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Krótka charakterystyka zainteresowań naukowych, aktywności 

zawodowych: 

Autor publikacji naukowych z zakresu finansów, w tym w 

szczególności: finansów publicznych i samorządowych, bankowości, 

rynków finansowych i polityki pieniężnej. Uczestnik wielu projektów badawczych i prac 

eksperckich. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy w sektorze bankowym oraz w 

organach nadzorczych spółek. Pełnił funkcję Doradcy Ministra Finansów oraz Doradcy 

Ekonomicznego Marszałka Sejmu. W latach 2008-2014 współpracownik Krajowej Szkoły 

Administracji Publicznej. Autor ekspertyz budżetowych przygotowywanych dla Biura Analiz 

Sejmowych. Od 2017 roku członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych. 

 

 

Tematyka prac magisterskich i licencjackich: 

I. Prace z zakresu bankowości, w tym m. in.: analiza działalności kredytowej banków, 

analiza działalności depozytowej banków, porównanie działalności kredytowej (depozytowej) 

wybranych banków, ryzyko kredytowe w banku komercyjnym, dochodowość banków, rola 

opłat i prowizji w działalności bankowej, usługi bankowości elektronicznej, funkcjonowanie 

systemu płatniczego, bankowość spółdzielcza, analiza systemów bankowych w wybranych 

krajach, systemy gwarantowania depozytów w wybranych krajach, instrumenty banku 

centralnego, polityka stóp procentowych banków centralnych, interwencje dewizowe banków 

centralnych 

II. Prace z zakresu rynku finansowego, w tym m. in.: fundusze inwestycyjne, rynek 

walutowy, rynek obligacji, fundusze venture capital, działalność firm ubezpieczeniowych, 

porównanie strategii inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych, analiza kursów walutowych, 

kryptowaluty, aktywność banków/funduszy inwestycyjnych/funduszy emerytalnych/ na rynku 

finansowym 

III. Prace zakresu finansów publicznych i samorządowych, w tym m. in.: analiza 

dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego, ocena kondycji finansowej 

jednostek samorządu terytorialnego, analiza sytuacji finansowej wybranych jednostek sektora 

finansów publicznych, wydatki inwestycyjne w jednostkach samorządu terytorialnego, 

planowanie budżetowe w budżecie państwa i budżetach jednostek samorządu terytorialnego, 

budżetowanie zadaniowe, analiza dochodów podatkowych państwa i JST, normy 

ostrożnościowe w zakresie długu publicznego, ocena finansowania wybranych zadań 

publicznych, wieloletnie planowanie budżetowe, rynek skarbowych papierów wartościowych, 

dług publiczny i deficyt, dyscyplina finansów publicznych 

IV. Prace pozostałe, w tym m. in.: analiza płynności i rentowności przedsiębiorstwa, źródła 

finansowania podmiotów gospodarczych, rynek leasingu i faktoringu, funkcjonowanie strefy 

euro, kryzysy finansowe. 

 


