachunkowości budżetowej, której znajomość jest
niezbędna dla sprawnego funkcjonowania sektora publicznego, a wiedza na ten temat jest
potrzebna również podmiotom funkcjonującym w obszarze sektora prywatnego ze względu
na ewentualną współpracę przy realizacji projektów przez podmioty obu sektorów.
Uruchomienie studiów podyplomowych Rachunkowość i rewizja finansowa wzmocniłoby
także konkurencyjność oferty Uniwersytetu Warszawskiego w stosunku do innych uczelni
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warszawskich, które również oferują tego typu studia (np. w SGH prowadzonych jest kilka
rodzajów studiów podyplomowych poświęconych zagadnieniom rachunkowości).
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002r. w sprawie
uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych certyfikat księgowy
uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą uzyskać osoby, które
spełniały co najmniej jeden z poniższych warunków:
• udokumentowały trzyletnią praktykę w księgowości oraz posiadają wykształcenie
wyższe magisterskie uzyskane na jednym z kierunków ekonomicznych o specjalności
rachunkowość lub innej, dla której plan studiów i program kształcenia odpowiadał
wymogom określonym przez organy uczelni dla specjalności rachunkowość, w
jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do
nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych,
• udokumentowały trzyletnią praktykę w księgowości, posiadają wykształcenie wyższe
magisterskie lub równorzędne na kierunku innym niż rachunkowość oraz ukończyły
studia podyplomowe z zakresu rachunkowości w jednostkach organizacyjnych
uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego
doktora nauk ekonomicznych,
• udokumentowały dwuletnią praktykę w księgowości, posiadają wykształcenie co
najmniej średnie oraz złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający
kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy.
Wykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora
nauk ekonomicznych zgodnie z Obwieszczeniem Przewodniczącego Centralnej Komisji do
Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu
jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych, wraz z
określeniem nazw nadawanych stopni naukowych jest opublikowany w Monitorze Polskim z
dnia 10 stycznia 2003r., Nr 2, poz. 19. oraz zamieszczany w celach informacyjnych na
stronie: http://www.pan.pl/ck/.
Wydział Nauk Ekonomicznych jako jednostka współprowadząca studia podyplomowe
„Rachunkowość i Rewizja Finansowa” posiada uprawnienia do nadawania stopnia
naukowego doktora nauk ekonomicznych.
Za praktykę w księgowości uważa się wykonywanie - na podstawie stosunku pracy, umowy
cywilnoprawnej, umowy spółki lub w związku z prowadzeniem ewidencji własnej działalności
gospodarczej – czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2, 4 lub 5 ustawy o
rachunkowości, na zasadach w niej określonych, tj.:
1. prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących
zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym; wycena aktywów i
pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego; sporządzanie sprawozdań finansowych; lub
2. w ramach badania sprawozdania finansowego pod nadzorem biegłego rewidenta.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o rachunkowości, która wejdzie w życie 1 stycznia 2009 r.,
uzyskanie certyfikatu będzie możliwe wyłącznie w drodze egzaminu. Przepisy przejściowe
dotyczące zasad ubiegania się o certyfikat księgowy przewidują, że osoby, które do 30
czerwca 2010 r. złożą wniosek o wydanie certyfikatu księgowego wraz z dokumentami
poświadczającymi m.in. odpowiednie wykształcenie oraz trzyletnią praktykę w księgowości,
będą mogły uzyskać certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych bez zdawania egzaminu. Przepis ten obejmie przede wszystkim osoby, które
rozpoczęły lub w najbliższym czasie rozpoczną magisterskie lub podyplomowe studia z
zakresu rachunkowości. W przypadku gdy ukończą one naukę i złożą odpowiednie
dokumenty do końca czerwca 2010 r., uzyskają certyfikat księgowy bez zdawania egzaminu.
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Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych magisterskich, zwłaszcza
ekonomicznych, prawnych i administracyjnych, którzy prowadzą lub zamierzają prowadzić
prawno-finansową obsługę podmiotów sektora prywatnego i publicznego, zwłaszcza w
zakresie rachunkowości i podatków, w szczególności jako radca prawny, pracownik
kancelarii doradztwa prawnego i podatkowego, doradca podatkowy, pracownik działu
księgowego, podatkowego, rewizji finansowej (audytu) oraz dla osób aspirujących do
pełnienia funkcji kierowniczych w działach finansowych podmiotów gospodarczych, zarówno
sektora prywatnego, jak i publicznego. Oferta skierowana jest także dla osób
zainteresowanych działalnością gospodarczą związaną z usługowym prowadzeniem ksiąg
rachunkowych.
Tryb studiów
Zaoczny.
Zakres tematyczny
Wykłady obejmują następujące zagadnienia:
- prawa bilansowego, w tym zasady rachunkowości, normy prowadzenia
rachunkowości, organizację rachunkowości i kontroli wewnętrznej, specyfikę
rachunkowości budżetowej,
- prowadzenia ksiąg rachunkowych i zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych,
- ewidencji na potrzeby rozrachunków publiczno-prawnych,
- sprawozdawczości finansowej,
- rewizji finansowej zapewniającej wiarygodność informacji zawartej w sprawozdaniu
finansowym,
- controllingu na potrzeby rewizji finansowej,
- Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej
(MSR/MSSF),
- rachunku kosztów,
- wybranych elementów z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, materialnego prawa
podatkowego, prawa działalności gospodarczej, w tym prawa handlowego oraz
prawnych i ekonomicznych aspektów dotyczących instrumentów finansowych na
rynkach kapitałowych,
- materialnego prawa podatkowego i zobowiązań podatkowych,
- postępowania podatkowego, zabezpieczenia i egzekucji w postępowaniu podatkowym
oraz sadowej kontroli zobowiązań podatkowych
Czas trwania studiów:
dwa semestry - łącznie około 216 godzin. + 2 godziny na zakończenie studiów (rozdaie
dyplomów)
od końca września 2008 r. do czerwca 2009 r.
Zajęcia odbywają się w cyklu dwudniowych zjazdów raz lub dwa razy w miesiącu
w soboty w godz. 9.00 – 17.50 i w niedziele w godz. 9.00 – 15.40 lub 14.00
Sposób oceniania wyników nauczania:
Warunkiem zaliczenia przedmiotów niekończących się egzaminem jest przede
wszystkim obecność na zajęciach. Przy zaliczeniu na ocenę przedmiotów niekończących się
egzaminem dopuszcza się branie pod uwagę aktywności lub pisemnego rozwiązania
postawionego przez wykładowcę problemu.
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Warunkiem zaliczenia przedmiotów kończących się egzaminem jest pozytywne zaliczenie
egzaminu pisemnego, złożonego z pytań testowych jednokrotnego wyboru lub rozwiązanie
zadań bądź udzielenie odpowiedzi na pytania otwarte.
Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie
rachunkowości i rewizji finansowej jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów
programu ramowego studiów oraz napisanie pod kierunkiem promotora pracy dyplomowej na
wybrany temat z jednego z obszarów: rachunkowości, rewizji finansowej, prawa handlowego
lub prawa podatkowego, która otrzyma pozytywną ocenę recenzenta.
Szczegółowe warunki rekrutacji na studia:
Rekrutacja na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (do
wyczerpania limitu miejsc). Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w sekretariacie
kompletu wymaganych dokumentów oraz wniesienie opłaty potwierdzającej gotowość
podjęcia studiów w wysokości 10 % rocznej opłaty czesnego, a następnie pozostałej części
opłaty za studia (90%) w wymaganym terminie z możliwością rozłożenia na dwie raty
płatności czesnego za studia.
Wymagane dokumenty to:
• Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe „Rachunkowość i Rewizja Finansowa”,
• Kwestionariusz osobowy,
• Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich,
• 3 fotografie o formacie 37 x 52 mm,
• Kserokopia dowodu osobistego,
• Zobowiązanie do ponoszenia kosztów za studia (deklaracja płatności),
• Dowód wpłaty wniesienia opłaty potwierdzającej gotowość podjęcia studiów w
wysokości 10 % rocznej opłaty czesnego,
Niedopełnienie powyższych warunków będzie uznane za rezygnację ze studiów, a na
zwolnione miejsce może zostać przeprowadzona dodatkowa rekrutacja.
Sylwetka Absolwenta:
Absolwenci powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu prawa bilansowego,
rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF), ewidencji na potrzeby
rozrachunków publiczno-prawnych, rachunku kosztów, rachunkowości grup kapitałowych,
rachunkowości budżetowej, rewizji finansowej i controllingu na potrzeby rewizji finansowej,
prawa handlowego, cywilnego, prawa pracy i materialnego prawa podatkowego,
funkcjonowania zobowiązań podatkowych, postępowania podatkowego i postępowania
sądowo-administracyjnego w sprawach zobowiązań podatkowych. Ukończenie studiów
podyplomowych w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej pozwoli absolwentom na
uzyskanie certyfikatu księgowego Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg
rachunkowych, a zarazem, na zakładanie i prowadzenie biur rachunkowych (po uprzednim
zdobyciu trzyletniej praktyki w zawodzie), bez obowiązku zdawania stosownych egzaminów
kwalifikacyjnych w Ministerstwie Finansów (w przypadku złożenia w terminie do 30
czerwca 2010 r. wniosku o wydanie certyfikatu księgowego wraz z dokumentami
poświadczającymi m.in. ukończenie studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości oraz
trzyletnią praktykę w księgowości).
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Program ramowy - wykaz przedmiotów
uwzględniający przedmioty nauczania na poszczególnych semestrach ich wymiar i rozkład,
warunki ich zaliczenia oraz uzyskania świadectwa ukończenia studiów:
Wykaz przedmiotów przewidzianych dla studiów podyplomowych „Rachunkowość i Rewizja
Finansowa” z ich wymiarem i warunkami zaliczenia:
1. Prawo bilansowe – 10 godz. - egzamin
2. Rachunkowość – 22 godz. – egzamin
3. Sprawozdawczość finansowa – 10 godz. - zaliczenie
4. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej – 10
godz. - zaliczenie
5. Rewizja finansowa i audyt zewnętrzny – 8 godz. - zaliczenie
6. Controlling finansowy na potrzeby rewizji finansowej – 6 godz. – zaliczenie
7. Rachunkowość podatkowa – 15 godz. – egzamin
8. Rachunek kosztów – 8 godz. - zaliczenie
9. Rachunkowość budżetowa – 10 godz. – zaliczenie
10. Rachunkowość grup kapitałowych – 8 godz. - zaliczenie
11. Prawo handlowe – 14 godz. - egzamin
12. Materialne prawo podatkowe – 20 godz. - egzamin
13. Zobowiązania podatkowe – 14 godz. - zaliczenie
14. Postępowanie podatkowe – 10 godz. – zaliczenie
15. Postępowanie sądowo-administracyjne w sprawach zobowiązań podatkowych– 10
godz. – zaliczenie
16. Wybrane elementy prawa cywilnego – 15 godz. - zaliczenie
17. Wybrane elementy prawa pracy – 8 godz. - zaliczenie
18. Instrumenty finansowe rynku kapitałowego – 10 godz. – zaliczenie
19. Seminarium dyplomowe – 8 godz. - zaliczenie
Rozkład przedmiotów na poszczególnych semestrach i zjazdach został przedstawiony w
załączniku nr 1.
Przewidziane są egzaminy z następujących przedmiotów:
- Prawo bilansowe i rachunkowość (egzamin wspólny)
- Rachunkowość podatkowa
- Prawo handlowe
- Materialne prawo podatkowe
Pozostałe przedmioty kończą się zaliczeniem.
Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć:
27 września 2008 r.
Imienny wykaz pracowników wybranych do realizacji programu:
Dr A. Białek-Jaworska (WNE UW)
Dr K. Dąbrowska-Gruszczyńska (WNE UW)
Dr M. Foremna – Pilarska (Politechnika Koszalińska)
Dr R. Gabryelczyk (WNE UW)
Prof. dr hab. M. Gersdorf (WPiA UW)
Dr hab. R. Kaszubski (WPiA UW)
Prof. dr hab. H. Litwińczuk (WPiA UW)
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Dr W. Opalski (WPiA UW)
Dr. M. Szubiakowski (WPiA UW)
Dr M. Ślifirczyk (WPiA UW)
Dr M. Warciński (Instytut Wymiaru Sprawiedliwości)
Kosztorys studiów sporządzony dla minimalnej liczby słuchaczy warunkującej
samofinansowanie się studiów
Liczba słuchaczy

80

Odpłatność za studia
5200 zł przy płatności jednorazowej, 5500 zł przy płatności w
dwóch ratach
Wpływy z tytułu odpłatności za studia 424 000 zł (przy założeniu, że średnia opłata za
studia wynosi 5300 zł)
Koszty związane z organizacją i prowadzeniem zajęć
Wykłady
110 000 zł
Opracowanie konspektów 5 100 zł
Opracowanie i przeprowadzenie egzaminów
8 000 zł
Recenzje pracy dyplomowej promotorska i drugiego recenzenta 48 000 zł
Ogółem dydaktyka 171 100 zł
Wynagrodzenia
Kierownik studiów 20 000 zł
Sekretarz studiów
10 000 zł
Obsługa administracyjna
10 000 zł
Inne wynagrodzenia (wypisywanie świadectw)
1000 zł
Ogółem wynagrodzenia
41 000 zł
Koszty rzeczowe
Wynajem sal
23 400 zł
Usługi telekomunikacyjne 1200 zł
Koszty powielania materiałów
30 000 zł
Karty słuchacza, druki
1000 zł
Koszty promocji (broszury, ogłoszenia - reklama w prasie, udział w dniach otwartych studiów
podyplomowych)
29 100 zł
Ogółem koszty rzeczowe 84 700 zł
Ogółem wpływy z tytułu odpłatności za studia
Narzut na rzecz UW (30%) 127 200 zł

424 000 zł

Ogółem koszty 424 000 zł
Limit przyjęć: 80 osób
Do kogo skierowana jest oferta:
Oferta skierowana jest głównie:
• do osób prowadzących lub zamierzających prowadzić prawną lub prawno-finansową
obsługę podmiotów sektora prywatnego i publicznego, zwłaszcza w zakresie
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•
•
•
•
•

rachunkowości i podatków, w szczególności jako radca prawny, pracownik kancelarii
doradztwa prawnego i podatkowego, doradca podatkowy,
do pracowników działów finansowych, księgowych, podatkowych, doradztwa i
rewizji finansowej, audytu zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym,
osób aspirujących do pełnienia funkcji kierowniczych w działach finansowych
podmiotów gospodarczych, zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego,
do osób pełniących funkcje kierownicze w tych działach, pragnących podwyższyć
swoje kwalifikacje zawodowe,
do osób zainteresowanych działalnością gospodarczą związaną z usługowym
prowadzeniem ksiąg rachunkowych,
do pracowników sektora publicznego, zwłaszcza działających w obszarach, w których
przy wykonywaniu zadań publicznych następuje znaczne urynkowienie i
komercjalizacja.

Warunki ukończenia studiów:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i rewizji
finansowej jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów programu ramowego
studiów, w tym zdanie z wynikiem pozytywnym przewidzianych egzaminów oraz napisanie
pod kierunkiem promotora pracy dyplomowej na wybrany temat z jednego z obszarów:
rachunkowości, rewizji finansowej, prawa handlowego lub prawa podatkowego, która
otrzyma pozytywną ocenę recenzenta.
Koszt uczestnictwa w studiach wynosi:
5200 PLN płatne jednorazowo
lub
5500 PLN płatne w dwóch ratach
I rata płatna do – 25.09.2008 r.
II rata płatna do – 14.02.2009 r.
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