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Finanse i rachunkowość (egzamin dyplomowy – stopień II) 

 

1. Zakres i kierunki ewolucji doradztwa finansowego w Polsce 

2. Rola i zadania doradcy finansowego w procesie IPO 

3. Zakres i skuteczność doradztwa w optymalizacji portfela inwestycyjnego  

4. Zasady opodatkowania zysków kapitałowych 

5. Ryzyko i metody jego ograniczania w działalności przedsiębiorstwa 

6. Znaczenie ryzyka kursowego dla przedsiębiorstw eksportujących i importujących  

7. Relacje parytetowe między kursami walutowymi, stopami procentowymi i inflacją 

8. Elementy i przyczyny występowania nierównowagi w bilansie płatniczym kraju 

9. Ekonomiczne skutki napływu kapitału zagranicznego do gospodarki 

10. Znaczenie operacji depozytowych i kredytowych w polityce pieniężnej 

11. Różnice ewidencyjne przy sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych metodą 

pośrednią i bezpośrednią 

12. Rodzaje i funkcje operacji otwartego rynku 

13. Zakres ewidencyjny zakupu i sprzedaży towarów w jednostce handlowej 

14. Związek między strukturą portfela inwestycyjnego a ryzykiem 

15. Procedura uchwalania ustawy budżetowej 

16. Pojęcie środków publicznych zgodnie z ustawą o finansach publicznych 

17. Obligatoryjne i fakultatywne elementy konstrukcyjne podatku 

18. Konstrukcja oraz najważniejsze ulgi i zwolnienia przy podatku dochodowym od osób 

fizycznych 

19. Zasady i metody budowy prognoz finansowych 

20. Zasady opodatkowania działalności rolniczej w Polsce na tle pozostałych krajów UE 

21. Czynniki wpływające na wybór metody prognozowania produkcji 

22. Podejście przedmiotowe i podmiotowe w rachunku kosztów 

23. Przydatność decyzyjna rachunku kosztów pełnych w przedsiębiorstwie 

24. Przydatność decyzyjna rachunku kosztów zmiennych w przedsiębiorstwie 

25. Aspekty kontrolne rachunku kosztów normatywnych  w przedsiębiorstwie 



26. Zasady podziału kosztów pośrednich na wyroby gotowe w przedsiębiorstwie 

27. Zasady i przydatność rachunku kosztów docelowych w przedsiębiorstwie. 

28. Zasady i przydatność rachunku kosztów cyklu życia produktu w przedsiębiorstwie. 

29. Przydatność decyzyjna rachunku kosztów procesów wytwórczych w przedsiębiorstwie 

30. Zasady wyceny i ewidencji materiałów 

31. Ewidencja zakupu i sprzedaży środków trwałych 

32. Ewidencja leasingu operacyjnego i finansowego według ustawy o rachunkowości oraz 

krajowego standardu rachunkowości 

33. Definicja i ujmowanie rezerw w księgach rachunkowych 

34. Różnice między amortyzacją bilansową i podatkową środków trwałych 

35. Elementy składowe oraz jednostki sporządzające Jednolity Plik Kontrolny 

36. Elementy składowe i zasadność sporządzania budżetu operacyjnego w przedsiębiorstwie 

37. Elementy składowe i zasadność sporządzania budżetu finansowego w jednostce 

gospodarczej 

38. Wskaźniki oceny zaopatrzenia oraz gospodarki magazynowej przedsiębiorstwa 

39. Uwarunkowania wyboru metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych 

40. Elementy składowe e-sprawozdania finansowego 

41. Ewidencja różnic kursowych od kredytów zaciągniętych na budowę środków trwałych 

42. Elementy składowe informacji dodatkowej sprawozdania finansowego 

43. Modele biznesowe wykorzystywane w działalności bankowej 

44. Papiery wartościowe jako podstawowe instrumenty rynku finansowego 

45. System zarządzania wartością w instytucjach kredytowych 

46. Metody oceny efektywności finansowej instytucji kredytowych 

47. Metody zarządzania indywidualnym ryzykiem kredytowym 

48. Istota i znaczenie ryzyka systemowego w sektorze bankowym 

49. Podstawowe rodzaje i metody zarządzania ryzykiem bankowym 

50. Interwencyjna teoria finansów 

51. Behawioralna teoria finansów 

52. Przydatność informacji makroekonomicznych jako czynników ograniczających ryzyko 

działalności przedsiębiorstwa 

53. Znaczenie technologii informatycznych w instytucjach kredytowych 

54. Różnice między wypłacalnością a płynnością banku 

55. Strategie zarządzania aktywami i pasywami banku 

56. Czynniki wpływające na wysokość oprocentowania produktów bankowych  



57. Uwarunkowania kształtowania relacji między kapitałem własnym i obcym w 

przedsiębiorstwie 

58. Polityki dywidend realizowane przez przedsiębiorstwa 

59. Istota i sposób ustalania średniego ważonego kosztu kapitału 

60. Zakres i przydatność ekonomicznej wartości dodanej (EVA) 

61. Zasady ustalania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 

62. Znaczenie giełdy papierów wartościowych dla pozyskiwania kapitału  

63. Znaczenie rynku kapitałowego dla wspierania rozwoju gospodarczego kraju 

64. Przesłanki i cechy charakterystyczne standaryzacji rachunkowości z zakresu działalności 

rolniczej 

65. Polityka pionowa i pozioma wyrównywania sytuacji dochodowej  jednostki samorządu 

terytorialnego 

66. Gospodarcze i społeczne koszty inflacji  

67. Bezpośrednie i pośrednie instrumenty polityki pieniężnej 

68. Zakres rozliczeń w ramach rozrachunków z pracownikami  

69. Zjawisko przewartościowania spółki w  ujęciu koncepcji wzrostu wartości dla właścicieli 

70. Liberalne podejście w teorii finansów 

71. Monetarna teoria finansów 

72. Specyfika i zasady gospodarowania finansami w jednostkach budżetowych 

73. Instrumenty New Public Management 

74. Teoria wyboru publicznego 

75. Ewidencja podatku VAT podlegającego i niepodlegającego odliczeniu w 

przedsiębiorstwie 

76. Zasady prowadzenia ewidencji z wykorzystaniem podatkowej księgi przychodów i 

rozchodów 

77. Zasady ewidencji księgowej ujemnej wartości firmy wraz z amortyzacją 

78. Klasyfikacja podatków w oparciu o kryterium wymiaru i poboru 

79. Zasady gospodarowania środkami finansowymi w samorządowych zakładach 

budżetowych 

80. Specyfika dysponowania środkami pieniężnymi przez agencje wykonawcze 

81. Istota i zakres partnerstwa publiczno-prywatnego 

82. Zasady doboru metody kalkulacji kosztów w przedsiębiorstwie 

83. Zakres informacyjny controllingu, rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej 

84. Przesłanki i skuteczność kontroli kosztów w przedsiębiorstwie 



85. Zasady kontroli realizacji budżetu kosztów materiałowych w przedsiębiorstwie 

86. Przesłanki utworzenia ośrodka odpowiedzialności za koszty w przedsiębiorstwie 

87. Przesłanki utworzenia ośrodka odpowiedzialności za przychody w jednostce 

gospodarczej 

88. Przesłanki utworzenia ośrodka odpowiedzialności za wyniki w przedsiębiorstwie 

89. Przesłanki utworzenia ośrodka odpowiedzialności za inwestycje w przedsiębiorstwie 

90. Powiązanie rachunku kaizen costing w efektywnym zarządzaniem kosztami w 

przedsiębiorstwie 

91. Przesłanki prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach gospodarczych 

92. Przydatność informacyjna rewizji finansowej dla funkcjonowania przedsiębiorstwa 

93. Przydatność informacyjna wewnętrznego raportowania w przedsiębiorstwie do celów 

zarządczych 

94. Zakres współpracy między głównym księgowym a controllerem w przedsiębiorstwie 

95. Zasadność powstania działu controllingu w jednostce gospodarczej 

96. Przyczyny i skutki prowadzenia kreatywnej rachunkowości finansowej w 

przedsiębiorstwie 

97. Elementy składowe rachunku kosztów jakości w jednostce gospodarczej 

98. Możliwości i kierunki racjonalizacji kosztów jakości w przedsiębiorstwie 

99. Przesłanki wdrażania rachunku kosztów działań w jednostkach gospodarczych 

100.  Relacje prawne między ustawą o rachunkowości, krajowymi standardami rachunkowości 

i MSSF 

 


