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Szanowna Pani, 
Szanowny Panie, 
 
Serdecznie zapraszamy do udziału programie 
Podyplomowych Studiów Podatkowych:  

 
Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych muszą 
cały czas odnawiać i aktualizować zdobytą wiedzę. Szczególnego 
znaczenia nabiera uzupełnianie wiedzy ekonomicznej, zwłaszcza 
obecnie, kiedy w naszej gospodarce zachodzą duże zmiany. Jedną z 
ważniejszych form kształcenia i podnoszenia kwalifikacji są studia 
podyplomowe. Podyplomowe Studia Podatkowe stawiają sobie za 
zadanie rozszerzenie i unowocześnienie wiedzy zdobytej na studiach i w 
trakcie pracy zawodowej. Zmiany, jakie zachodzą w polityce 
podatkowej i szczegółowych rozwiązaniach systemu podatkowego, 
zmuszają wiele osób do uzupełniania i aktualizowania posiadanej 
wiedzy zarówno na potrzeby własne, jak i reprezentowanych przez nie 
firm oraz instytucji. W realizacji tego zadania powinny im pomóc 
Podyplomowe Studia Podatkowe, których program łączy elementy 
wiedzy akademickiej z praktycznymi problemami funkcjonowania 
obecnego, stale zmieniającego się systemu podatkowego. Jest ono 
przeznaczone dla osób, które chcą rozszerzyć i pogłębić swoją wiedzę z 
zakresu prawa oraz systemu podatkowego. 

Więcej patrz: 
http://oferta.sgh.waw.pl/pl/studiapodyplomowe/podatki/Strony/default.aspx 
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Dlaczego warto 
W szczególności Podyplomowe Studia Podatkowe dedykowane są 
dla doradców podatkowych, pracowników organów skarbowych i 
podatkowych (Ministerstwa Finansów, urzędów i izb skarbowych, 
urzędów kontroli skarbowej, samorządowych organów 
podatkowych), pracowników działów podatkowych, księgowych i 
finansowych podmiotów gospodarczych. Studia przeznaczone są 
także dla wolnych zawodów takich jak biegły rewident, radca 
prawny, adwokat, notariusz oraz aplikantów radcowskich, 
notarialnych, adwokackich lub rewidenckich, a także prawników, 
ekonomistów, finansistów.  
 
UWAGA!  
Studia mają również pomóc w usystematyzowaniu wiedzy osobom, 
które zamierzają przystąpić do państwowego egzaminu na doradcę 
podatkowego. W ramach programu studiów omawiane są m.in. 
zagadnienia wymagane na egzaminie. 
 
Zdobyta wiedza i umiejętności potwierdzone zostaną uzyskaniem 
Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. 
 
Nasze atuty 
Informujemy, że zgodnie z zasadami stałego podnoszenia 
kwalifikacji doradcy podatkowego (Rozdział VI a Zasad Etyki 
Doradców Podatkowych dodanym uchwałą nr 750/2010 Krajowej 
Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie 
zmiany załącznika do uchwały nr 28/2006 Drugiego Krajowego 
Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. w 
sprawie zasad etyki doradców podatkowych (ze zm.) ukończenie 
Podyplomowych Studiów Podatkowych przyznaje 32 punkty w 
ramach podnoszenia swoich kwalifikacji - co jest równoznaczne ze 

spełnieniem wymogu uzyskania minimum 32 punktów w okresie 
następujących po sobie dwóch kolejnych lat, przy czym w jednym 
roku doradca obowiązany jest uzyskać minimum 25% dwuletniego 
limitu. Więcej informacji na ten temat na stronie Krajowej Izbie 
Doradców Podatkowych.  

Także zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 
listopada 2014 roku w sprawie wpisu na listę agentów celnych 
Podyplomowe Studia Podatkowe mogą uprawniać (po spełnieniu 
dodatkowych warunków) do wpisu na listę agentów celnych. 
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronach 
internetowych Ministerstwa Finansów i wyżej wspomnianym 
Rozporządzeniu. 

Naszymi atutami są ponad to: 

 bardzo dobra kadra dydaktyczna – m.in. pracownicy 
Ministerstwa Finansów, sędzia  Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, doradcy podatkowi, 

 ciekawy program studiów obejmujący szeroki zakres 
wiedzy z prawa podatkowego, 

 przewaga aspektów praktycznych nad teoretycznymi, 
 program studiów w oparciu o który można przygotować się 

do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego 
(usystematyzować wiedzę), 

 możliwość prowadzenia ciekawych dyskusji i wymiany 
poglądów w gronie słuchaczy i wykładowców związanych 
m.in. z polskim systemem podatkowym. 

 

Do zobaczenia wkrótce ….. 
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