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Zmiany klimatu i związane z nimi dostosowania na rynku i nowe regulacje wynikające m.in. z polityki Europejskiego 
Zielonego Ładu sprawiają, że coraz bardziej dostrzegalna jest potrzeba specjalistycznej wiedzy zarówno w zakresie 
ekonomii, jak i prawa. Celem wdrażania idei zrównoważonych �nansów (sustainable �nance) w mechanizmy działania 
sektora �nansowego jest przekierowanie nowego strumienia kapitału na inwestycje w gospodarce realnej, które realizu-
ją postulaty zrównoważonego rozwoju gospodarczego, a także usprawnienie działania mechanizmów zarządzania 
ryzykiem klimatycznym i środowiskowym w celu zapewnienia stabilności �nansowej sektora. Zrównoważone Finanse 
zajmują dziś priorytetowe miejsce w pracach legislacyjnych Unii Europejskiej, kształtując kluczowe mechanizmy rynko-
we i strategie przedsiębiorstw prywatnych. Przyciągają one uwagę przedstawicieli zarówno sektora publicznego, jak 
i prywatnego, na szczeblach zarządczych i nadzorczych, a także na poziomie specjalistycznym. Wychodząc naprzeciw 
potrzebom rynku, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego uruchomiono w tym roku Podyplo-
mowe Studium Prawno-Finansowe poświęcone problematyce Zrównoważonych Finansów. Oferuje ono słuchaczom 
dostęp do wiedzy praktycznej jak i teoretycznej. Kwestia zrównoważonych finansów jest podjęta w nim w sposób 
kompleksowy i interdyscyplinarny. Program realizowany jest w partnerstwie z Instytutem Odpowiedzialnych Finansów, 
jednym z wiodących na polskim rynku ośrodków w zakresie zielonego finansowania.
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Celem Podyplomowego Studium Prawno-Finansowego Zrównoważone Finanse jest zapoznanie słuchaczy ze wszech- 
stronnie ujętą problematyką oddziaływania czynników klimatycznych i środowiskowych na sektor �nansowy i budżetowanie 
publiczne. Studium koncentruje się na wpływie regulacji krajowych i unijnych na rynki �nansowe, zaznajamiając słuchaczy 
także z nowymi trendami z zakresu nowych „zielonych” instrumentów �nansowych, ryzykach i szansach zielonej transformacji 
dla sektora prywatnego, ale także sektora �nansów publicznych, a wreszcie na powiązanych zmianach w organizacjach. 
W ramach Studium, wykładowcy przedstawią tę problematykę w ujęciu praktycznym, umożliwiając słuchaczom zarówno 
bezpośrednie zastosowanie uzyskanej wiedzy, jak i krytyczną ocenę nowych rynkowych i regulacyjnych praktyk. Studium jest 
przeznaczone dla szerokiego grona słuchaczy, dlatego wiedza specjalistyczna z zakresu zrównoważonych �nansów została 
w programie zajęć wzbogacona o zajęcia wprowadzające w zagadnienia z zakresu nauki o klimacie, prawa UE i �nansów.  
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Rekrutacja otwarta, o przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów. Dokumenty można składać w ter- 
minie od dnia 15 lipca 2022 roku do dnia 30 września 2022 roku w Sekretariacie Podyplomowego Studium 
Prawno-Finansowego Zrównoważone Finanse, na WPiA UW.

Studium skierowane jest do pracowników sektora �nansowego, działów compliance i audytu, prawników, konsultantów, 
administracji publicznej, a także absolwentów studiów magisterskich z zakresu nauk społecznych pragnących podnieść 
kwali�kacje w zakresie zrównoważonych �nansów, ESG i zrównoważonego rozwoju w ujęciu prawno-biznesowym.
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