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Katedra Analizy Systemowej i Finansów 

1.  
Ulga prorodzinna w podatku dochodowym od osób fizycznych na tle 
dochodów wybranych gmin 

Pro-family tax relief in personal income tax against a background 
of the income of selected communes 

dr Anna Czarny Cyganiak Kamila 

2.  
Wpływ reformy administracyjnej kraju na funkcjonowanie gmin na 
przykładzie gminy Międzyzdroje 

The impact of the country’s administrative reform on the 
functioning of communes on the example of the Międzyzdroje 
Commune 

dr hab. Grażyna 
Karmowska, prof. 
ZUT 

Hagaj Karolina 

3.  
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego na 
przykładzie gminy X 

Financial management of local government units on the example 
of the X Commune 

dr hab. Grażyna 
Karmowska, prof. 
ZUT 

Jurasz Paulina 

4.  Ocena rentowności Grupy Azoty S.A. w latach 2011-2015 
Assessment of the profitability of Grupa Azoty S.A. in the years 
2011-2015 

dr hab. Grażyna 
Karmowska, prof. 
ZUT 

Piątek Alina 

5.  Analiza finansowa powiatu goleniowskiego w latach 2011 - 2015 Financial analysis of the Goleniów District in the years 2011-2015 
dr hab. Grażyna 
Karmowska, prof. 
ZUT 

Pluta Paulina 

6.  
Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej 
przedsiębiorstwa na przykładzie CCC S.A. w latach 2011-2015 

Financial analysis as a basis of the company’s financial situation 
assessment on the example of CCC S.A. in the years 2011-2015 

dr hab. Grażyna 
Karmowska, prof. 
ZUT 

Preis Anna 

7.  
Zasady finansowania i koszty działalności Polskiego Towarzystwa 
Stwardnienia Rozsianego na przykładzie ośrodków w Warszawie, Łodzi 
i Szczecinie 

The principles of financing and the operating costs of the Polish 
Multiple Sclerosis Society on the example of its centres in 
Warsaw, Łódź and Szczecin 

dr hab. Grażyna 
Karmowska, prof. 
ZUT 

Rauchflei
sch 

Beata 

8.  
Analiza porównawcza jednostek samorządu terytorialnego na 
przykładzie gmin Gryfice i Trzebiatów w latach 2011-2015 

Comparative analysis of local government units on the example of 
the Gryfice and Trzebiatów Communes in the years 2011-2015 

dr hab. Grażyna 
Karmowska, prof. 
ZUT 

Smal Wioleta 

Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości 

9.  
Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji do oceny sytuacji 
majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie  Wawel S.A. 

Financial report as a source of information for assessing the 
company’s financial standing on the example of Wawel S.A. 
Company 

dr Elżbieta 
Jaworska 

Czekan 
Małgorz
ata 

10.  
Zakres ujawnień informacji o środkach trwałych w sprawozdaniach 
finansowych spółek giełdowych na przykładzie wybranych podmiotów 

The scope of fixed asset information disclosures in the financial 
reports of stock exchange listed companies on the example of 
selected entities 

dr Elżbieta 
Jaworska 

Sanocka 
Aleksan
dra 

11.  
Ocena kosztów działalności przedsiębiorstw ubezpieczeniowych na 
przykładzie PZU S.A. 

Assessment of the operating costs of insurance companies on the 
example of PZU S.A. 

dr Iwona Majchrzak Tłuścik Monika 
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12.  
Ocena wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 
przykładzie wybranych gmin powiatu goleniowskiego 

Assessment of the implementation of local government unit 
budget on the example of selected communes of the Goleniów 
District 

dr Marzena 
Rydzewska-
Włodarczyk 

Łuczejko Maria 

13.  
Ocena wykorzystania strategicznej karty wyników w kontekście 
rozwoju jednostki na przykładzie przedsiębiorstwa KGHM Polska Miedź 

Assessment of the use of Balanced Scorecard in the context of 
entity development on the example of KGHM Polska Miedź S.A.  

dr Marzena 
Rydzewska-
Włodarczyk 

Miller Karolina 

14.  
Ocena sytuacji majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstwa budowlanych 
na przykładzie wybranych jednostek 

Assessment of the asset-to-capital situation of building 
enterprises on the example of selected entities 

dr Marzena 
Rydzewska-
Włodarczyk 

Pakowski Dariusz 

15.  
Ocena wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na 
przykładzie Szczecina i Koszalina w latach 2012-2016 

Assessment of the budgetary expenditure of local government 
unit on the example of Szczecin and Koszalin in the years 2012-
2016 

dr Marzena 
Rydzewska-
Włodarczyk 

Szczepań
ska 

Joanna 

16.  
Projekt zmian organizacji inwentaryzacji w jednostkach budżetowych 
na przykładzie Urzędu Gminy Widuchowa 

A proposal of changes in the organisation of stock-taking in 
budgetary entities on the example of the Widuchowa Commune 
Office 

dr Marzena 
Rydzewska-
Włodarczyk 

Szejler Marta 

17.  
Sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych na 
przykładzie wybranej jednostki 

The reporting of public finance sector unit on the example of 
selected entity 

dr Marzena 
Rydzewska-
Włodarczyk 

Żarkowsk
a 

Izabela 

18.  
Rachunkowość w zakresie środków unijnych w jednostce samorządu 
terytorialnego na przykładzie wybranej jednostki 

The accounting of the EU funds in local government unit on the 
example of selected entity 

dr Marzena 
Rydzewska-
Włodarczyk 

Żarkowsk
i 

Jakub 

19.  
Formy opodatkowania przedsiębiorstw sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw na przykładzie Primaco Sp. z.o.o. 

The forms of business taxation for the sector of small and 
medium-sized enterprises on the example of Primaco Sp. z o.o. 

dr Zofia Sawicka-
Kluźniak 

Sławińska Angelika 

20.  
Sprawozdawczość finansowa jako źródło danych do oceny sytuacji 
finansowo-majątkowej spółdzielni energetycznych w Niemczech na 
przykładzie wybranych jednostek 

Financial reporting as a source of information for the assessment 
of the financial standing of energy co-operatives in Germany on 
the example of selected entities 

dr Zofia Sawicka-
Kluźniak 

Lupa Adam 

Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki 

21.  
Ocena wykonania budżetu wybranych gmin województwa 
świętokrzyskiego 

Assessment of the budget implementation in the selected 
communes of the Świętokrzyskie Province 

dr inż. Marlena 
Prochorowicz 

Wąchalska Justyna 
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22.  
Strategiczne gospodarowanie nieruchomościami jako instrument 
rozwoju gmin na przykładzie wybranych gmin województwa 
zachodniopomorskiego w latach 2011-2015 

Strategic real property management as an instrument of 
the commune development on the example of selected 
communes of the West Pomeranian Province in the years 
2011-2015 

dr Monika Śpiewak-
Szyjka 

Bazan Ada 

23.  
Stan, zasób oraz formy władania nieruchomościami w mieście 
Szczecinie 

The condition, stock and forms of possession of the real 
property in the City of Szczecin 

prof.dr hab.inż. Antoni 
Mickiewicz 

Borowski Jakub 

24.  
Ekonomiczne aspekty zarządzania nieruchomościami na przykładzie 
wspólnoty mieszkaniowej X w Szczecinie 

Economic aspects of real property management on the 
example of the Housing Community X in Szczecin  

prof.dr hab.inż. Antoni 
Mickiewicz 

Bylińska Katarzyna 

25.  
Wzrost wartości ziemi pod wpływem suburbanizacji na przykładzie 
miasta Drawsko Pomorskie 

The increase in the land value as influenced by 
suburbanisation on the example of the city of Drawsko 
Pomorskie 

prof.dr hab.inż. Antoni 
Mickiewicz 

Chruścik Piotr 

26.  
Gospodarka mieszkaniowa w powiecie stargardzkim w latach 2013-
2015 

The housing economy in the Stargard District in the years 
2013-2015 

prof.dr hab.inż. Antoni 
Mickiewicz 

Falandysz Karolina 

27.  
Analiza i charakterystyka rynku nieruchomości w gminie Kobylanka w 
latach 2013 - 2015 z wykorzystaniem katastralnej bazy cen 
transakcyjnych 

Analysis and characteristics of the real property market in 
the Kobylanka Commune in the years 2013-2015 using 
the cadastral database of transaction prices 

prof.dr hab.inż. Antoni 
Mickiewicz 

Gawrońska Katarzyna 

28.  
Wycena jako instrument gospodarowania nieruchomościami 
gminnymi na przykładzie nieruchomości w gminie Drawno 

Valuation as an instrument of commune real property 
management on the example of the real property in the 
Drawno Commune 

prof.dr hab.inż. Antoni 
Mickiewicz 

Ginda Dorota 

29.  
Identyfikacja czynników lokalizacyjnych na potrzeby gospodarowania 
przestrzenią ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na wartość 
nieruchomości 

Identification of the locational factors for the needs of 
spatial management with particular reference to their 
effect on the real property value 

prof.dr hab.inż. Antoni 
Mickiewicz 

Górska Katarzyna 

30.  
Ekonomiczno-administracyjne uwarunkowania powstania i 
funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej 

Economic and administrative conditions of the 
establishment and functioning of housing community 

prof.dr hab.inż. Antoni 
Mickiewicz 

Grygowski Sylwester 

31.  
Statystyczna analiza zasobów mieszkaniowych Szczecina w wybranych 
latach 

Statistical analysis of the Szczecin’s housing stock in 
selected years 

prof.dr hab.inż. Antoni 
Mickiewicz 

Halik Paula 

32.  
Towarzystwo Budownictwa Społecznego jako podmiot zaspokajający 
potrzeby mieszkaniowe gminy 

Social Housing Association as an entity satisfying the 
commune’s housing needs 

prof.dr hab.inż. Antoni 
Mickiewicz 

Kowalska Natalia 

33.  
Gospodarczo-społeczne determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego 
w Szczecinie w latach 2010-2015 

Economic and social determinants of the development of 
the real property market in Szczecin in the years 2010-
2015 

prof.dr hab.inż. Antoni 
Mickiewicz 

Olobry Marek 

34.  Kredyt hipoteczny jako źródło finansowania zakupu nieruchomości 
Mortgage credit as a source of financing the property 
purchase 

prof.dr hab.inż. Antoni 
Mickiewicz 

Potępa Aneta 
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35.  
Funkcjonowanie rynku nieruchomości w województwie 
zachodniopomorskim  

The functioning of the real property market in the West 
Pomeranian Province 

prof.dr hab.inż. Antoni 
Mickiewicz 

Rogowski Arkadiusz 

36.  
Technologie i funkcjonalność domów jednorodzinnych w kontekście 
potrzeb klienta na przykładzie inwestycji w Świnoujściu przy ul. 
Strzeleckiej 

The technologies and the functionality of single-family 
houses in the context of customer needs on the example 
of the Strzelecka Street investment project in Świnoujście 

prof.dr hab.inż. Antoni 
Mickiewicz 

Rusakiewicz Robert 

37.  
Kształtowanie się i zmiany na rynku nieruchomości mieszkaniowych w 
Polsce w latach 2010-2015 

The development of the housing property market in 
Poland and the changes in it in the years 2010-2015 

prof.dr hab.inż. Antoni 
Mickiewicz 

Sadkowska Klaudia 

38.  
Zwolnienie z podatku od nieruchomości na terenie specjalnej strefy 
ekonomicznej w Polsce 

Property tax exemption in the special economic zone in 
Poland 

prof.dr hab.inż. Antoni 
Mickiewicz 

Stępień Iwona 

39.  
Źródła i systemy informacji na potrzeby zarządzania nieruchomościami 
mieszkaniowymi 

The sources and systems of information for the needs of 
housing property management 

prof.dr hab.inż. Antoni 
Mickiewicz 

Trzosek Paweł 

40.  
Analiza gospodarki odpadami w zabudowie jedno- i wielorodzinnej na 
przykładzie Szczecina 

Analysis of the waste management in single-family and 
multi-family housing units on the example of Szczecin 

prof.dr hab.inż. Antoni 
Mickiewicz 

Wysocki Paweł 

41.  Gospodarowanie mieszkaniami gminnymi na terenie Gminy Zwierzyn 
Communal apartment management in the Zwierzyn 
Commune 

prof.dr hab.inż. Antoni 
Mickiewicz 

Zabłocki Mariusz 
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Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki 

42.  Energetyka wiatrowa w Polsce - możliwości rozwoju i zagrożenia 
Wind power industry in Poland – potential for 
development and threats 

dr hab.inż. Bogusław 
Stankiewicz, prof. ZUT 

Bil Marek 

43.  
Wpływ transportu kolejowego na rzecz potrzeb ruchu turystycznego 
w regionie zachodniopomorskim - aspekty społeczno-ekonomiczne 

The impact of railway transport on the needs of tourist 
traffic in Western Pomeranian region – social and 
economic aspects 

dr hab.inż. Bogusław 
Stankiewicz, prof. ZUT 

Firlej- Bartos Paulina 

44.  
Atrakcyjność turystyczna Korei Południowej - aspekty społeczno-
ekonomiczne 

The tourist attractiveness of South Korea – social and 
economic aspects 

dr hab.inż. Bogusław 
Stankiewicz, prof. ZUT 

Strychalska Katarzyna 

45.  Ocena wpływu turystyki na gospodarkę Włoch 
Assessment of the impact of tourism on the Italy’s 
economy 

dr hab.inż. Bogusław 
Stankiewicz, prof. ZUT 

Ślązak Paulina 

46.  
Turystyka zdrowotna szansą na rozwój przedsiębiorstwa 
uzdrowiskowego 

Health tourism as an opportunity for health resort 
enterprise development 

dr inż. Marlena 
Prochorowicz 

Martynowicz Adrianna 

47.  
Kształtowanie turystycznego wizerunku na przykładzie Miasta 
Szczecin  

Development of the tourist image on the example of City 
of Szczecin 

dr hab. Agnieszka Brelik Kowalski Robert 

48.  Wpływ transportu na rozwój turystyki w UE - aspekty ekonomiczne  
The impact of transport on the development of tourism in 
the EU – economic aspects 

dr hab. A. Brelik Orynik Sylwia 

49.  
Ocena rozwoju rynku usług hotelarskich województwa 
zachodniopomorskiego w latach 2010-2016 

Assessment of the hotel services market development in 
the West Pomeranian Province in the years 2010-2016 

dr Wojciech Lewicki Kozakiewicz Tomasz 

50.  
Aktywność sponsoringowa w sporcie na przykładzie wybranego 
klubu piłkarskiego z województwa zachodniopomorskiego 

The sponsoring activity in sports on the example of a 
selected football club in the West Pomeranian Province 

dr Wojciech Lewicki Pawlikowski Adam 

 


