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dr Anna Budzyńska 
Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: 
1. Ocena konkurencyjności przedsiębiorstw. 
2. Wykorzystanie sprawozdawczości finansowej do oceny zarządzania podmiotem.  
3. Sytuacja finansowa w grupach kapitałowych.  
4. Wpływ otoczenia gospodarczego na funkcjonowanie podmiotów rynkowych.  
5. Finansowanie handlu zagranicznego.   
 

dr Ada Domańska  
Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: 
1. Przedsiębiorczość rodzinna w Polsce i na świecie (demografia, znaczenie dla 

gospodarki, bariery prowadzenia działalności, specyfika) 
2. Przedsiębiorczość zrównoważona, zielona przedsiębiorczość 
3. Funkcjonowanie sektora MSP w Polsce (demografia, znaczenie dla gospodarki, 

bariery prowadzenia działalności, specyfika) 
4. Wspieranie przedsiębiorczości (w tym fundusze UE służące wspieraniu rozwoju 

przedsiębiorczości, programy pomocowe dla przedsiębiorstw, instytucje otoczenia 
biznesu) 
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5. Przedsiębiorczość w dobie pandemii (sytuacja podmiotów gospodarczych, reakcja 
na kryzys, wsparcie udzielone podmiotom) 

6. Źródła finansowania działalności gospodarczej 
7. Aktywność gospodarcza kobiet 
8. Przedsiębiorczość studentów i absolwentów 
9. Działalność depozytowa i alternatywne formy oszczędzania  (analizy produktowe, 

rynkowe, porównawcze) 
 

dr Tamara Galbarczyk 
Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: 
1. Struktura instytucjonalna systemu bankowego w Polsce 
2. Narodowy Bank Polski jako bank centralny, jego funkcje, obszary oddziaływania i 

stosowane instrumenty 
3. Działalność instytucji wspierających działalność banków (BIK S.A., KIR S.A., ZBP, 

KNF) 
4. Rola Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w polskim systemie bankowym, w 

kształtowaniu stabilności finansowej, w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa 
deponentów 

5. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej i banków spółdzielczych, ich rola 
w sektorze bankowym, w obsłudze społeczności lokalnych 

6. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe – ich działalność, rola w obsłudze 
osób fizycznych i oferta 

7. Działalność operacyjna banków w Polsce (depozytowa, kredytowa, rozliczeniowa, 
oferowanie usług bankowych), porównanie oferty wybranych banków dla wybranej 
grupy klientów 

8. Formy gromadzenia oszczędności przez osoby fizyczne i lokowania wolnych 
środków przez podmioty gospodarcze 

9. Formy pozyskiwania finansowania przez przedsiębiorstwa i osoby fizyczne we 
współpracy z bankami/SKOK-ami (kredyty i pożyczki, leasing, factoring, emisja 
papierów wartościowych) 

10. Rola banków na rynku finansowym (rola emitenta, inwestora, pośrednika, agenta 
emisji) 

11. Rynek pieniężny i kapitałowy jako segmenty rynku finansowego – funkcje i rola w 
gospodarce 

12. Instrumenty rynku finansowego w Polsce (m.in. papiery wartościowe, lokaty 
międzybankowe) 
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13. Zarządzanie ryzykiem bankowym i instytucjonalno – prawne ograniczanie ryzyka 
14. Analiza finansowa banków i SKOK-ów 

 

dr Krzysztof Gawron  
Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: 
1. Wycena, ewidencja i prezentacja w sprawozdaniu finansowym wybranych 

aktywów i pasywów – np. środków trwałych, rozrachunków z tytułu dostaw i 
usług, rozrachunków z pracownikami, produktów, towarów, aktywów 
finansowych itd. 

2. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza – np. pomiar i rozliczanie kosztów, 
analiza kosztów, tradycyjne i nowoczesne modele rachunku kosztów, narzędzia 
rachunkowości zarządczej, budżetowanie  

3. Rachunkowość podatkowa – np. wynik księgowy a podatkowy, ustalanie podatku 
odroczonego 

4. Sprawozdawczość –np. sprawozdawczość jednostek małych, mikro, fundacji, 
stowarzyszeń, jednostek w stanie upadłości. 

5. Analiza sprawozdań – np. zasady analizy i  oceny płynności, rentowności, 
zadłużenia itd. 
 

dr Małgorzata Mazurek-Chwiejczak 
Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: 
1. Budżet jako plan działalności finansowej państwa 
2. Podatki i ich fiskalne znaczenie dla budżetu państwa 
3. Budżet zadaniowy jako metoda racjonalizacji wydatków publicznych 
4. Problem zadłużenia publicznego w Polsce/we współczesnych gospodarkach 

wysoko rozwiniętych 
5. Opodatkowanie i oskładkowanie wynagrodzeń w Polsce 
6. Personalizacja obciążeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce 
7. Podatek od towarów i usług/podatek akcyzowy i jego ocena z punktu widzenia 

kryteriów fiskalnych i pozafiskalnych 
8. Wybrane instrumenty zarządzania podatkami w mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstwach  
9. Analiza finansowa wybranej jednostki samorządu terytorialnego 
10. Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce 



 

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE 

Wydział Ekonomiczny 

 

 

 

 

dr Bożena Oleszko-Kurzyna 
Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: 
1. Analiza finansowa jako narzędzie wspomagające proces zarządzania 

przedsiębiorstwem (analiza wstępna, wskaźnikowa sprawozdania finansowego, 
badanie płynności, rentowności, sprawności działania) 

2. Koszty pracy w przedsiębiorstwie (Koszty zatrudnienia pracowników a 
produktywność pracy; Kształtowanie zatrudnienia i wynagrodzeń w 
przedsiębiorstwie) 

3. Polityka rachunkowości – instrumenty polityki bilansowej, wpływ na sprawozdanie 
finansowe jednostki, wycena jako instrument polityki bilansowej na przykładzie 
wybranego przedsiębiorstwa 

4. Efektywność majątku trwałego oraz wpływ amortyzacji na wynik finansowy 
5. Leasing jako forma finansowania działalności gospodarczej – koszty leasingu a 

koszty innych źródeł finansowania (kredytu) 
6. Uproszczone formy ewidencji księgowej dla celów opodatkowania działalności 

gospodarczej osób fizycznych - optymalizacja wyboru formy opodatkowania 
7. Gospodarowanie środkami trwałymi w przedsiębiorstwie (specyfika i ewidencja 

księgowa w jednostce) na wybranym przykładzie; 
8. Zarządzanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie 
9. Rachunkowości ekologiczna - problemy identyfikacji, pomiaru, ewidencji, wyceny i 

prezentacji w sprawozdaniach finansowych efektów działań proekologicznych 
podmiotów gospodarczych 

10. Polski Ład wobec przedsiębiorców – próba identyfikacji wpływu na sytuację 
finansową przedsiębiorstwa 
 

dr Joanna Świerk 
Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: 
1. Wdrażanie i monitorowanie strategii podmiotów gospodarczych 
2. Ocena zagrożenia upadłością podmiotów gospodarczych 
3. Procesy restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorstw 
4. Analiza struktury kapitału przedsiębiorstwa 
5. Polityka dywidend w okresie pandemii COVID 
6. Analiza płynności i rentowności finansowej przedsiębiorstwa w okresie trwania 

pandemii COVID 
7. Finansowanie działalności przedsiębiorstw 
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8. Kształtowanie KON i płynności finansowej przedsiębiorstw w trakcie pandemii 
COVID  

9. Analiza gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego 
 

Uwagi: Inne indywidulanie ustalone ze studentami tematy prac z zakresu finansów 
przedsiębiorstw 

 


