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Kolegium 
Zarządzania i Finansów 

 
Studia adresowane są do osób pragnących pracować w  obszarze audytu śledczego i dają 

możliwość zdobycia unikatowych kompetencji kluczowych dla profesjonalnego prowadzenia 

audytu śledczego. 

 

ATUTY KIERUNKU   

 

 
Praktyczne kompetencje –  możliwość  zorganizowania w przedsiębiorstwie lub 

instytucji procesu audytu śledczego 

 
Perspektywy rozwoju – możliwość uczestnictwa w procesie wewnętrznego zarządzania 

ryzykiem nadużyć 

 
Przekrojowa wiedza – powiązana z obszarami rachunkowości, kontroli wewnętrznej, 

audytu wewnętrznego oraz IT 

 

DLACZEGO WARTO?   
 

• Studia stwarzają możliwość zdobycia unikatowych kompetencji, łączą bowiem 

bogato ilustrowany (analizami przypadków) przekaz wiedzy z obszarów prawa 

odnoszącego się do nadużyć gospodarczych, kontroli wewnętrznej, audytu 

wewnętrznego, rachunkowości finansowej i zarządczej z warsztatowym 

ćwiczeniem umiejętności, kluczowych dla profesjonalnego prowadzenia audytu 

śledczego. 

• Studia ponadto dają możliwość uzyskania kompetencji pozwalających na 

uczestnictwo w tworzeniu planów audytów i stosowaniu metod i technik audytu 

śledczego w powiązaniu z obszarami rachunkowości, kontroli wewnętrznej, 

audytu wewnętrznego oraz IT.  

• W czasie studiów prezentowane i stosowane są metody, narzędzia i techniki 

audytu śledczego zarówno prewencyjnego, jak i reaktywnego i omawiane są 

narzędzia automatyzacji wykrywania nadużyć i identyfikowania obszarów 

oznaczanych „czerwonymi flagami”. 
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DLA KOGO?  
 

Studia skierowane są do osób wiążących swoją przyszłość zawodową z audytem 

wewnętrznym i śledczym, a w szczególności do: 

• dyrektorów finansowych, kontrolerów, głównych księgowych, 

• konsultantów, audytorów śledczych i wewnętrznych, 

• menedżerów i specjalistów ds. bezpieczeństwa i IT. 

 

REKOMENDACJE  

 

We współczesnym biznesie, złożonym i wykorzystującym różne możliwości, ważne są 

działania dwojakiego rodzaju: pozwalające unikać pułapek prowadzących do nadużyć, 

fraudów i prania brudnych pieniędzy lub – jeśli już takowe zaistnieją – działania 

skuteczne w  wykrywaniu takich przestępstw i ich profesjonalnym raportowaniu. Na 

naszych studiach uczymy takiego właśnie podejścia, dlatego serdecznie zachęcam 

wszystkich zainteresowanych. 

prof. dr hab. Anna Karmańska 

Dyrektor Instytutu Rachunkowości SGH 

Kierownik studiów (edycja 1-3) 

 

PROGRAM  
 

• Specyfika funkcjonowania jednostek sektora publicznego (16 godz.) 

• Podstawy rachunkowości w świetle krajowych regulacji prawnych (28 godz.) 

• Zagadnienia prawne związane z rozliczeniami publiczno-prawnymi w sektorze 

publicznym (24 godz.) 

• Organizacja rachunkowości w jednostkach sektora publicznego i kontrola 

wewnętrzna (28 godz.) 

• Szczególne zasady rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych (54 

godz.) 

• Audyt wewnętrzny rachunkowości i sprawozdawczości (12 godz.) 

• Kontrola zewnętrzna rachunkowości i sprawozdawczości (12 godz.) 

• Seminarium dyplomowe (6 godz.) 

Razem: 180 godz. 

 

KIEROWNIK STUDIÓW  
 

dr Michał Kaczmarski 

Instytut Rachunkowości 

Kolegium Zarządzania i Finansów 
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WYKŁADOWCY 

 

Wykładowcami na Studiach Podyplomowych Audyt Śledczy – Rachunkowość i Kontrola 

są wieloletni praktycy, audytorzy śledczy funkcjonujący czynnie w różnych sektorach 

gospodarczych, którzy wspólnie z pracownikami naukowymi SGH tworzą 

komplementarne zespoły wykładowe: 

• prof. dr hab. Ewa Gruza - Katedra Kryminalistyki WPiA UW 

• prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka - Zakład Badań nad Bankructwami 

Przedsiębiorstwa, Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, KNoP, SGH 

• dr hab. Ewa Hellich, prof. SGH - Instytut Rachunkowości, KZiF, SGH 

• dr hab. Marcin Jamroży - Zakład Podatków, Instytut Finansów, KZiF, SGH 

• dr Katarzyna Bareja - Instytut Rachunkowości, KZiF, SGH 

• dr Rafał Grabowski - Instytut Rachunkowości, KZiF, SGH 

• dr Katarzyna Klimczak -  Instytut Rachunkowości, KZiF, SGH 

• dr Michał Kaczmarski - Instytut Rachunkowości KZiF, SGH 

• dr Edyta Łazarowicz - Instytut Rachunkowości, KZiF, SGH 

• dr Małgorzata Mierzejewska -  Instytut Rachunkowości KZiF, SGH 

• mgr Małgorzata Wrzosek - Zakład Wspomagania i Analizy Decyzji, Instytut 

Ekonometrii, KAE, SGH 

• dr inż. Mariusz Kalita - dyplomowany informatyk śledczy, specjalista z zakresu 

bezpieczeństwa teleinformatycznego i systemów komputerowych, biegły sądowy 

• Urszula Gąsior - An Independent Certified Coach, Teacher and Speaker, The John 

Maxwell Team 

• Emil Wojtowicz - PGE SA 

• Mariusz Witalis - Partner w zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY 

• Tomasz Dyrda - Dyrektor w zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY 

• Marcin Bizoń - Dyrektor w zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY 

• Jarosław Grzegorz - Starszy Menedżer w zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY 

• Michał Rączy - Menedżer w zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY 

• Robert Sroka - Menedżer w zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY 

• Dung Anh Tran - Menedżer w zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY 

• Wojciech Niezgodziński - Menedżer w zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY 

• Piotr Płatek - Menedżer w zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY 

• Jakub Szczepaniak - Menedżer w zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY 

• Zuzanna Hałemejko - Menedżer w zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY 

• Krzysztof Rudnicki - Doświadczony Konsultant w zespole Zarządzania Ryzykiem 

Nadużyć EY 
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INFORMACJE TECHNICZNE  
 

Zajęcia będą organizowane stacjonarnie lub za pośrednictwem aplikacji Microsoft 

TEAMS. 

 

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do 

aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na 

studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli 

utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki 

temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym 

miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów.  

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop oraz urządzenia mobilne (tablet, 

smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od 

smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu 

i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji (w przypadku braku mikrofonu, dyskusja może 

być prowadzona na czacie).  

 

REKRUTACJA  
 

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta. Uiszczenie opłaty oraz złożenie kompletu 

wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem na studia. 
 

Link do rejestracji: https://podyplomowe-rejestracja.sgh.waw.pl/Studia-PSASRIK   
 

Uwaga!  

Semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022 będzie realizowany w zależności od 

decyzji władz Uczelni w zakresie prowadzenia zajęć – w trybie stacjonarnym lub online z 

wykorzystaniem platformy MS TEAMS. 
 

Uruchomienie edycji 4. zaplanowane jest w semestrze zimowym roku akademickiego 

2021/2022. Rozpoczęcie zajęć planowane jest się w listopadzie 2021 r. 
 

Czas trwania studiów: 2 semestry. 
 

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji: 

• formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia), 

• odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego 

stopnia, 

Uwaga: 

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć 

zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów 

podyplomowych SGH. 
 

https://podyplomowe-rejestracja.sgh.waw.pl/Studia-PSASRIK
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Nostryfikacja i uznanie dyplomu 

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest: 

• obecność na zajęciach z udziałem w dyskusji, 

• zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów, 

• złożenie zaakceptowanej pracy końcowej, 

• złożenie egzaminu końcowego przed komisją egzaminacyjną. 

 

HARMONOGRAM  
 

Zajęcia odbywać się będą w soboty oraz w niedziele, w godz. 9.00-16.00 w następujących 

terminach: 

• 20-21 listopada 2021 r. 

• 11-12 grudnia 2021 r.  

• 15-16 stycznia 2022 r. 

• 29-30 stycznia 2022 r. 

• 19-20 lutego 2022 r. 

• 12-13 marca 2022 r. 

• 02-03 kwietnia 2022 r. 

• 23-24 kwietnia 2022 r. 

• 07-08 maja 2022 r. 

• 28-29 maja 2022 r. 

• 11-12 czerwca 2022 r. 

• 25-26 czerwca 2022 r. 

• lipiec-wrzesień 2022 r. - obrona pracy końcowej 

 

OPŁATY  
 

Opłata za całość studiów wynosi 9900 zł. 

Możliwość wpłaty w dwóch ratach: 

I rata: 6000 zł – płatna przy zapisie, II rata: 3900 zł – płatna na koniec pierwszego 

semestru studiów. 
 

W ramach opłaty SGH zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. 

Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.  
 

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji 

na studia. 
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KONTAKT  
 

Sekretarz studiów 

mgr Magdalena Białobrzeska-Syta 

tel.: +48 22 564 9265 

tel.: +48 573 950 228 

e-mail: mbialo@sgh.waw.pl 

 

Kierownik studiów 

dr Michał Kaczmarski 

e-mail: mkaczm2@sgh.waw.pl 

 

adres do korespondencji 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów 

ul. Madalińskiego 6/8, pok. 340 

02-513 Warszawa 

 

Organizator studiów 

Kolegium Zarządzania i Finansów 

Instytut Rachunkowości 

 


