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Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska 

1.  
Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne w 
województwie zachodniopomorskim w latach 2013-2015. 

Development of tourist and recreational facilities in the West 
Pomeranian Province in the years 2013-2015 

dr Maciej Nowak Grabczak Piotr 

2.  
Analiza ekonomiczna działalności podmiotów gospodarczych 
w zakresie aktywnej turystyki. 

Economic analysis of the activity of active tourism business 
entities  

dr Maciej Nowak Tomala Patryk 

3.  Wpływ terroryzmu na wybór destynacji turystów.  The impact of terrorism on tourist destination selection dr Milena Bera Stefanowicz Marta 

4.  
Szanse rozwoju turystyki ekologicznej, ekoturystyka w 
gminie Wałcz. 

Opportunities for the development of ecological tourism – eco-
tourism in the Wałcz Commune 

dr Milena Bera Świechowska Anna 

5.  
Organizacja imprez masowych ze szczególnym 
uwzględnieniem imprezy kulturalno-rozrywkowej. 

Organisation of mass events with particular reference to a cultural 
and entertainment event 

dr Monika 
Pradziadowicz 

Liczner Paweł 

6.  
Zjawisko autostopu jako forma podróżowania we 
współczesnej turystyce. 

The phenomenon of hitchhiking as a form of travelling in 
contemporary tourism 

dr Monika 
Pradziadowicz 

Romianowski Mariusz 

7.  
Wykorzystanie portali internetowych jako podstawy w 
oferowaniu usług turystycznych  

The use of web portals as a basis for offering tourist services 
dr Monika Śpiewak-
Szyjka 

Grabowska Aneta 

8.  
Wpływ wodnych dróg śródlądowych na rozwój turystki w 
województwie zachodniopomorskim 

The impact of inland waterways on the development of tourism in 
the West Pomeranian Province 

dr Monika Śpiewak-
Szyjka 

Kędziora Małgorzata 

9.  
Preferencje różnych grup społecznych co do spędzania 
wolnego czasu  

Preferences of different social groups for spending leisure time 
dr Monika Śpiewak-
Szyjka 

Zubowicz Joanna 

Zakład Ekonomii 

10.  
Analiza oddziaływania zmian w infrastrukturze turystycznej 
na rozwój  miasta Szczecin 

Analysis of the impact of tourist infrastructure changes on the 
development of the City of Szczecin 

dr Janusz Myszczyszyn Lisiecka Sylwia 

11.  
Atrakcyjność turystyczna miasta Kołobrzeg jako wyznacznik 
potencjału rozwojowego miasta 

The tourist attractiveness of the city of Kołobrzeg as a 
determinant of the city’s development potential 

dr Janusz Myszczyszyn Waliński Maciej 

12.  
Stan i perspektywy rozwoju turystyki zdrowotnej w 
województwie zachodniopomorskim w latach 2010-2015. 

The status and development prospects of health tourism in the 
West Pomeranian Province in the years 2010-2015 

dr Sylwia Gołąb Klatka Klaudia 

Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki 

13.  
Wpływ wydarzeń kulturalnych na rozwój turystyki 
województwa warmińsko-mazurskiego. 

The impact of cultural events of the development of tourism in 
the Warmia-Masuria Province 

dr hab. Agnieszka Brelik Ziarkowska Malwina 

14.  
Ocena wykorzystania walorów rekreacyjno-wypoczynkowych 
powiatu kamieńskiego 

Assessment of the use of recreational and leisure amenities of the 
Kamień Pomorski District 

dr hab.inż. Bogusław 
Stankiewicz, prof. ZUT 

Kondratowicz Agnieszka 

15.  
Tatrzański Park Narodowy jako atrakcja turystyczna - analiza 
aspektów ekonomiczno-organizacyjnych 

The Tatra National Park as a tourist attraction – analysis of the 
economic and organisational aspects 

dr hab.. Bogusław 
Stankiewicz, prof.. ZUT 

Masakowska Ewelina 

16.  
Rola i znaczenie obiektów hotelarsko-turystycznych na 
przykładzie miasta Szczecin 

The role and importance of tourist and hotel facilities on the 
example of the City of Szczecin 

dr hab.inż. Bogusław 
Stankiewicz, prof. ZUT 

Surma Rafal 
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17.  
Wpływ walorów przyrodniczo-kulturowych powiatu 
drawskiego 

The influence of natural and cultural amenities of the Drawsko 
Pomorskie District 

dr hab.inż. Bogusław 
Stankiewicz, prof. ZUT 

Targus Aleksandra 

18.  
Ocena stanu zdrowotności mieszkańców miasta Stargard - 
studium przypadku 

Assessment of the state of health of the residents of the city of 
Stargard – a case study 

dr hab.inż. Bogusław 
Stankiewicz, prof. ZUT 

Żmudzińska Aneta 

19.  
Ocena oferty turystycznej wybranych biur podróży w 
Szczecinie 

Evaluation of the tourist offer of selected travel agencies in 
Szczecin 

dr inż. Marlena 
Prochorowicz 

Barczuk Joanna 

20.  
Turystyka transgraniczna i jej wpływ na rozwój regionu 
zachodniopomorskiego. 

Trans-border tourism and its influence on the development of 
Western Pomeranian region 

dr inż. Marlena 
Prochorowicz 

Fidziukiewicz Magdalena 

21.  Wpływ funduszy unijnych na rozwój turystyki wodnej The impact of the EU funds on the development of water tourism 
dr inż. Marlena 
Prochorowicz 

Grajnert Daria 

22.  Inwestycje turystyczne i ich wpływ na rozwój gminy Mielno 
Investments in tourism and their influence on the development of 
the Mielno Commune 

dr inż. Marlena 
Prochorowicz 

Iwaniec Alicja 

23.  
Ocena atrakcyjności turystycznej terenów wiejskich na 
przykładzie Austrii oraz Anaduzji (Hiszpania) 

Assessment of the tourist attractiveness of rural area on the 
example of Austria and Andalusia (Spain) 

dr inż. Marlena 
Prochorowicz 

Markus Marlena 

24.  
Wpływ turystyki biznesowej i kongresowej na rozwój 
Szczecina 

The impact of business and congress tourism on the Szczecin’s 
development 

dr inż. Marlena 
Prochorowicz 

Matuszak Marcin 

25.  
Analiza wpływu działalności zakładów sportowych na 
wybraną dyscyplinę sportową w Polsce i Unii Europejskiej. 

Analysis of the influence of sports betting operation on a selected 
sports discipline in Poland and the European Union 

dr Wojciech Lewicki Duda Miłosz 

26.  
Aspekty organizacyjne i ekonomiczne funkcjonowania 
uzdrowisk w Polsce w latach 2010-2016. 

Organisational and economic aspects of the functioning of health 
resorts in Poland in the years 2010-2016 

dr Wojciech Lewicki Dynkowska Paulina 

27.  
Ocena stanu aktualnego i perspektyw rozwoju wybranych 
form turystyki i rekreacji na przykładzie miasta Trzebiatów w 
latach 2010-2016. 

Assessment of the current state and development prospects of 
the selected forms of tourism and recreation on the example of 
the city of Trzebiatów in the years 2010-2016 

dr Wojciech Lewicki Konieczka Katarzyna 

28.  
Ocena aspektów ekonomicznych i organizacyjnych imprez e-
sportowych w XXI wieku. 

Assessment of the economic and organisational aspects of e-
sports events in the 21st century 

dr Wojciech Lewicki Krawczyńska Marta 

29.  
Ocena aspektów ekonomicznych i organizacyjnych 
współczesnego produktu turystyki kolejowej - studium 
przypadku - bilet interrali. 

Assessment of the economic and organisational aspects of 
contemporary railway tourism product – a case study – InterRail 
Pass 

dr Wojciech Lewicki Kuźniak Dominik 

30.  Turystyka biznesowa w Polsce Business tourism in Poland dr Wojciech Lewicki Markiewicz Piotr 

31.  
Istota marketingu sportowego na przykładzie Morskiego 
Klubu Sportowego POGOŃ Szczecin. 

The essence of sports marketing on the example of the Morski 
Klub Sportowy POGOŃ Szczecin Sports Club 

dr Wojciech Lewicki Masłyk Mateusz 

32.  
Ocena aspektów społeczno-ekonomicznych wybranego 
produktu turystycznego na przykładzie Przystanku 
WOODSTOK. 

Assessment of the social and economic aspects of a selected 
tourist product on the example of the Przystanek WOODSTOCK 
Festival 

dr Wojciech Lewicki Mazur Mateusz 

33.  
Ocena aspektów ekonomicznych i organizacyjnych zjawiska 
korupcji w piłce nożnej w XXI wieku. 

Assessment of the economic and organisational aspects of the 
corruption phenomenon in football in the 21st century 

dr Wojciech Lewicki Socha Karolina 

34.  
Aktywność sportowo-rekreacyjna jako element zdrowego 
trybu życia na przykładzie wybranych sportów 
ekstremalnych. 

The sporting and recreational activity as an element of healthy 
lifestyle on the example of selected extreme sports 

dr Wojciech Lewicki Sokulski Michał 

 
 


