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Lp. AUTOR TEMATU PROPOZYCJA TEMATU 

Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii 

1 Katarzyna 
Wawrzyniak 

Statystyczna analiza struktury i dynamiki transakcji kupna/sprzedaży 
nieruchomości lokalowych w Polsce w wybranych latach 

2 Iwona Bąk Statystyczna analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w wybranej 
gminie (mieście) 

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami 

3 Anna Sworowska-
Baranowska Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie obrotu nieruchomościami 

4 Ewa Kołoszycz Ocena ryzyka inwestowania na rynku nieruchomości 

Katedra Ekonomii i Rachunkowości  

5 dr hab. inż. Irena 
Łącka, prof. ZUT 

Ocena wpływów budżetowych wybranej jednostki samorządu terytorialnego 
z tytułu podatku od nieruchomości 

6 dr hab. inż. Irena 
Łącka, prof. ZUT 

Zapotrzebowanie na nieruchomości komercyjne na lokalnym/reginalnym 
rynku i jego uwarunkowania 

7 dr hab. inż. Irena 
Łącka, prof. ZUT Problem wolnych powierzchni użytkowych na lokalnym rynku nieruchmości 

8 dr hab. inż. Irena 
Łącka, prof. ZUT 

Rzeczoznawstwo majątkowe  jako podstawa do działań przedsiębiorczych w 
świetle badań ilościowych i jakościowych 

9 dr Marzena 
Rydzewska Sprawozdawczość finansowa spółdzielni mieszkaniowych na przykładzie ... 

10 dr Marzena 
Rydzewska 

Sprawozdanie finansowe i rzeczowe wspólnoty mieszkaniowej na 
przykładzie … 

11 dr Marzena 
Rydzewska 

Rachunkowość wspólnot mieszkaniowych (spółdzielni mieszkaniowych) na 
przykładzie … 

12 dr Marzena 
Rydzewska 

Organizacja rachunkowości w spółdzieniach mieszkaniowych (we 
wspólnotach mieszkaniowych) na przykładzie … 

13 dr Marzena 
Rydzewska 

Zarządzanie płynnością finansową w spółdzielni mieszkaniowej (wspólnocie 
mieszkaniowej) na przykładzie … 

14 dr Marzena 
Rydzewska 

Ocena rentowności (płynności finansowej, gospodarowania majątkiem itp.) 
na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa budowlanego 

15 dr Marzena 
Rydzewska 

Wynagrodzenia w przedsiębiorstwie budowlanym (spółdzielni 
mieszkaniowej itp.) - naliczanie i rozliczanie  

16 dr Marzena 
Rydzewska Przedsięwzięcie deweloperskie w ewidencji księgowej na przykładzie … 

Katedra Nieruchomości  

17 dr Monika Śpiewak-
Szyjka Rozwój rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce 

18 dr Monika Śpiewak-
Szyjka Ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości 

19 dr Monika Śpiewak-
Szyjka Gospodarowanie nieruchomościami publicznymi 

20 dr Anna Oleńczuk-
Paszel Funkcjonowanie rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce 



21 dr Anna Oleńczuk-
Paszel Podatek od nieruchomości jako dochód własny gminy 

22 dr Anna Oleńczuk-
Paszel Nieruchomość jako przedmiot obrotu rynkowego 

23 dr Anna Oleńczuk-
Paszel Rzeczoznawstwo majątkowe jako działalność zawodowa 

24 dr Anna Oleńczuk-
Paszel Wycena nieruchomości mieszkaniowych 

25 dr Małgorzata Blaszke Funkcjonowanie rynku nieruchomości w wybranym powiecie 

26 dr Małgorzata Blaszke Ustalanie wartości prawa użytkowania wieczystego 

27 dr Małgorzata Blaszke Metodyka wyceny plantacji kultur wieloletnich 

28 dr hab. Maciej Nowak Gospodarowanie nieruchomościami w gminie 

29 dr hab. Maciej Nowak Gospodarka gminnym zasobem nieruchomości 

30 dr hab. Maciej Nowak Gospodarowanie przestrzenią w gminie 

Katedra Analizy Systemowej i Marketingu  

31 dr Arkadiusz 
Malkowski  Analiza rynku nieruchomości mieszkaniowych w latach 2010-2019 

32 dr Arkadiusz 
Malkowski  Narzędzia marketingu wykorzystywane  na rynku nieruchomości  

33 dr Arkadiusz 
Malkowski  

Gminny program rewitalizacyjny jako narzędzie zarządzania obszarem 
zdegradowanym 

34 dr Arkadiusz 
Malkowski  

Gospodarowanie nieruchomościami w wybranej jednostce samorządu 
terytorialnego 

35 dr hab. Joanna Hernik Marketingowe determinanty ustalania cen nieruchomości na przykładzie .. 

36 dr hab. Joanna Hernik Nieruchomość jako produkt marketingowy na przykładzie … 

37 dr hab. Joanna Hernik Strategia promocji nieruchomości na przykładzie … 

38 dr Rafał Mazur Wpływ marketingu internetowego na rozwój rynku nieruchomości 

39 dr Rafał Mazur Ocena działań marketingowych na rynku nieruchomości 

40 dr Karolina Ertmańska Specyfika marketingu usług profesjonalnych na przykładzie biur obrotu 
nieruchomościami  

41 dr inż. Zbigniew 
Mazur Rynek nieruchomości w latach 2015-2019 a zmiany w prawie polskim 

42 dr inż. Zbigniew 
Mazur 

Analiza trendów w kształtowaniu się cen nieruchomości na przestrzeni lat 
2015-2019 na przykładzie…. 

 


