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dr hab. Teresa Bednarczyk, prof. UMCS 
Proponowane tematy (obszary) prac magisterskich: 
1. Świadomość ubezpieczeniowa (emerytalna) oraz czynniki ją kształtujące 
2. Publiczne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce i w UE oraz ich reformowanie 
3. Różne możliwości budowania oszczędności emerytalnych - ocena ich zalet, wad, 

efektywności 
4. Przejawy i uwarunkowania współpracy zakładów ubezpieczeń i banków oraz ocena 

korzyści i zagrożeń z tym związanych 
5. Ocena zaufania konsumentów do banków, ubezpieczycieli i innych pośredników 

finansowych 
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6. Ubezpieczeniowe grupy kapitałowe działające w skali globalnej – przesłanki 
rozwoju, zagrożenia, koncepcje nadzoru 

7. Innowacje produktowe i procesowe na rynku ubezpieczeniowym – zalety i 
zagrożenia 

8. Prawa konsumentów usług finansowych ( ubezpieczeniowych) i ich ochrona w 
Polsce i w UE 

9. Rola produktów ubezpieczeniowych w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw 
(gospodarstw domowych) 

10. Rola ubezpieczycieli w gospodarce i na rynku finansowym 
 

dr hab. Elżbieta Bukalska, prof. UMCS 
Proponowane tematy (obszary) prac magisterskich: 
1. Rachunkowość przedsiębiorstw (polityka rachunkowości, ewidencja zdarzeń 

gospodarczych, sprawozdawczość finansowa) 
2. Analiza finansowa (analiza sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa, analiza 

przewidywania upadłości) 
3. Finanse przedsiębiorstw (zarządzanie finansami, sposoby finansowania, struktura 

kapitału, polityka dywidend) 
4. Instytucje (aniołowie biznesu, fundusze private equity, banki, giełda papierów 

wartościowych) i instrumenty finansowania przedsiębiorstw (akcje, obligacje, 
kredyt, leasing, faktoring)  

5. Bankowe i ubezpieczeniowe instrumenty zarządzania finansami przedsiębiorstw 
6. Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym (instrumenty finansowania 

przedsiębiorstw, procedura wejścia na giełdę, obowiązki podmiotów publicznych) 
7. Fuzje i przejęcia, w tym wrogie przejęcia (motywy, metody, procedury, efekty) 
8. Restrukturyzacja przedsiębiorstw 
9. Finanse małych i średnich przedsiębiorstw 

 
Uwagi: Temat pracy ustalany jest indywidualnie we współpracy ze studentem (z zakresu 
rachunkowości i finansów przedsiębiorstw). 
 

dr hab. Agnieszka Kister, prof. UMCS 
Proponowane tematy (obszary) prac magisterskich: 
1. Rachunek kosztów przedsiębiorstw lub instytucji 
2. Problem pomiaru wyniku finansowego przedsiębiorstw lub instytucji 
3. Raportowanie niefinansowe przedsiębiorstw 
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4. Sprawozdawczość finansowa podmiotów sektora finansów publicznych 
5. Modele rachunku kosztów wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
6. Wykorzystanie informacji z rachunkowości do tworzenia raportów CSR na 

przykładzie... 
7. Manipulacje księgowe i ich wykrywanie 
8. Polityka rachunkowości przedsiębiorstw lub instytucji 
9. Ocena sytuacji majątkowo-finansowej i wyników finansowych na podstawie 

sprawozdań finansowych  
10. Audyt wewnętrzny oraz kontrola wewnętrzna w sektorze publicznym i prywatnym 
11. Metody wyceny i prezentacji w sprawozdaniach składników majątkowych spółek 
 

dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS 
Proponowane tematy (obszary) prac magisterskich: 
I. PODATKI I SYSTEM PODATKOWY 
1. Wydajność fiskalna polskich podatków. Znaczenie dochodów podatkowych w 

budżecie państwa (podatki państwowe). Znaczenie podatków i opłat w budżetach 
samorządowych. 

2. Zasada sprawiedliwości podatkowej w polskim systemie podatkowym. 
3. Reakcje podatników na opodatkowanie. Etyka podatkowa. 
4. Opodatkowanie dochodów osobistych w Polsce i w innych krajach – analiza 

porównawcza PIT, zmiany w polskim PIT po wprowadzeniu Polskiego Ładu. 
5. Opodatkowania podmiotów gospodarczych (ze szczególnym uwzględnieniem 

specyfiki opodatkowania małych przedsiębiorców). Rozliczenia podatkowe w 
praktyce (na przykładzie wybranych podmiotów gospodarczych). Analiza 
porównawcza CIT w różnych krajach. 

6. Aktualna konstrukcja polskiego VAT - ocena, porównanie na tle innych krajów 
7. Podatek akcyzowy w Polsce i w innych krajach 
8. System opodatkowania nieruchomości w Polsce. Aktualna konstrukcja podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego. Znaczenie fiskalne i pozafiskalne 
(narzędzie polityki podatkowej). Perspektywy jego zmian 

9. Luka podatkowa - analiza zjawiska, sposoby ograniczania 
10. Administracja skarbowa – organizacja, zasady funkcjonowania, ocena skuteczności i 

efektywności 
II. SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH 
1. Źródła dochodów budżetu państwa w Polsce – podatkowe i pozapodatkowe 
2. Środki z Unii Europejskiej, efektywność ich wykorzystania 
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3. Analiza struktury wydatków budżetowych w Polsce na tle innych krajów UE 
4. Deficyt budżetu państwa w Polsce i jego finansowanie. Zadłużenie publiczne 
5. Zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych (np. na 

konkretnym przykładzie): 
 - państwowych lub samorządowych jednostek budżetowych, 
- samorządowych zakładów budżetowych, 
- państwowych lub samorządowych instytucji kultury, 
- uczelni publicznych, 
- samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 
- ZUS, KRUS, NFZ, funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

(Narodowego i/lub wojewódzkich), itp.  
6. Finansowanie wybranych zadań/usług społecznych: edukacja (na poziomie 

podstawowym, ponadpodstawowym, wyższym), nauka, ochrona zdrowia, kultura 
– teoria i praktyka, Polska a inne państwa, rzeczywistość a konieczne zmiany 

III. FINANSE SAMORZĄDOWE 
1. Samodzielność finansowa JST na przykładzie wybranych gmin, miast na prawach 

powiatów, powiatów ziemskich, województw samorządowych 
2. Dochody własne JST – podatki samorządowe, udziały w podatkach państwowych, 

dochody z majątku na przykładzie wybranych JST 
3. Transfery z budżetu państwa (subwencja ogólna i dotacje celowe) w dochodach JST 
4. Analiza finansowa miasta/gminy/powiatu/województwa 
 

dr hab. Katarzyna Wójtowicz, prof. UMCS 
Proponowane tematy (obszary) prac magisterskich: 

1. PODATKI I SYSTEM PODATKOWY 
1.1 Opodatkowanie dochodów osób fizycznych (dochodów osób prawnych) w Polsce 

i w wybranych krajach Unii Europejskiej 
1.2 Opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej w małych rozmiarach 

(karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zasady ogólne, 
podatek liniowy) 

1.3 Ulgi i zwolnienia podatkowe jako publiczna forma wsparcia przedsiębiorstw 
1.4 Konstrukcja i funkcjonowanie wybranego podatku (typu podatków: 

dochodowych, obrotowych, majątkowych, lokalnych) w Polsce (i innych 
wybranych krajach - podobieństwa i różnice). 

1.5 Problem harmonizacji podatków ze standardami Unii Europejskiej na przykładzie 
VAT (akcyzy) 
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1.6 Potrzeba i kierunki reformy podatków i opłat  samorządowych (lokalnych)w 
Polsce 

1.7 Ocena polityki podatkowej wybranej gminy 
1.8 Reforma systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce (podatek katastralny) 
1.9 Zjawisko luki podatkowej: przyczyny i skutki, sposoby przeciwdziałania 
1.10 Konkurencja podatkowa. Problematyka szkodliwej konkurencji podatkowej 

(unikanie opodatkowania, „pranie pieniędzy”) 
2. SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH 

• Rola podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w 
finansowaniu zadań publicznych 

• Analiza struktury wydatków budżetowych w Polsce na tle krajów UE 

• Modele organizacji i finansowania ochrony zdrowia – teoria i praktyka Polski i 
wybranych państw 

• Finansowanie wybranych usług społecznych: oświaty, kultury - realia i konieczne 
zmiany 

• Deficyt finansów publicznych i dług publicznych (przyczyny, charakter, skutki, 
źródła finansowania, metody ograniczania) 

• Pomoc publiczna w Polsce i innych państwach UE – istota, rozmiary, 
przeznaczenie , główne formy 

3. FINANSE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
3.1 Problem samodzielności finansowej JST (na przykładzie budżetu konkretnej JST) 
3.2 Ocena roli poszczególnych źródeł dochodów JST (dochodów własnych, subwencji 

ogólnych, dotacji celowych) na przykładzie budżetu konkretnej gminy (powiatu, 
województwa) 

3.3 System korekcyjno-wyrównawczy JST i jego efektywność 
3.4 Rola środków unijnych w finansowaniu JST (efektywność wykorzystania, główne  

programy unijne  realizowane w danej JST, bariery w pozyskiwaniu funduszy 
unijnych). 

3.5 Analiza wskaźnikowa pozycji i atrakcyjności finansowej jednostki samorządu 
terytorialnego (na wybranym przykładzie) 

3.6 Kierunki wydatków samorządowych w Polsce 

3.7 Dług lokalny i źródła jego finansowania, problem stabilności fiskalnej JST 

3.8 Możliwości wykorzystania przez jednostki samorządowe nowych instrumentów 
finansowych np. leasing, partnerstwo publiczno – prywatne i ich wpływ na 
wskaźniki zadłużenia wynikające z ustawy o finansach publicznych. 

4. INNE TEMATY DOTYCZĄCE FINANSÓW PUBLICZNYCH, FINANSÓW 

SAMORZĄDOWYCH ORAZ PODATKÓW I SYSTEMÓW PODATKOWYCH 
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dr hab. Robert Zajkowski, prof. UMCS 
Proponowane tematy (obszary) prac magisterskich: 
1. Firmy rodzinne – ekonomiczne i pozaekonomiczne aspekty funkcjonowania oraz 

rozwoju 
2. Efektywność ekonomiczna firm rodzinnych i nierodzinnych – analizy porównawcze 
3. Analiza ekonomiczna i finansowa przedsiębiorstwa z perspektywy różnych grup 

interesariuszy (w tym wyprzedzająca analiza ryzyka upadłości) 
4. Źródła finansowania (wspierania) działalności oraz pozyskania kapitału przez 

podmioty gospodarcze 
5. Alternatywne formy finansowania działalności gospodarczej (np. crowdfunding) 
6. Kreowanie, funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw typu start-up, spin-off i spin-

out 
7. Wsparcie przedsiębiorczości przez instytucje otoczenia biznesu 
8. Przedsięwzięcia i projekty inwestycyjne – ocena implikacji finansowych 
9. Wartość przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa – wycena 

i zarządzanie 
10. Innowacyjność przedsiębiorstw i gospodarek 
11. Zrównoważony rozwój – rola firm i instytucji 
 

dr Adam Bujak 
Proponowane tematy (obszary) prac magisterskich: 
1. Podstawy rachunkowości (zasady rachunkowości, metody rachunkowości) 
2. Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwach (polityka rachunkowości, plan 

kont, dokumentacja księgowa, kontrola wewnętrzna, inwentaryzacja) 
3. Rachunkowość finansowa (wycena oraz ewidencja poszczególnych składników 

aktywów i pasywów, przychodów oraz kosztów) 
4. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów (tradycyjne i nowoczesne systemy 

rachunku kosztów, analiza kosztów, kalkulacja kosztów, budżetowanie) 
5. Sprawozdawczość finansowa (zasady sporządzania, znaczenie i analiza 

sprawozdania finansowego) 
 

dr Anna Korzeniowska  
Proponowane tematy (obszary) prac magisterskich: 
1. Rozwój i funkcjonowanie systemu bankowego w Polsce. Obszar tematyczny 

obejmujący: 
a. działalność podmiotów systemu bankowego, głównie banków, 
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b. bezpieczeństwo działania systemu bankowego, w tym działalność KNF i BFG, 
c. wyniki działania podmiotów systemu bankowego, 
d. związki systemu bankowego z innymi obszarami gospodarki. 

2. Finanse osobiste. Obszar obejmuje: 
a. stan finansów gospodarstw domowych, jakość życia i czynniki wpływające na nie,  
b. wykorzystanie produktów finansowych (bankowych i pozabankowych) przez 
gospodarstwa domowe, 
c. porównania zachowań i sytuacji gospodarstw domowych w Polsce z innymi 
krajami.  

3. Możliwe inne tematy zaproponowane przez studentów 
 

dr Renata Kwiatkowska 
Proponowane tematy (obszary) prac magisterskich: 
1. Modele i zastosowania rachunku kosztów  
2. Organizacja rachunkowości  
3. Wycena składników majątku oraz pomiar wyniku finansowego w 

przedsiębiorstwach komercyjnych, organizacjach pozarządowych (NGO) i 
jednostkach sektora finansów publicznych  

4. Ujęcie w księgach rachunkowych skutków szczególnych transakcji (instrumenty 
finansowe, kontrakty długoterminowe, ceny transferowe, leasing) 

5. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych i analiza danych sprawozdawczych  
6. Audyt sprawozdań finansowych 
7. Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości 
 

dr Grzegorz Matysek  
Proponowane tematy (obszary) prac magisterskich: 
1. Zakład zagraniczny jako podmiot opodatkowania 
2. Rezydencja podatkowa 
3. Opodatkowanie należności licencyjnych 
4. Zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części na gruncie prawa 

podatkowego 
5. Podwójne opodatkowanie dochodów 
6. Opodatkowanie dochodów ze źródeł nieujawnionych lub nieznajdujących pokrycia 

w źródłach ujawnionych 
7. Transakcje odbiegające od warunków rynkowych a prawo podatkowe 
8. Opodatkowanie cashpoolingu / faktoringu / forfaitingu / leasingu 
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9. Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych 
10. Opodatkowanie grup kapitałowych 
11. Spółki osobowe i ich opodatkowanie 
12. Preferencje podatkowe 
13. Ewolucja polskiego systemu podatkowego 
14. Uchylanie się od opodatkowania oraz unikanie opodatkowania 
15. Optymalizacja obciążeń podatkowych 
16. Harmonizacja systemów podatkowych krajów UE 
17. Opodatkowanie instrumentów finansowych 
18. Samochody w działalności gospodarczej oraz ich opodatkowanie 
19. Transfer pricing w Polsce 
20. Uszczelnianie systemu podatkowego w Polsce 
21. Ocena polskiego systemu podatków państwowych / samorządowych 
22. Opodatkowanie nieruchomości w Polsce i na świecie 
23. Opodatkowanie czynności nieważnych oraz nie mogących być przedmiotem 

prawnie skutecznej umowy 
 

dr Wojciech Misterek 
Proponowane tematy (obszary) prac magisterskich: 
1. Usługi bankowe dla przedsiębiorstw 
2. Analiza ekonomiczno-finansowa banku 
3. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwach 
4. Źródła finansowania inwestycji przedsiębiorstw 
5. Bezzwrotna pomoc finansowa dla przedsiębiorstw 
6. Planowanie finansowe i inwestycyjne JST 
7. Usługi bankowe dla JST 
8. Analiza finansowa JST 
9. Źródła finansowania inwestycji JST 
10. Usługi bankowe dla gospodarstw domowych 
11. Rozwój przedsiębiorczości 
12. Bankowość elektroniczna 

 

dr Joanna Śmiechowicz   
Proponowane tematy (obszary) prac magisterskich: 
1. Podatki dochodowe w Polsce. Optymalizacja podatkowa 
2. Podatek od towarów i usług oraz jego wydajność fiskalna. 
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3. Rola podatków w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego 
4. Zadania i gospodarka finansowa wybranych instytucji sektora finansów 

publicznych 
5. Fundusze celowe w Polsce 
6. Rozwój zadłużenia publicznego w Polsce i państwach Unii Europejskiej 
7. Absorbcja środków pomocowych z Unii Europejskiej przez jednostki samorządu 

terytorialnego 
8. Stabilność finansowa jednostek samorządu terytorialnego 
9. Analiza budżetowa i finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego 


