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Katedra Analizy Systemowej i Finansów 

1.  Ocena sytuacji finansowej gminy Złocieniec w latach 2013-2015 
Assessment of the financial position of the Złocieniec 
Commune in the years 2013-2015 

dr Agnieszka Barczak  Lisicki Tomasz 

2.  
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa X w latach 2012-2015 
z wykorzystaniem sprawozdań finansowych 

Assessment of the financial condition of company X in the 
years 2012-2015 using financial reports 

dr Agnieszka Barczak  Szpynda Paweł 

Katedra Marketingu 

3.  
Analiza kwalifikacji pracowników działu marketingu dotyczące 
aktywności przedsiębiorstw w mediach społecznościowych 

Analysis of the qualifications of Marketing Department staff 
relating to the activity of companies in social media 

dr Karolina Ertmańska Węgrzyn Magdalena 

4.  Zarządzanie różnorodnością jako model biznesu na przykładzie.... 
Diversity management as a business model on the example of 
... 

dr Joanna Hernik Bieniecka Agnieszka 

5.  
Ocena ekonomiczna turystyki prozdrowotnej kobiet w Kołobrzegu 
w okresie zimowym 

Economic assessment of the pro-health tourism of women in 
Kołobrzeg in winter 

prof.dr hab. Leonid 
Worobjow 

Karlińska Daria 

Katedra Zarzadzania Przedsiębiorstwami  

6.  
Ocena efektywności restrukturyzacji zatrudnienia na przykładzie 
PKP Cargo S.A. 

Assessment of the effectiveness of employment restructuring 
on the example of PKP Cargo S.A.  

dr Ewa Kołoszycz Piaskowska Marta 

7.  
Ocena efektywności restrukturyzacji zatrudnienia na przykładzie 
Poczty Polskiej S.A. 

Assessment of the effectiveness of employment restructuring 
on the example of Poczta Polska S.A.  

dr Ewa Kołoszycz Uleńska Marzena 

8.  
Strategie rozwoju wybranych regionów Polski północno-zachodniej 
w kontekście kształtowania się rynku pracy w Polsce 

Development strategies of the selected regions of North-
Western Poland in the context of the labour market 
development in Poland 

dr inż. Anna Sworowska Mrozek Michał 

9.  
Uwarunkowania gospodarowania kapitałem ludzkim a edukacja w 
województwie zachodniopomorskim na tle Polski w latach 2010-
2014 

Determinants of human capital management and education 
in the West Pomeranian Province against Poland in the years 
2010-2014 

dr inż. Robert Rusielik Reszke Paula 

Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii 

10.  
Statystyczna analiza ofert na polskim rynku pracy w latach 2010-
2014 

Statistical analysis of the job offers on the Polish labour 
market in the years 2010-2014 

dr Aneta Becker Orłowska Justyna 

11.  
Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce na tle krajów Unii 
Europejskiej - analiza statystyczna 

The situation of women on the labour market in Poland 
against a background of European Union countries - 
statistical analysis  

dr hab. Iwona Bąk Jaworska Paulina 

12.  
Przestrzenne zróżnicowanie województw w Polsce pod względem 
sytuacji na rynku pracy 

The spatial differentiation of provinces in Poland in terms of 
the labour market situation 

dr hab. Iwona Bąk Masłowska Łucja 

13.  
Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w latach 2010-
2015 – analiza statystyczna 

The labour market in the West Pomeranian Province in the 
years 2010-2015 – statistical analysis 

dr hab. Iwona Bąk Sowińska Paula 

14.  
Statystyczna analiza wybranych zjawisk demograficznych w Polsce 
w latach 2005-2015 

Statistical analysis of selected demographic phenomena in 
Poland in the years 2005-2015 

dr hab. Iwona Bąk Szymański Kamil 
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15.  
Przestrzenne zróżnicowanie przestępczości w Polsce w latach 2010-
2015 

The spatial differentiation of crime in Poland in the years 
2010-015 

dr hab. Iwona Bąk Wygaś Karolina 

Zakład Ekonomii 

16.  
Dochody i wydatki gospodarstw domowych w Polsce w latach 
2011-2015 

Household income and expenditure in Poland in the years 
2011-2015 

dr hab.inż. Irena Łącka, 
prof. ZUT 

Szczerbiak Malwina 

Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki 

17.  
Gospodarowanie kapitałem ludzkim w województwie 
zachodniopomorskim - aspekty społeczno-ekonomiczne 

Human capital management in the West Pomeranian 
Province – social and economic aspects 

dr hab.inż. Bogusław 
Stankiewicz, prof. ZUT 

Faluta Natalia 
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Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości 

18.  
Zakres ujawnień informacji o rozrachunkach na przykładzie 
wybranych spółek giełdowych branży odzieżowej 

The scope of settlement information disclosures on the example of 
selected stock exchange listed clothing industry companies 

dr Bożena 
Nadolna 

Demucha Anna 

19.  
Polityka bilansowa na przykładzie wybranych spółek 
giełdowych branży paliwowej 

The balance-sheet policy on the example of selected stock exchange 
listed fuel industry companies 

dr Bożena 
Nadolna 

Kałapacka Anna 

20.  
Ocena zakresu informacji w sprawozdaniu z działalności 
zarządu wybranych spółek giełdowych 

Assessment of the scope of information in the activity report of 
management board of selected stock exchange listed companies 

dr Bożena 
Nadolna 

Karpicka Iwona 

21.  
Ocena wyniku finansowego na przykładzie nadleśnictw w 
Choszcznie i Barlinku w latach 2010-2015 

Assessment of the financial result on the example of Forest District 
Inspectorates in Choszczno and Barlinek in the years 2010-2015 

dr Bożena 
Nadolna 

Kisielewicz Monika 

22.  
Edukacja na potrzeby wykonywania zawodów związanych z 
rachunkowością na uczelniach państwowych w Polsce 

Education for the purposes of practising accounting-related professions 
at state higher education institutions in Poland 

dr Bożena 
Nadolna 

Mieczkowska Malwina 

23.  
Wpływ zmian formy opodatkowania dochodów na obciążenia 
podatkowe małego przedsiębiorstwa na przykładzie jednostki 
XYZ 

The impact of changes in income taxation form on the tax burden of 
small enterprise on the example of entity XYZ 

dr Bożena 
Nadolna 

Połeć Dariusz 

24.  
Wycena aktywów biologicznych i produktów rolniczych na 
przykładzie Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki 
PIB Kołbacz sp. z o.o. 

The valuation of biological assets and agricultural produce on the 
example of the Kołbacz Experimental Station of the National Research 
Institute of Animal Production (Zakład Doświadczalny Insytutu 
Zootechniki PIB Kołbacz Sp. z o.o.) 

dr Bożena 
Nadolna 

Poniatowski Daniel 

25.  
Aktywa obrotowe jako podstawa oceny płynności finansowej 
przedsiębiorstw na przykładzie wybranej jednostki 

Current assets as a basis of enterprise financial liquidity assessment on 
the example of selected entity 

dr Elżbieta 
Jaworska 

Lipińska Paulina 

26.  
Ocena  budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 
przykładzie wybranych gmin powiatu polickiego 

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

dr Iwona 
Majchrzak 

Dęga Karolina 

27.  
Koszty ochrony środowiska przedsiębiorstw energetycznych 
na przykładzie Elektrowni Dolna Odra 

Environmental protection costs in power companies on the example of 
the Dolna Odra Power Plant 

dr Iwona 
Majchrzak 

Stocka Daria 

28.  
Wpływy z podatków lokalnych jako źródło dochodów 
własnych na przykładzie wybranych gmin w latach 2011-2016 

Local tax revenues as a source of own income on the example of selected 
communes in the years 2011-2016 

dr Zofia 
Sawicka-
Kluźniak 

Kuśmierek Justyna 

Katedra Marketingu 

29.  
Ocena zdolności kredytowej jednostki samorządu 
terytorialnego na przykładzie gminy X 

Assessment of the creditworthiness of local government unit on the 
example of the X Commune 

dr inż. 
Zbigniew 
Mazur 

Burzyńska Agata 

30.  Analiza wartości marki na przykładzie branży hotelarskiej Analysis of the brand equity on the example of the hotel industry 
dr Karolina 
Ertmańska 

Dylewska Justyna 

31.  
Realizacja rozwoju gminy Pyrzyce zawarta w dokumentach o 
charakterze strategicznym 

Implementation of the development of the Pyrzyce Commune contained 
in strategic documents 

dr Piotr 
Nowaczyk 

Nowak Patrycja 
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32.  
Ocena kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa 
turystycznego w kontekście ryzyka bankructwa na przykładzie 
przedsiębiorstwa Rainbow Tours S.A. w latach 2011-2014 

Assessment of the economic condition of tourist company in the context 
of bankruptcy risk on the example of Rainbow Tours S.A. Company in the 
years 2011-2014  

prof.dr hab. 
Leonid 
Worobjow 

Misiak Weronika 

Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska 

33.  
Wpływ sprzedaży mieszkań komunalnych na dochody z tytułu 
podatku od nieruchomości 

The impact of council flat sales on the income from property tax 
dr hab. Teodor 
Skotarczak, 
prof. ZUT 

Wróbel Magdalena 

Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii 

34.  
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania 
warunków życia ludności w Polsce  

Taxonomic analysis of the spatial differentiation of living conditions of 
the population in Poland 

dr Aneta 
Becker 

Płatek Kinga 

35.  
Wpływ podatku od towarów i usług na dochody budżetu 
państwa - analiza statystyczna 

The impact of value added tax on the state budget income – statistical 
analysis 

dr hab. Iwona 
Bąk 

Cisek Paula 

36.  
Statystyczno-ekonometryczna analiza dochodów i wydatków 
na podstawie wybranej gminy 

Statistical and econometric analysis of income and expenditure on the 
basis of selected commune 

dr hab. Iwona 
Bąk 

Wysocka Marzena 

37.  
Wykorzystanie modeli optymalizacyjnych w planowaniu 
produkcji gospodarstwa rolnego 

The use of optimisation models in the planning of agricultural holding 
production 

dr inż. Jadwiga 
Zaród 

Luter Karolina 

38.  
Statystyczno-ekonometryczne modelowanie i prognozowanie 
zmiennych charakteryzujących działalność przedsiębiorstwa 
budowlanego X 

Statistical and econometric modelling and forecasting of the variables 
characterising the operation of the building enterprise X 

dr Katarzyna 
Wawrzyniak 

Nowak Agata 

Zakład Ekonomii 

39.  
Wpływ podatków i opłat na budżet gminy Dobra w 
województwie zachodniopomorskim w latach 2011-2015 

The impact of taxes and charges on the budget of the Dobra Commune in 
the West Pomeranian Province in the years 2011-2015 

dr hab.inż. 
Irena Łącka, 
prof. ZUT 

Frąckowiak Monika 

40.  
Problem osób starszych na rynku pracy i możliwości jego 
przezwyciężania w Polsce (na przykładzie województwa 
zachodniopomorskiego) 

The problem of older people on the labour market in Poland and 
opportunities to overcome it (on the example of the West Pomeranian 
Province) 

dr hab.inż. 
Irena Łącka, 
prof. ZUT 

Niewczas Aleksandra 

41.  Przyczyny i skutki kryzysu w Grecji The causes and consequences of crisis in Greece 
dr hab.inż. 
Irena Łącka, 
prof. ZUT 

Okoniewska Alicja 

42.  
Gmina jako beneficjent środków unijnych w latach 2007-2013 
(na przykładzie Gminy Miasta Szczecin) 

Commune as a beneficiary of the EU funds in the years 2007-2013 (on 
the example of the Szczecin Municipality) 

dr hab.inż. 
Irena Łącka, 
prof. ZUT 

Pruszczyńska Magdalena 

43.  
Problemy osób młodych na rynku pracy w Polsce i możliwości 
ich przezwyciężania 

The problems of young people on the labour market in Poland and 
opportunities to overcome them 

dr hab.inż. 
Irena Łącka, 
prof. ZUT 

Stekiel Klaudia 
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44.  
Znaczenie podatków lokalnych dla dochodów jednostki 
samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Dobra w 
latach 2011-2015 

The importance of local taxes for the income of local government unit on 
the example of the Dobra Commune in the years 2011-2015 

dr Janusz 
Myszczyszyn 

Marcińczyk Magdalena 

45.  
Wpływ kryzysu finansowego na funkcjonowanie gospodarki 
Islandii  

The impact of financial crisis on the functioning of the Island’s economy 
dr Janusz 
Myszczyszyn 

Musiał Oskar 

46.  
Wpływ jakości kapitału ludzkiego na efektywność 
ekonomiczną wybranych przedsiębiorstw 

The impact of the human capital quality on the economic effectiveness of 
selected enterprises 

dr Janusz 
Myszczyszyn 

Sędłak Natalia 

47.  
Perspektywy rozwoju sektora średnich przedsiębiorstw na 
przykładzie wybranych przedsiębiorstw gminy Dobrzany 

Prospects for development of the sector of medium-sized enterprises on 
the example of selected companies of the Dobrzany Commune 

dr Janusz 
Myszczyszyn 

Radomska Joanna 
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Katedra Marketingu 

48.  Nabywanie nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców  Acquisition of real property in Poland by foreigners 
dr Arkadiusz 
Malkowski 

Misiura Justyna 

49.  
Wpływ opakowań produktów na decyzje konsumentów na 
przykładzie wybranych kremów do twarzy 

Impact of the product's packaging on consumer decisions based on 
selected face creams 

dr Rafał Mazur Zgodowska Agata 

Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska 

50.  Ocena efektywności sprzedaży mieszkań komunalnych Assessment of the effectiveness of council flat sales 
dr hab. Teodor 
Skotarczak, prof. ZUT 

Chilkiewicz Agnieszka 

51.  Ocena rynku nieruchomości rekreacyjnych Assessment of the recreational property market 
dr hab. Teodor 
Skotarczak, prof. ZUT 

Gajewska Teresa 

52.  
Przesłanki i skutki wyłączania gruntów rolnych z produkcji z 
przeznaczeniem na tereny inwestycyjne 

Premises and consequences of the removal of farmland from 
production for the purpose of investment area 

dr hab. Teodor 
Skotarczak, prof. ZUT 

Górniak Mateusz 

53.  
Funkcjonowanie rynku mieszkań jedno- i dwupokojowych w 
Szczecinie w latach 2010-2014 

The functioning of the one-room and two-room apartment market 
in Szczecin in the years 2010-2014 

dr hab. Teodor 
Skotarczak, prof. ZUT 

Jaracz Mariusz 

54.  
Ocena preferencji i oczekiwań nabywców na rynku 
nieruchomości mieszkaniowych 

Assessment of the preferences and expectations of buyers on the 
housing property market 

dr hab. Teodor 
Skotarczak, prof. ZUT 

Kaczyńska Monika 

55.  
Zmienność w gospodarowaniu gminnym zasobem mieszkań 
komunalnych 

Variation in the management of municipal council flat stock 
dr hab. Teodor 
Skotarczak, prof. ZUT 

Kiełducki Jacek 

56.  
Ocena potencjału inwestycyjnego nieruchomości mieszkalnych 
w miejscowościach nadmorskich 

Assessment of the investment potential of housing property in 
seaside localities 

dr hab. Teodor 
Skotarczak, prof. ZUT 

Kiłeczko Patryk 

57.  
Zasadność wyceny nieruchomości przy zastosowaniu metod 
analizy statystycznej 

The validity of property valuation when using statistical analysis 
methods 

dr hab. Teodor 
Skotarczak, prof. ZUT 

Narloch Kuba 

58.  
Poziom społecznego budownictwa mieszkaniowego w 
Szczecinie 

The level of social housing construction in Szczecin 
dr hab. Teodor 
Skotarczak, prof. ZUT 

Pietrasik Agnieszka 

59.  Ocena zmian na rynku nieruchomości leśnych i rolnych 
Assessment of the changes on the forest and agricultural property 
market 

dr hab. Teodor 
Skotarczak, prof. ZUT 

Pilipaka Hubert 

60.  Znaczenie suburbanizacji szczecińskiej dla gminy Goleniów 
The importance of the Szczecin’s suburbanisation for the Goleniów 
Commune 

dr hab. Teodor 
Skotarczak, prof. ZUT 

Szczepański Rafał 

61.  
Wpływ rewitalizacji na kształtowanie się poziomu cen 
nieruchomości mieszkaniowych w Szczecinie 

The impact of revitalisation on the development of housing 
property price level in Szczecin 

dr hab. Teodor 
Skotarczak, prof. ZUT 

Trott Mateusz 

62.  
Identyfikacja czynników wpływających na wartość wycenianej 
nieruchomości 

Identification of the factors affecting the value of real property 
being valued 

dr hab. Teodor 
Skotarczak, prof. ZUT 

Wrzeszcz Danuta 

63.  
Narzędzia gospodarki przestrzennej a rynek nieruchomości w 
wybranych gminach województwa zachodniopomorskiego 

Spatial management tools and the real property market in the 
selected communes of the West Pomeranian Province 

dr Maciej Nowak Łączek Patrycja 
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64.  
Najem komunalnych lokali mieszkalnych na szczecińskim rynku 
nieruchomości w latach 2011-2015 

The rental of council flats on the Szczecin’s real property market in 
the years 2011-2015 

dr Monika Śpiewak-
Szyjka 

Dulat - 
Wolniak 

Martyna 

Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii 

65.  
Wykorzystanie bazy noclegowej turystyki w Polsce w latach 
2010-2015 – analiza statystyczna 

The use of tourist accommodation facilities in Poland in the years 
2010-2015 – statistical analysis 

dr hab. Iwona Bąk Parys Magdalena 

66.  
Statystyczno-ekonometryczna analiza rynku nieruchomości 
rolnych w powiecie gryfińskim w latach 2006-2016 

Statistical and econometric analysis of the agricultural property 
market in the Gryfino District in the years 2006-2016 

dr hab. Iwona Bąk Wilczyński Marcin 

67.  
Statystyczna analiza prawidłowości w zakresie rozwoju 
miejskiej komunikacji rowerowej na przykładzie Szczecina 

Statistical analysis of the regularities in municipal cycling 
development on the example of Szczecin 

dr Katarzyna 
Wawrzyniak 

Kuś Dominika 

68.  
Statystyczna analiza struktury i dynamiki transakcji 
kupna/sprzedaży nieruchomości lokalowych w Polsce w latach 
2011-2015 

Statistical analysis of the structure and dynamics of self-contained 
premise purchase and sale transactions in Poland in the years 
2011-2015 

dr Katarzyna 
Wawrzyniak 

Szajna Dominika 

69.  
Analiza porównawcza klasyfikacji spółek giełdowych z sektora 
Budownictwo ze względu na sytuację finansową w latach 2010-
2014 

Comparative analysis of the classification of building sector stock-
exchange listed companies according to the financial situation in 
the years 2010-2014 

dr Katarzyna 
Wawrzyniak 

Wojtas Hanna 

70.  
Statystyczna analiza prawidłowości na rynku nieruchomości 
mieszkalnych w województwach w Polsce w latach 2011-2015 

Statistical analysis of the regularities on the housing property 
market in provinces in Poalnd in the years 2011-2015 

dr Katarzyna 
Wawrzyniak 

Zarucka Karolina 

Zakład Ekonomii 

71.  
Znaczenie podatków lokalnych dla budżetu gminy Resko w 
latach 2011-2015 

The importance of local taxes for the budget of the Resko 
Commune in the years 2011-2015 

dr Janusz 
Myszczyszyn 

Kulik Justyna 

72.  
Ocena efektywności analizy technicznej w obrocie giełdowym 
na przykładzie wybranych spółek branży budowlanej 

Assessment of the effectiveness of technical analysis in stock-
exchange trading on the example of selected building industry 
companies 

dr Janusz 
Myszczyszyn 

Żak Michał 

 
 
 


