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Katedra Analizy Systemowej i Finansów 

1.  
Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa na przykładzie spółki 
SANIT w latach 2013-2015 

Assessment of the company’s economic situation on the 
example of SANIT Company in the years 2013-2015 

dr Agnieszka 
Barczak 

Iwon Dominika 

2.  Funkcjonowanie bankowości elektronicznej w Polsce The functioning of electronic banking in Poland 
dr Dawid 
Dawidowicz 

Długosz Anna 

3.  
Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa ubezpieczonego PZU S. A. w 
latach 2011-2015 

Assessment of the financial position of the insurance 
company PZU S.A. in the years 2011-2015 

dr Dawid 
Dawidowicz 

Kałużna Ewa 

4.  Rynek FOREX a interwencje Banków Centralnych The FOREX market and the interventions of Central Banks 
dr Dawid 
Dawidowicz 

Jankowski Michał 

5.  
Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Wawel S. A. z 
wykorzystaniem sprawozdań finansowych 

Assessment of the financial position of Wawel S.A. Company 
using financial reports 

dr hab. Grażyna 
Karmowska, prof. 
ZUT 

Bolczyk Sylwia 

6.  
Analiza porównawcza powiatu gorzowskiego i zielonogórskiego w 
aspekcie dochodów i wydatków w latach 2011-2015 

Comparative analysis of the Gorzów Wielkopolski and 
Zielona Góra Districts in terms of revenue and expenditure 
in the years 2011-2015 

dr hab. Grażyna 
Karmowska, prof. 
ZUT 

Królak Anita 

7.  Handel elektroniczny na polskim rynku na przykładzie Allegro Sp. z o. o. 
Electronic commerce in the Polish market on the example of 
Allegro Sp. z o.o. 

dr inż. Henryk 
Marjak 

Jankowski Damian 

Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości 

8.  
Sprawozdawczość finansowa jako podstawa do oceny zdolności 
kredytowej  przedsiębiorstwa 

Financial reporting as a basis for enterprise creditworthiness 
assessment 

dr Bożena Nadolna Gołofit Katarzyna 

9.  
Organizacja rachunkowości w jednostce budżetowej na przykładzie 
Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim 

Organisation of the accounting in a budgetary entity on the 
example of District Authority Office in Drawsko Pomorskie 

dr Elżbieta Jaworska Banachowicz Anna 

10.  
Ocena płynności finansowej jednostki gospodarczej na przykładzie PKN 
Orlen S.A. i Petrol Invest S.A. w latach 2012-2015 

Assessment of the financial liquidity of economic entity on 
the example of PKN Orlen S.A. and Petrol Invest S.A. in the 
years 2012-2015 

dr Elżbieta Jaworska Kamińska Marlena 

11.  
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa  na 
przykładzie Polskie Terminale S.A. 

Assessment of the company’s financial condition on the 
example of Polskie Terminale S.A. 

dr Elżbieta Jaworska Kunda Anna 

12.  
Ocena sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa na podstawie 
sprawozdań finansowych oraz raportów społecznej odpowiedzialności 
na przykładzie Grupy Żywiec S.A. 

Assessment of the company’s financial standing on the basis 
of financial reports and social responsibility reports on the 
example of Grupa Żywiec S.A. 

dr Elżbieta Jaworska Lipecki Kacper 
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13.  
Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw na 
przykładzie KGHM Polska Miedź S.A. oraz Banku Zachodniego WBK S.A 
w Polsce w latach 2012-2016 

Corporate social responsibility reporting in Poland on the 
example of KGHM Polska Miedź S.A. and Bank Zachodni 
WBK S.A. in the years 2012-2016 

dr Elżbieta Jaworska Masłowska Natalia 

14.  
Ocena sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie 
spółki XYZ 

Assessment of the company’s financial standing on the 
example of company XYZ 

dr Elżbieta Jaworska Wiliński Tomasz 

15.  
Nauczanie rachunkowości w wiodących ośrodkach akademickich w 
Polsce 

Teaching the accounting in leading academic centres in 
Poland 

dr Iwona Majchrzak Kaczmarczyk Aleksandra 

16.  
Finansowanie zadań gminy ze środków Unii Europejskiej na przykładzie 
gminy Kuźnica w latach 2010-2015  

Financing community tasks from the European Union funds 
on the example of the Kuźnica Commune in the years 2-10-
2015 

dr Iwona Majchrzak Kułak Maciej 

17.  
Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o przedsiębiorstwie na 
przykładzie Fosfan S.A.  

Financial report as a source of information about company 
on the example of Fosfan S.A. 

dr Iwona Majchrzak Pawełek Paulina 

18.  
Rachunek kosztów jako podstawa zarządzania kosztami w 
przedsiębiorstwie Browar Czarnków S.A.   

The cost accounting as a basis of cost management in the 
company Browar Czarnków S.A. 

dr Iwona Majchrzak Pochocka Beata 

19.  Analiza kosztów na przykładzie Nadleśnictwa Goleniów 
The cost analysis on the example of the Goleniów Forest 
District Inspectorate 

dr Iwona Majchrzak Pokucińska Katarzyna 

20.  
Ujęcie kosztów ochrony środowiska w rachunku kosztów Zakładu 
Energetyki Cieplnej w Łobzie 

The recognition of environmental protection costs in the 
cost accounting of Thermal Power Plant in Łobez 

dr Iwona Majchrzak Suska Daria 

21.  
Amortyzacja środków trwałych w świetle prawa bilansowego i 
podatkowego na przykładzie przedsiębiorstwa X 

Depreciation of fixed assets in the light of the balance sheet 
and tax laws on the example of company X 

dr Iwona Majchrzak Urbańska Katarzyna 

22.  Model rachunku kosztów w przedsiębiorstwie X A model of cost accounting in the company X dr Iwona Majchrzak Zasik Dominika 

23.  
Optymalizacja opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej 
mikroprzedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa X 

Optimisation of the taxation on business activity income in 
micro-enterprises on the example of company X 

dr Marzena 
Rydzewska-
Włodarczyk 

Bukowicz Patryk 

24.  
Ocena zmian modelu organizacji rachunkowości jednostek oświatowych 
w Gminie Dębno 

Assessment of the changes in the accounting organisation 
model in educational units in the Dębno Commune 

dr Marzena 
Rydzewska-
Włodarczyk 

Jankowska Justyna 

25.  
Rachunkowość organów podatkowych jednostek samorządu 
terytorialnego na przykładzie poboru podatku od nieruchomości w 
Gminie Stare Czarnowo 

The accounting of tax authorities of local government units 
on the example of property tax collection in the Stare 
Czarnowo Commune 

dr Marzena 
Rydzewska-
Włodarczyk 

Kłosińska Joanna 

26.  
Księgowe aspekty realizacji rządowego programu "Rodzina 500+" na 
przykładzie Gminy Pyrzyce 

Accounting-related aspects of the implementation of the 
government programme “Family 500+” on the example of 

dr Marzena 
Rydzewska-

Lisowska Emilia 
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the Pyrzyce Commune Włodarczyk 

27.  
Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego na 
przykładzie Miasta Szczecin 

Internal audit in local government units on the example of 
the City of Szczecin 

dr Marzena 
Rydzewska-
Włodarczyk 

Madej Piotr 

Katedra Marketingu 

28.  
Analiza zasad finansowania product placement - na przykładzie 
wybranych rynków 

Analysis of the product placement financing rules – on the 
example of selected markets 

dr Karolina 
Ertmańska 

Adamczak Natalia 

29.  Ocena realizacji założeń strategii rozwoju na przykładzie gminy Pyrzyce 
Assessment of the implementation of development strategy 
assumptions on the example of the Pyrzyce Commune 

dr Joanna Hernik Rydzewska Arleta 

30.  
Wpływ różnic kulturowych na strategie marketingowe w działalności 
usługowej 

Impact of the culture differences on  marketing strategies in 
services activity 

dr Rafał Mazur Kulik Marta 

Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska 

31.  
Projekty realizowane przez województwo zachodniopomorskie w latach 
2007-2013 z wykorzystaniem funduszy europejskich 

The projects implemented by the West Pomeranian 
Province in the years 2007-2013 with the use of the EU 
funds 

dr Milena Bera Luter Magdalena 

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami 

32.  
Regionalne zróżnicowanie wynagrodzeń pracowników w przemyśle w 
latach 2006-2015 

Differences in staff remuneration in industry in the years 
2006-2015 

dr Ewa Kołoszycz Dziugieł Wojciech 

Zakład Ekonomii 

33.  
Sytuacja kobiet na polskim i unijnym rynku pracy w ujęciu 
komparatywnym 

The situation of women on the Polish and EU labour market 
in comparative approach 

dr Beata Będzik Struzik Sandra 

34.  
Ocena stanu i możliwości rozwojowych małych i średnich 
przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2015 

Assessment of the condition and developmental 
opportunities of small and medium-sized enterprises in 
Poland in the years 2011-2015 

dr hab.inż. Irena 
Łącka, prof. ZUT 

Buczek Daria 

35.  
Przedsiębiorstwa społeczne jako sposób na zmniejszenie wykluczenia i 
wzrost spójności społecznej w Polsce 

Social enterprise as a means of reducing exclusion and 
increasing social cohesion in Poland 

dr hab.inż. Irena 
Łącka, prof. ZUT 

Grabowski Robert 

36.  
Ocena stanu wiedzy finansowej i świadomości ekonomicznej 
mieszkańców Szczecina 

Assessment of the financial knowledge and economic 
awareness of the Szczecin’s inhabitants 

dr hab.inż. Irena 
Łącka, prof. ZUT 

Hoffmann Julia 

37.  
Uwarunkowania i zmiany innowacyjności polskich  MŚP w latach 2011-
2015 

Determinants and changes in the innovation capacity of 
Polish SMEs in the years 2011-2015 

dr hab.inż. Irena 
Łącka, prof. ZUT 

Hussakowska Katarzyna 

38.  
Lokalna przedsiębiorczość i jej oferta dla turysty szansą na rozwój 
Cedyni 

Local entrepreneurship and its tourist offer as an 
opportunity for the development of Cedynia 

dr hab.inż. Irena 
Łącka, prof. ZUT 

Jasiński Dawid 
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39.  
Oddziaływanie Goleniowskiego Parku Przemysłowego na sytuację 
powiatowego rynku pracy w latach 2005-2015 

The impact of the Goleniów Industrial Park on the situation 
of district labour market in the years 2005-2015 

dr hab.inż. Irena 
Łącka, prof. ZUT 

Klar Kinga 

40.  
Problemy aktywizacji zawodowej kobiet i możliwości ich 
przezwyciężenia w Polsce na przykładzie województwa 
zachodniopomorskiego 

Problems of the professional activation of women and 
opportunities to overcome them in Poland on the example 
of the West Pomeranian Province 

dr hab.inż. Irena 
Łącka, prof. ZUT 

Kociuban Aniela 

41.  
Reaktywacja kultowych polskich marek jako szansa na rozwój 
działalności gospodarczej 

Reactivation of the Polish iconic brands as an opportunity 
for developing business activity 

dr hab.inż. Irena 
Łącka, prof. ZUT 

Kowalik Piotr 

42.  
Wkład Towarzystwa Budownictwa Społecznego w realizację społecznych 
programów mieszkaniowych na przykładzie TBS Sp. z o.o. w Stargardzie 

Contribution of Social Housing Association to the 
implementation of social housing programmes on the 
example of TBS Sp. z o.o. in Stargard 

dr hab.inż. Irena 
Łącka, prof. ZUT 

Kowalska Agnieszka 

43.  
Od spowolnienia gospodarczego do ożywienia - ocena sytuacji 
gospodarczej Polski w latach 2007-2015 

From economic slowdown to recovery – assessment of the 
Poland’s economic situation in the years 2007-2015 

dr hab.inż. Irena 
Łącka, prof. ZUT 

Nowacka Karolina 

44.  
Wykorzystanie środków unijnych jako szansa na zniwelowanie dystansu 
gospodarczego między miastami na przykładzie Szczecina 

The use of the EU funds as an opportunity for closing the 
economic gap between cities on the example of Szczecin 

dr hab.inż. Irena 
Łącka, prof. ZUT 

Nowak Anna 

45.  
Kształtowanie się dochodów i wydatków gospodarstw domowych w 
Polsce w latach 2011-2015 

The development of household income and expenditure in 
Poland in the years 2011-2015 

dr hab.inż. Irena 
Łącka, prof. ZUT 

Szarek Karolina 

Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki 

46.  
Wpływ zjawiska bezrobocia na rynek pracy województwa 
zachodniopomorskiego w latach 2010-2016 

The impact of unemployment phenomenon on the labour 
market of the West Pomeranian Province in the years 2010-
2016 

dr Wojciech Lewicki Puchniarska Katarzyna 
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Specjalność: rzeczoznawstwo majątkowe i obrót nieruchomościami 
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Katedra Analizy Systemowej i Finansów 

47.  
Analiza budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie 
gminy Łobez 

Analysis of the budget of local government unit on the example 
of the Łobez Commune 

dr hab. Grażyna 
Karmowska, prof. ZUT 

Wilk Katarzyna 

Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska 

48.  
Zarządzanie nieruchomościami przemysłowymi na przykładzie 
obiektu magazynowego 

Industrial property management on the example of warehouse 
facility 

dr Milena Bera Wilk Tomasz 

49.  
Polityka przestrzenna a niesprawność władz publicznych w 
wybranych gminach województwa zachodniopomorskiego 

The spatial policy and the inefficiency of public authorities in 
the selected communes of the West Pomeranian Province 

dr Maciej Nowak Brodzik Kornelia 

50.  
Rynek lokali komunalnych w wybranych gminach województwa 
zachodniopomorskiego 

The market of council flats in selected communes of the West 
Pomeranian Province 

dr Maciej Nowak Bolewska Adriana 

51.  Gospodarowanie lokalami w galeriach handlowych w Szczecinie 
Commercial space management in the shopping centres in 
Szczecin 

dr Maciej Nowak Piekarska Weronika 

52.  
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako narzędzie 
polityki przestrzennej w wybranych gminach województwa 
zachodniopomorskiego 

Local spatial development plan as a tool of spatial policy in 
selected communes of the West Pomeranian Province 

dr Maciej Nowak Szołdra Beata 

53.  
Wspólnoty mieszkaniowe na rynku nieruchomości w województwie 
zachodniopomorskim 

Housing communities on the real property market in the West 
Pomeranian Province 

dr Maciej Nowak Wolniak Kinga 

54.  
Bezpośrednie i pośrednie sposoby inwestowania na rynku 
nieruchomości w mieście Kołobrzeg 

Direct and indirect methods of the real property investment in 
the city of Kołobrzeg 

dr Monika Śpiewak-
Szyjka 

Kosior Michał 

55.  
Ocena wykorzystania bazy noclegowej w wybranym mieście 
turystycznym 

Assessment of the use of accommodation facilities in a chosen 
tourist town 

dr Monika 
Pradziadowicz 

Myszczyńska Patrycja 

56.  
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jako działalność 
zawodowa na rynku nieruchomości na przykładzie biura Hestia w 
Stargardzie 

Agency in real property transactions as a professional activity 
in the real property market on the example of Hestia Property 
Agency office in Stargard 

dr Monika Śpiewak-
Szyjka 

Mędyk Katarzyna 

57.  
Funkcjonowanie rynku mieszkaniowego na przykładzie miasta 
Szczecin 

The functioning of the housing market on the example of the 
City of Szczecin 

dr Monika Śpiewak-
Szyjka 

Przychoćko Marta 

Zakład Ekonomii 

58.  
Zasady gospodarowania nieruchomościami komunalnymi w Polsce 
w latach 2011-2015 (na przykładzie Gminy Gryfino) 

Principles of municipal property management in Poland in the 
years 2011-2015 (on the example of the Gryfino Commune) 

dr hab.inż. Irena 
Łącka, prof. ZUT 

Chrzanowska Magdalena 
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59.  
Przemiany sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce w latach 1995-
2015 

Transformations in the situation of women on the labour 
market in Poland in the years 1995-2015 

dr hab.inż. Irena 
Łącka, prof. ZUT 

Dudek Irma 

60.  Sektor ekonomii społecznej i efekty jego funkcjonowania w Polsce 
The sector of social economy and the effects of its functioning 
in Poland 

dr hab.inż. Irena 
Łącka, prof. ZUT 

Hachuła Katarzyna 

61.  
Perspektywa przystąpienia Polski do unii walutowej w świetle 
problemów w strefie euro 

The prospect of Poland’s accession to the monetary union in 
the light of problems in the Eurozone 

dr hab.inż. Irena 
Łącka, prof. ZUT 

Olechnowska Dorota 

 
 
 


