
Kierunek: Ekonomiczno-prawny  
studia II stopnia 

 
 
Pytania kierunkowe 

1. Najważniejsze zasady etyki zawodowej doradcy podatkowego 
2. Etyka zawodowa a potrzeba jej wykorzystania we współczesnym biznesie 
3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy rachunkowości 
4. Funkcje i zasady rachunkowości 
5. Prawna i ekonomiczna istota gospodarki rynkowej 
6. Funkcje (elementy) zarządzania zasobami ludzkimi 
7. Prawo wewnętrzne w świetle Konstytucji RP 

8. Dyrektywa a rozporządzenie UE 
9. Zakres kompetencji TSUE 
10. Wolność przepływu towarów oraz wolność przedsiębiorczości na przykładzie trzech 

orzeczeń TSUE 
11. Rola informacji w zarządzaniu organizacją, źródła informacji (wtórnych i 

pierwotnych) 
12. Podmioty oraz tok postępowania sądowo-administracyjnego 

13. Postępowanie sądowo-administracyjne Istota postępowania, właściwość sądów 
oraz zasady ogólne postępowania sądowo-administracyjnego 

14. Analiza strategiczna – zakres, metody, cele 
15. Potencjał strategiczny przedsiębiorstwa – pojęcie, metody oceny 
16. Podstawowe zasady/filary orientacji marketingowej przedsiębiorstwa 
17. Rynki, na których przedsiębiorstwo powinno działać, zgodnie z koncepcją 

marketingu relacji (analiza 7 rynków) 
18. Tradycyjne i współczesne zasady podatkowe 

19. Podatki pośrednie a podatki bezpośrednie – analiza porównawcza 
20. Powody (motywy) analizy i wyceny wartości niematerialnych i prawnych 
21. Podatek naliczony a podatek należny VAT 
22. Pojęcie i źródła prawa celnego 
23. Cło – definicja, rodzaje i funkcje 
24. Podstawy prawne oraz zasady postępowania egzekucyjnego w administracji 
25. Podmioty i uczestnicy postępowania egzekucyjnego w administracji 

26. Czynniki wpływające na kształtowanie wartości spółki giełdowej 
27. Istota due diligence 
28. Rodzaje opłat lokalnych i zasady ich wymiaru 
29. Terminy przedawnienia w Ordynacji podatkowej 
30. Opodatkowanie czynności cywilnoprawnych 

 
Specjalność: Doradztwo podatkowe 

1. Pojęcie administracji skarbowej oraz zasady funkcjonowania jej organów 
2. Kontrola celno-skarbowa a kontrola podatkowa 
3. Istota analizy podatkowej 
4. Strategie podatkowe i sposoby minimalizacji obciążeń podatkowych 
5. Analiza podatkowych skutków transakcji z podmiotami powiązanymi 
6. Formy rozliczeń i ewidencji podatkowych (formy zryczałtowane - karta podatkowa, 

ryczałt ewidencjonowany, zasady ogólne - podatkowa księga przychodów i 
rozchodów, księgi rachunkowe)  

7. Kryteria wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym 
8. Źródła międzynarodowego prawa podatkowego i prawa podatkowego UE  
9. Zasady międzynarodowego prawa podatkowego 
10. Doradca podatkowy - ogólna charakterystyka zawodu 
11. Przesłanki uzyskania prawa do wykonywania zawodu doradcy podatkowego i jego 

utraty 
12. Etyka w zawodzie doradcy podatkowego 

13. Zezwolenia dewizowe - ich rola i znaczenie w obrocie dewizowym 



14. Rola Narodowego Banku Polskiego jako centralnej bankowej instytucji dewizowej 
15. Rozliczenia pieniężne dokonywane w walutach obcych 
16. Zbieg przestępstw skarbowych lub wykroczeń skarbowych 
17. Zbieg przepisów kodeksu karnego skarbowego lub przepisów kodeksu karnego 

skarbowego i przepisów karnych innych ustaw 

18. Postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe 
19. Podatek od nieruchomości 
20. Podatek od spadków i darowizn 

 
Specjalność: Doradztwo ekonomiczno-prawne 

1. Analiza potrzeb, preferencji i zachowań nabywców 
2. Analiza sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa (analiza obrotów, ocena pozycji 

konkurencyjnej, ocena skuteczności działań) 
3. Konstrukcja i interpretacja podstawowych wskaźników finansowych (zadłużenie, 

płynność, rentowność)  
4. Metody pozyskiwania kapitału własnego i obcego 
5. Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa i sposoby jego ograniczania  
6. Status prawny, kwalifikacje i odpowiedzialność mediatora 
7. Status prawny, kwalifikacje i odpowiedzialność arbitra 

8. Komunikacja w negocjacjach (werbalna, niewerbalna, pisemna, publiczna) 
9. Style negocjowania 
10. Pojęcie konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej 
11. Ewolucja ochrony konsumenta w prawie unijnym 
12. System instytucjonalnej ochrony konsumentów w Unii Europejskiej i w Polsce 
13. Stosunek pracy, jego cechy i podmioty 
14. Podstawy zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie 
15. Metody symulacji procesów biznesowych (dynamika systemowa, symulacja 

dyskretna, symulacja wieloagentowa) 
16. Swoboda przepływu osób w UE 
17. Wspólna polityka handlowa UE 
18. Unijne prawo konkurencji 
19. Status prawny radcy prawnego 
20. Status prawny doradcy podatkowego 


