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PROPONOWANE TEMATY ESEJÓW W SEMESTRZE LETNIM 2020/2021 DLA KIERUNKU 

PRAWNO-MENEDŻERSKIEGO Z PRZEDMIOTU „FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ” 

 

Rachunkowość bilansowa z elementami rachunkowości podatkowej 

1. Zapis wydatku jako kosztu w księdze rachunkowej a moment zaliczenia tego wydatku jako kosztu 

uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych w świetle wyroku NSA z dnia 8 

sierpnia 2017 r., II FSK 1852/15. 

2. Metoda jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w amortyzacji bilansowej oraz w amortyzacji 

podatkowej. 

3. Wadliwość dowodu księgowego dokumentującego poniesienie wydatku a dopuszczalność zaliczenia 

tego wydatku w poczet kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych w 

świetle orzecznictwa sądów administracyjnych. 

4. Wynik finansowy a wynik podatkowy. 

5. Konstrukcja jurydyczna wpłat z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa jako przykład 

obowiązkowego obciążenia wyniku finansowego przedsiębiorcy. 

 

Źródła finansowania działalności gospodarczej 

1. Umowa o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową (cash pooling) jako forma finansowania 

działalności przedsiębiorcy. 

2. Uprawnienia i obowiązki obligatariusza oraz emitenta obligacji z warrantem subskrypcyjnym.  

3. Wliczenie kwoty podatku od towarów i usług do odszkodowania z tytułu ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, przysługujące leasingobiorcy w 

związku z poniesieniem wydatków na naprawę uszkodzonego pojazdu będącego przedmiotem 

leasingu w świetle uchwały SN z dnia 11 września 2020 r., III CZP 90/19. 

4. Pomoc de minimis a finansowanie działalności gospodarczej. 

5. Dyskonto weksla jako źródło finansowania działalności gospodarczej. 

6. Podstęp przy zawieraniu umowy pożyczki a uchylenie się od skutków prawnych złożonego 

oświadczenia woli – uwagi na tle wyroku SN z dnia 20 marca 2019 r., V CSK 649/17. 

 

Prawo rynku finansowego 

1. Operacje depozytowo-kredytowe Narodowego Banku Polskiego oraz ich wpływ na koszty 

finansowania zewnętrznego przedsiębiorcy. 

2. Uprawnienia i obowiązki stron stosunku ochrony gwarancyjnej. 

3. Oddział instytucji kredytowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej a zdolność sądowa w 

postępowaniu cywilnym – uwagi na tle wyroku SN z dnia 9 lipca 2015 r., I CSK 669/14.  

4. Bank hipoteczny jako przykład banku wyspecjalizowanego. 

5. Przewłaszczenie na zabezpieczenie jako sposób zabezpieczenia wierzytelności. 

6. Skuteczność realizacji przez beneficjenta gwarancji bankowej przysługujących mu uprawnień w 

sytuacji przedłożenia skanu pisma, w którym udzielono gwarancji bankowej -  uwagi na tle wyroku SN z 

dnia 21 sierpnia 2019 r., I CSK 349/18. 

 

Zasady przygotowania esejów: do pobrania 

http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2016/1020/032912-wymogi-przygotowania-esejow.pdf

