
Kierunek: Finanse i rachunkowość 

studia I stopnia  

 

 

Pytania kierunkowe 

1. Inflacja, jej pomiar i przyczyny 

2. Funkcje pieniądza 

3. Funkcje banku centralnego 

4. Rentowność i jej pomiar 

5. Płynność i jej pomiar 

6. Istota dźwigni finansowej 

7. Amortyzacja i jej funkcje 

8. Decyzje finansowe gospodarstw domowych 

9. Bankowość uniwersalna a bankowość specjalistyczna 

10. Kredyty bankowe i ich rodzaje 

11. Klasyfikacja dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego 

12. Źródła dochodów budżetu państwa 

13. Rodzaje działalności ubezpieczeniowej 

14. Funkcje giełdy papierów wartościowych 

15. Instrumenty rynku finansowego 

16. Opodatkowanie działalności gospodarczej podatkiem dochodowym 

17. Charakterystyka podatków majątkowych 

18. Funkcjonowania podatku od towarów i usług 

19. Nadrzędne zasady rachunkowości 

20. Istota i zakres sprawozdania finansowego 

21. Charakterystyka bilansu 

22. Rachunek zysków i strat - istota, układ, warianty sporządzania 

23. Rachunek przepływów pieniężnych 

24. Rzeczowe aktywa trwałe - istota, zasady wyceny i ewidencji 

25. Zapasy - istota, zasady wyceny i ewidencji 

26. Rozrachunki - zakres, zasady wyceny i ewidencji 

27. Kapitały własne - zasady tworzenia i ewidencji 

28. Metody kalkulacji kosztów 

29. Zakres rachunkowości finansowej 

30. Charakterystyka wybranego systemu F-K 

 

 

Specjalność: Decyzje finansowe w MSP 

1. Analiza fundamentalna jako podstawowe źródło informacji dla przedsiębiorstwa 

2. Narzędzia budowy portfela inwestycyjnego 

3. Finansowanie kapitałem własnym i obcym 

4. Leasing jako forma finansowania MSP 

5. Zryczałtowane formy opodatkowania działalności gospodarczej 

6. Neutralność podatku od towarów i usług 

7. Metody oceny zdolności kredytowej 

8. Zabezpieczenie kredytów 

9. Budżetowanie wyniku finansowego 

10. Budżetowanie kapitału pracjącego 

11. Ubezpieczenia majątkowe 

12. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

13. Szacowanie kosztu kapitału na potrzeby efektywności inwestycji 

14. Analiza ryzyka w ocenie projektów inwestycyjnych 

15. Zasady nadzoru korporacyjnego 

16. Organy zarządcze i nadzorcze w spółkach 

17. Kryteria wyboru źródeł finansowania 

18. Alternatywne formy finansowania  

19. Zasiłki finansowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 



20. Ewidencja i rozliczanie kosztów podróży służbowych w księgach rachunkowych 

 

Specjalność: Doradztwo finansowe i bankowość 

1. Bezpieczeństwo finansowe i stabilność finansowa gospodarstw domowych 

2. Zapewnienie bezpieczeństwa finansowego na przyszłość 

3. Dystrybucja ubezpieczeń i dystrybucja reasekuracji 

4. Ochrona konsumenta na rynku bankowym 

5. Doradztwo finansowe a pośrednictwo finansowe 

6. Rodzaje inwestycji alternatywnych 

7. Instytucje zbiorowego inwestowania 

8. Rodzaje strategii inwestycyjnych 

9. Możliwości inwestycyjne na rynku forex 

10. Fundusze private equity/venture capital 

11. Struktura systemu ubezpieczeń społecznych 

12. Instrumenty zabezpieczenia emerytalnego 

13. Fundusze europejskie w finansowaniu biznesu 

14. Budżetowanie operacyjne i monitoring 

15. Instrumenty finansowe wsparcia w sytuacji kryzysowej 

16. Kryzysy bankowe: przyczyny i skutki 

17. Fundusze własne w działalności banków 

18. Corporate governance w bankowości 

19. Rola bankowości spółdzielczej w systemie bankowym 

20. Istota działalności fintechów 

 

Specjalność: Finanse przedsiębiorstw 

1. Finansowe i niefinansowe cele funkcjonowania przedsiębiorstwa 

2. Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania decyzji kapitałowych współczesnych 

przedsiębiorstw 

3. Klasyfikacja i charakterystyka źródeł finansowania przedsiębiorstwa z 

uwzględnieniem teorii wyboru 

4. Pojęcie, klasyfikacja i przykłady instrumentów finansowania 

5. Charakterystyka, instrumenty i determinanty finansowania przedsiębiorstwa 

kapitałem pozyskanym ze źródeł zewnętrznych własnych 

6. Pojęcie, rola i instrumenty wewnętrznego finansowania działalności 

przedsiębiorstwa 

7. Finansowanie zewnętrzne obce w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych 

8. Strategie finansowania majątku obrotowego w przedsiębiorstwie 

9. Finansowanie kredytem w obrocie towarowym - kredyt dostawcy i kredyt odbiorcy 

10. Pojęcie, zakres i znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu finansami 

przedsiębiorstwa 

11. Metody i instrumenty zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie 

12. Znaczenie planowania finansowego w przedsiębiorstwie 

13. Pojęcie struktury kapitału i reguły jej kształtowania 

14. Rola ryzyka w operacyjnej i finansowej działalności przedsiębiorstwa 

15. Czynne i bierne podmioty opodatkowania 

16. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych 

17. Opodatkowanie dochodów osób prawnych 

18. Parapodatkowe obciążenia fiskalne w działalności przedsiębiorstw 

19. Charakterystyka polskiego systemu podatkowego 

20. Rola i znaczenie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce 

 

Specjalność: Finanse przedsiębiorstwa i podatki 

1. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce 

2. Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw 

3. Formy instytucjonalnego wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 

4. Karta podatkowa i ryczałt jako uproszczone formy opodatkowania 



5. Przychody opodatkowane i nieopodatkowane w podatku dochodowym od osób 

prawnych 

6. Rozliczanie straty podatkowej 

7. Zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym 

8. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przedsiębiorcy 

9. Organy podatkowe i ich właściwość 

10. Istota zobowiązania podatkowego 

11. Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania 

12. Systemy finansowo-księgowe jako narzędzie rozliczeń podatkowych 

13. Istota i funkcje JPK 

14. Elementy postępowania podatkowego 

15. Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa 

16. Istota interpretacji podatkowych 

17. Schematy podatkowe 

18. Formy finansowania dłużnego 

19. Formy finansowania własnego 

20. Pomiar ryzyka przedsiębiorstwa 

 

Specjalność: Finanse sportu i zdrowia 

1. Szacowanie popytu i podaży na usługi zdrowotne 

2. Programy zdrowotne 

3. Organizacja sportu w Polsce 

4. Międzynarodowe organizacje sportowe 

5. Istota i rozwój rynku sportowego 

6. Metody finansowania sportu 

7. Formy finansowania zadań z zakresu sportu 

8. Wydatki na sport w układzie zadaniowym 

9. Zatrudnienie w sporcie 

10. Określenie popytu na usługi zdrowotne 

11. Finansowanie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 

12. Sponsoring i jego znaczenie w finansowaniu sportu 

13. Narzędzia marketingu na rynku sportu 

14. Polityka zarządzania katami zawodniczymi 

15. Zasady finansowania wybranych dyscyplin sportowych 

16. Źródła przychodów i kosztów klubów sportowych 

17. Kryteria i zasady oceny efektywności inwestycji 

18. Metody oceny efektywności decyzji inwestycyjnych 

19. Kryteria wyboru źródeł finansowania 

20. Alternatywne formy finansowania  

 

Specjalność: Rachunkowość i prawo w biznesie 

1. Pojęcie i rodzaje dokumentów w obrocie gospodarczym 

2. Gwarancje, akredytywy i umowa ubezpieczeniowa jako forma zabezpieczenia 

transakcji handlowych 

3. Dokumenty i dowody księgowe- definicje i kryteria podziału 

4. Uproszczone formy podatkowe jako alternatywa dla ksiąg rachunkowych 

5. Zalety i wady zryczałtowanych form opodatkowania działalności gospodarczej 

6. Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ustalania 

podatku dochodowego 

7. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej działalności polegającej na usługowym 

prowadzeniu ksiąg rachunkowych 

8. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

9. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu opisane w Kodeksie karnym 

10. Papiery wartościowe w obrocie gospodarczym 

11. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej 

12. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw - rodzaje spółek, cechy 

charakterystyczne oraz podobieństwa i różnice między nimi 



13. Prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera- wymogi formalno-

prawne, kryteria wyboru systemu finansowo-księgowego 

14. Wycena jako instrument polityki rachunkowości 

15. Rodzaje i metody wyceny aktywów i pasywów w rachunkowości 

16. Zasady wyceny środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 

17. Klasyfikacja i wycena inwestycji w księgach rachunkowych 

18. Ewidencja i wycena rzeczowych składników majątku obrotowego 

19. Źródła prawa pracy i zasady prawa pracy w Polsce 

20. Rodzaje umów o pracę 

 

Specjalność: Rachunkowość i controlling 

1. Istota i zadania controllingu podatkowego 

2. Przesłanki i korzyści z zastosowania controllingu podatkowego 

3. Znaczenie etyki i odpowiedzialności w controllingu podatkowym 

4. Istota, cele i zadania controllingu projektów 

5. Instrumenty controllingu projektów na potrzeby zarządzania 

6. Budżetowanie projektów- zalety i wady 

7. Narzędzia oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych 

8. Problem bankructwa i upadłości gospodarstw domowych 

9. Zarządzanie płynnością w gospodarstwie domowym- wybrane problemy 

10. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako wyzwanie dla systemu rachunkowości 

11. Raportowanie na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce i na świecie 

12. Sprawozdawczość finansowa a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw 

13. Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych w Polsce 

14. Pracownicze Plany Kapitałowe- zalety i wady 

15. Zasiłki finansowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych- rodzaje i 

charakterystyka 

16. Zakres przedmiotowy i podmiotowy rachunkowości małych firm 

17. Zryczałtowane formy opodatkowania działalności gospodarczej - zalety i wady 

18. Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ustalania 

podatku dochodowego 

19. Wymogi formalno-prawne w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych przy 

użyciu komputera 

20. Kryteria wyboru systemu finansowo-księgowego i jego rola w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem 

 

 Specjalność: Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 

1. Rodzaje stóp procentowych 

2. Ryzyko kursowe 

3. Zasady komputerowego prowadzenia ksiąg rachunkowych według ustawy o 

rachunkowości 

4. Charakterystyka wybranego systemu F-K 

5. Dług w strukturze finansowania sektora MSP 

6. Specyfika finansowania MSP 

7. Anglosaski i kontynentalny model rachunkowości 

8. Proces harmonizacji i standaryzacji rachunkowości 

9. Zakres rozrachunków publicznoprawnych 

10. Rozrachunki z ZUS 

11. Ryzyko w decyzjach inwestycyjnych 

12. Metody oceny efektywności decyzji inwestycyjnych 

13. Narzędzia organizacji rachunkowości 

14. Organizacja dokumentacji księgowej 

15. Modele i techniki e-biznesu 

16. Formy płatności w kontaktach z klientami 

17. Proces interpretacji sytuacji majątkowej 

18. Przepływy pieniężne i źródła ich pochodzenia 

19. Charakterystyka podatków dochodowych 



20. Podatki pośrednie w działalności podmiotów gospodarczych 

 

Specjalność: Rachunkowość i finanse w usługach biznesowych BPO/SSC 

1. Pojęcie i istota pracy grupowej, zespołowej 

2. Struktura i podział procesów w przedsiębiorstwie 

3. Identyfikacja i mapowanie procesów 

4. Ewidencja rozrachunków 

5. Ewidencja zapasów 

6. Narzędzia organizacji rachunkowości 

7. Zasady budowy i rola planu kont 

8. Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości 

9. Charakterystyka MSSF 

10. Istota i rodzaje projektów 

11. Etapy zarządzania projektami 

12. Konwencja Modelowa OECD i umowy międzynarodowe 

13. Harmonizacja podatków pośrednich 

14. Zarządzenie procesami gospodarczymi 

15. Symulacja i optymalizacji procesów biznesowych 

16. Organizacja rachunkowości na potrzeby systemów ERP 

17. Podstawowe funkcje i transakcje stosowane w systemie SAP 

18. Cechy produktów finansowych i specyfika ich sprzedaży 

19. Produkty kredytowe banków 

20. Rola jakości obsługi w kształtowaniu relacji z klientem 

 

Specjalność: Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 

1. Elementy listy płac i zasady ich ewidencji 

2. Przychody ze stosunku pracy a zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym 

3. Dokumentacja związana z zatrudnieniem pracownika 

4. Ewidencjonowanie rozliczeń publicznoprawnych w księgach rachunkowych 

5. Realizacja i ewidencja wydatków jednostek budżetowych 

6. Realizacja i ewidencja dochodów budżetowych 

7. Sprawozdawczość budżetowa jednostek sfery budżetowej 

8. Istota, zakres i cechy charakterystyczne rachunkowości bankowej 

9. Budowa bankowego planu kont 

10. Istota tworzenia, rodzaje i metody ustalania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 

11. Czynniki kształtujące wynik finansowy zakładu ubezpieczeń 

12. Ujmowanie i klasyfikacja instrumentów finansowych 

13. Zasady wyceny instrumentów finansowych 

14. Organizacja dokumentacji księgowej 

15. Zakres polityki rachunkowości 

16. Organizacja inwentaryzacji 

17. Istota, cel, przedmiot audytu 

18. Zasady etyki w zawodzie biegłego rewidenta 

19. Organizacja rachunkowości w jednostkach sektora NGO 

20. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne jednostek sektora NGO 

 

Specjalność: Rachunkowość przedsiębiorstw 

1. Uproszczone ewidencje podatkowe jako alternatywa dla ksiąg rachunkowych 

2. Zryczałtowane formy opodatkowania działalności gospodarczej - zalety i wady 

3. Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ustalania 

podatku dochodowego 

4. Istota i zakres organizacji rachunkowości 

5. Organizacja inwentaryzacji - definicja, metody, terminy 

6. Organizacja dokumentowania i ewidencji operacji gospodarczych 

7. Organizacja działu rachunkowości, w tym usługowe prowadzenie ksiąg 

rachunkowych 



8. Wymogi formalno-prawne w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych przy 

użyciu komputera 

9. Kryteria wyboru systemu finansowo-księgowego i jego rola w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem 

10. Wycena jako instrument polityki rachunkowości 

11. Rodzaje i metody wyceny aktywów i pasywów w rachunkowości 

12. Zasady wyceny środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 

13. Klasyfikacja i wycena inwestycji w księgach rachunkowych 

14. Ewidencja i wycena rzeczowych składników majątku obrotowego 

15. Istota kosztów w rachunkowości - definicja, klasyfikacja i pojęcia bliskoznaczne 

16. Rodzaje i metody kalkulacji kosztów 

17. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej 

18. Kalkulacja podziałowa - rodzaje i przesłanki stosowania 

19. Źródła prawa pracy i zasady prawa pracy w Polsce 

20. Formy i rodzaje zatrudnienia w Polsce 

 


