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PRAWO UPADŁOŚCIOWE 

 

Pojęcie prawa upadłościowego, źródła prawa upadłościowego, prawo upadłościowe jako 

postępowanie cywilne; upadłość a postępowanie restrukturyzacyjne, zdolność upadłościowa; pojęcie 

niewypłacalności; podmioty uprawnione do wniesienia wniosku o ogłoszenie upadłości; skutki 

ogłoszenia upadłości; organy postępowania upadłościowego; status prawny syndyka i innych 

podmiotów postępowania upadłościowego; sytuacja dłużnika w postępowaniu upadłościowym; masa 

upadłościowa; sposoby zakończenia postępowania upadłościowego; procesy transformacyjne w 

spółkach. 

 

SPRAWOZDANIA FINANSOWE I ICH ANALIZA 

 

Sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych.; Zakres podmiotowy i przedmiotowy 

sprawozdawczości finansowej. Podstawowa charakterystyka bilansu i rachunku zysków i strat; 

Podstawowa charakterystyka pozostałych składowych sprawozdania finansowego. Polski system 

sprawozdawczości finansowej. Charakterystyka sprawozdań składanych w Głównym Urzędzie 

Statystycznym. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej. Charakterystyka 

standardów US GAAP i SEC. Źródła danych i informacji o kondycji finansowej jednostki. Analiza 

bilansu i rachunku zysków i strat. Analiza rachunku przepływów pieniężnych. Analiza wskaźnikowa 

sprawozdań finansowych. Wiarygodność sprawozdań finansowych. Badanie i zatwierdzanie 

sprawozdań finansowych. Zakres prezentacji informacji w sprawozdaniach finansowych. Analiza 

porównawcza systemów sprawozdawczości finansowej (polski, MSSR, US GAAP). Czytanie 

sprawozdań finansowych.Ograniczenia informacyjne sprawozdań finansowych. Analiza struktury 

danych finansowych. Analiza dynamiki danych finansowych.  Analiza wskaźnikowa sprawozdania 

finansowego. Analiza piramidalna.  Diagnozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na 

podstawie sprawozdań. Ocena wiarygodności sprawozdań finansowych. Przykłady manipulacji 

księgowych. Wykrywanie fałszowania sprawozdań finansowych. 

 
FINANSOWO – KSIĘGOWE PROGRAMY KOMPUTEROWE 

 
Formy prowadzenia rachunkowości w małych i średnich przedsiębiorstwach; Rachmistrz GT - 

Obsługa komputerowej księgi przychodów i rozchodów –  Ewidencja faktur VAT zakupu i sprzedaży 

oraz sprzedaży nieudokumentowanej; Ewidencja środków  trwałych, pojazdów,  listy płac,  Ewidencja 

operacji gospodarczych w przedsiębiorstwie na podstawie księgi przychodów  i rozchodów Subiekt 

GT - Program magazynowo – sprzedażowy  - Obsługa dokumentów Kontrahenci, dostawcy i ich 

ewidencja; Zakup i sprzedaż – dokumentacja;  Ewidencja operacji magazynowo – sprzedażowych; 

Rewizor GT - System finansowo – księgowy– otwieranie przedsiębiorstwa – Plan kont; Bilans 

otwarcia – otwieranie kont bilansowych; Ewidencja księgowa operacji kasowych i magazynowo – 

sprzedażowych; Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami , Rejestry VAT zakupu i sprzedaży 

Ewidencja operacji gospodarczych w przedsiębiorstwie 

 

KORESPONDENCJUA HANDLOWA 
 

Ogólne zasady organizowania obiegu korespondencji w przedsiębiorstwie. Podział pism ze względu 

na treść, formę, obieg, termin załatwienia, rodzaj sprawy, stopień zabezpieczenia tajemnicy. Elementy 

pisma. Pisma zatytułowane. Pisma zaadresowane. Pisma mieszane. Formułowanie zapytania o ofertę 

handlową. Sporządzanie oferty handlowej (na podstawie takich źródeł jak: reklama, wystawy, katalogi 

i inne). Negocjowanie oferty  Wzory umów kupna-sprzedaży. Zamówienie towaru. Dostawa towaru, 

weryfikacja dostaw, potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Dokumenty związane z wystawieniem 

faktury VAT lub rachunku uproszczonego.Pisma sporządzane przez odbiorcę w sytuacji, kiedy ilość 

lub jakość otrzymanych produktów jest niezgodna z zamówieniem (reklamacje). Reklamacje. 

Wezwanie do zapłaty. Korespondencja grzecznościowa – listy, życzenia okolicznościowe, 

zaproszenia. Korespondencja kadrowa – list motywacyjny/CV 
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TAJEMNICA SKARBOWA 

 

Zasada jawności i prawo do prywatności; Ograniczenia prawa dostępu do informacji w 

prawie polskim; Pojęcie i charakter prawny tajemnicy skarbowej; Zakres podmiotowy i 

przedmiotowy tajemnicy skarbowe; Gromadzenie informacji podatkowych przez organy 

podatkowe; Zasady udostępniania akt; Informacje podatkowe jako dowód w postępowaniu 

podatkowym; Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami; Przestępstwa 

przeciwko ochronie informacji niejawnych; Pojęcie i charakter prawny ujawnienia tajemnicy 

skarbowej. 
 

PRAWO DEWIZOWE 

 

Pojęcie prawa dewizowego, źródła prawa dewizowego; zakres podmiotowy prawa 

dewizowego; wartości dewizowe; obrót dewizowy; zezwolenia dewizowe; ograniczenia 

dewizowe; działalność kantorowa; obowiązki związane z wywozem i przywozem środków 

płatniczych i wartości dewizowych; zgłaszanie danych w obrocie dewizowym; kontrola w 

sprawach dewizowych 

 

PARTNERSTWO PUBLICZNO - PRYWATNE 

 

Pojęcie i istota PPP w świetle prawa polskiego, UE i praktyki gospodarczej; Modele 

współpracy w projektach PPP – instytucjonalne i kontraktowe; PPP nie tylko w oparciu o 

ustawę o PPP Project finance” jako metoda finansowania infrastruktury publicznej; Formy 

organizacyjne PPP oparte na modelu koncesyjnym i na umowach outsourcingu; Zakres 

analizy opłacalności projektu; Etap 1 - przygotowanie przedsięwzięcia. Analiza 

ekonomiczno-finansowa „Value for Money”; Analiza rodzajów ryzyka i wrażliwości 

przedsięwzięcia Etap 2 - wybór partnera prywatnego; Etap 3 - podpisanie umowy (kontraktu) 

o PPP. Elementy obowiązkowe i fakultatywne umowy. Realizacja kontraktu i jego 

monitorowanie; PPP a koncesje. Strony i warunki zawarcia koncesji. Różnice pomiędzy 

koncesją a PPP; Inne formy PPP - wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych  

Przykłady dobrych praktyk PPP w Polsce i na świecie 

 
MIĘDZYNARODOWE I UNIJNE PRAWO PODATKOWE 

 

Międzynarodowe prawo podatkowe – zagadnienia ogólne, zarys ewolucji, regulacje 

międzynarodowe. Zasady prawa podatkowego UE; Podatki pośrednie w prawie UE; Podatki 

bezpośrednie w prawie UE; Konwencje modelowe. Konwencja modelowa OECD. Umowy w 

sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Regulacje zapobiegające unikaniu 

opodatkowania. Rozliczenia strat w międzynarodowym planowaniu podatkowym. Wiążące 

interpretacje podatkowe. Unikanie a uchylanie się opodatkowania Orzecznictwo podatkowe 

Podwójne opodatkowanie; Podatki pośrednie w UE; Podatki bezpośrednie w UE Planowanie 

podatkowe; Unikanie a uchylanie się opodatkowania w międzynarodowym prawie 

podatkowym; Aspekty prawne opodatkowania handlu elektronicznego. 


