
Jakie przedmioty wybrać, aby uzyskać zwolnienia z egzaminów ACCA w roku 2022/23 

 

 

 

 

 

 

 

Zwolnienie z egzaminu ACCA 
 Akredytowane przedmioty na 

studiach I stopnia 

Akredytowane przedmioty na 

studiach II stopnia 

1. Business and Technology (BT) 

2. Management Accounting (MA) 

3. Financial Accounting (FA) 

4. Corporate and Business Law (LW) 

  

Absolwenci kierunku Finanse i Rachunkowość SGH 

5. Performance Management (PM) 

S
. 
zi

m
o
w

y
 

  

Podstawy rachunku kosztów  

(132360-D S P)*  

Wykładowca wiodący 

dr Małgorzata Paszula 

(III rok studiów) 

Rachunkowość zarządcza  

(220530-D S P)* 

Wykładowca wiodący 

dr Małgorzata Paszula 

(I lub II rok studiów) 

S
. 

le
tn

i 

Zarządzanie wynikami – wymiar strategiczny 

i operacyjny (ACCA-P)  

(132710-D S P) ** 

Wykładowca wiodący 

dr Magdalena Giedroyć 

(III rok studiów) 

 

Zaawansowana rachunkowość zarządcza  

(ACCA-P)  

(234930- D S P)** 

Wykładowca wiodący 

dr Małgorzata Paszula 

(I lub II rok studiów) 

 

6. Taxation (TX) 

S
. 
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m
o

w
y
 

  

Rozrachunki publiczno-prawne w praktyce 

polskiej (ACCA-P)  

(132700-D S P) 

Wykładowca wiodący 

dr Małgorzata Mierzejewska 

(II lub III rok studiów) 

 

Polskie prawo podatkowe (ACCA-P) 

(233400- D S P) 

Wykładowca wiodący 

dr Małgorzata Mierzejewska 

(I lub II rok studiów) 

 



7. Financial Reporting (FR) 

S
. 
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m

o
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Rachunkowość finansowa  

(120560-D S P)* 

Wykładowca wiodący 

dr Katarzyna Klimczak 

(II rok studiów) 

Zaawansowana rachunkowość finansowa  

(220740-D S P) * 

Wykładowca wiodący 

dr Katarzyna Bareja 

(I lub II rok studiów)    

S
. 
le

tn
i 

Raportowanie finansowe – wymiar globalny i 

zarządczy (ACCA-P)  

(132690-D S P) ** 

Wykładowca wiodący 

dr Katarzyna Klimczak 

(II rok studiów) 

Sprawozdawczość finansowa i 

rachunkowość grup kapitałowych według 

MSSF (ACCA-P)  

(234920-D S P)** 

Wykładowca wiodący 

dr Katarzyna Bareja 

(I lub II rok studiów) 

8. Audit and Assurance (AA) 
S

. 
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 Zewnętrzny i wewnętrzny audyt i kontrola 

(ACCA-P) 

 (234480-D S P)  

Wykładowca wiodący 

dr hab. Ewa Hellich, prof. SGH 

(II rok studiów) 

9. Financial Management (FM) 

S
. 

le
tn

i 

 Zarządzanie finansami (ACCA-P)  

(234490-D S P)  

Wykładowca wiodący 

dr hab. Zbigniew Krysiak 

(I lub II rok studiów) 

 
*Przedmiot jest prowadzony przez Wykładowcę wiodącego wraz Zespołem. Kończy się egzaminem składanym według standardu ACCA. Jest koniecznym 

prerekwizytem dla przedmiotu oznaczonego **.  
**Przedmiot wymagający zrealizowania prerekwizytu, czyli przedmiotu oznaczonego * prowadzonego przez Wykładowcę wiodącego wraz Zespołem.   

 


