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Lp. AUTOR TEMATU PROPOZYCJA TEMATU 

Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii 

1 Katarzyna 
Wawrzyniak 

Statystyczna analiza porównawcza struktury i dynamiki dochodów/wydatków 
budżetowych w wybranych gminach 

2 Katarzyna 
Wawrzyniak 

Diagnoza kondycji finansowej spółek giełdowych z wybranego sektora z 
wykorzystaniem wybranych metod wielowymiarowej analizy statystycznej 

3 Katarzyna 
Wawrzyniak 

Statystyczna analiza porównawcza struktury miesięcznych kosztów utrzymania 
w gospodarstwach domowych w Polsce w wybranych latach 

4 Iwona Bąk 
Wykorzystanie wielowymiarowej analizy statystycznej do badania kondycji 
finansowej spółek wybranego sektora notowanych na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie  

5 Iwona Bąk Statystyczna analiza zróżnicowania kondycji finansowej wybranych jednostek 
terytorialnych 

6 Maciej Oesterreich Modelowanie (i prognozowanie) kosztów i przychodów przedsiębiorstwa X w 
latach (…) 

7 Maciej Oesterreich Badanie struktury budżetu gminy (...) w latach (...) 

8 dr Agnieszka 
Sompolska-Rzechuła Wydatki i przychody budżetu wybranej gminy - analiza struktury i dymaniki 

9 dr Agnieszka 
Sompolska-Rzechuła 

Wydatki i przychody emerytów w województwie zachodniopomorskim - analiza 
struktury i dynamiki 

10 dr Agnieszka 
Sompolska-Rzechuła 

Liniowe porządkowanie funduszy inwestycyjnych w Polsce pod względem wyniku 
finansowego 

11 dr Agnieszka 
Sompolska-Rzechuła Ocena zadowolenia klientów banków z wybranych form oszczędzania 

Katedra Ekonomii i Rachunkowości  

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

Ocena sytuacji ekonomicznej wybranego przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw 
sektora w latach….  

13 dr hab. inż. Irena 
Łącka, prof. ZUT Deficyt budżetowy państwa i jego oddziaływanie na gospodarkę w latach …..  

14 dr hab. inż. Irena 
Łącka, prof. ZUT Dług publiczny państwa i jego wpływ na gospodarkę w latach…..  

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

Finansowe i pozafinasowe determinanty rozwoju MŚP/wybranego 
sektora/wybranego przedsiębiorstwa w latach….  

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

Konsumpcja gospodarstw domowych  w Polsce  w świetle zmian ich budżetów w 
latach….. 

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

Inwestycje gospodarstw domowych  w Polsce  w świetle zmian ich budżetów w 
latach….  

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

Oddziaływanie zmiennej koniunktury gospodarczej na sytuację ekonomiczną 
przedsiębiorstw/gospodarstw domowych/państwa w latach….  

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

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłu ……. i jej finansowanie w 
latach…. 

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

Ocena sytuacji finansowej i majątkowej wybranego 
przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw sektora w latach….  



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

Ocena sytuacji finansowej  wybranego przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw sektora 
w latach…. i jej uwarunkowania 

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

Zmiany struktury budżetu wybranej jednostki samorządu terytorialnego w 
latach….  i ich przyczyny 

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

Zmiany struktury budżetu wybranej jednostki samorządu terytorialnego w 
latach….  i ich konsekwencje 

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

Ocena możliwości inwestycyjnych wybranej jednostki samorządu terytorialnego 
w latach…….  

25 dr hab. inż. Irena 
Łącka, prof. ZUT Podatki jako narzędzie oddziaływania na decyzje inwestycyjne 

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

Polityka podatkowa państw jako bariera/szansa pobudzenia wzrostu 
gospodarczego na wybranych przykładach  

27 dr Beata Będzik Budżet partycypacyjny jako instrument aktywizacji mieszkańców na przykładzie 
gminy …  

28 dr Janusz 
Myszczyszyn 

Współpraca sektora publicznego i prywatnego w ramach przedsięwzięć 
publiczno-prywatnych (PPP)  

29 dr Błażej Suproń Analiza porównawcza sprawozdań finansowych wybranych podmiotów sektora 
transportu drogowego w latach …. 

30 dr Błażej Suproń Analiza finansowa przedsiębiorstw polskiego sektora Transport-Spedycja-
Logistyka w latach 2010-2018 

31 dr Błażej Suproń Koszty działalności przedsiębiorstw transportowych na przykładzie wybranych 
podmiotów 

32 dr Błażej Suproń Porównanie organizacji rachunkowości w wybranych przedsiębiorstwach 
transportowych 

33 Bożena Nadolna Ocena zakresu ujawnień informacji o środkach trwałych w skonsolidowanych 
sprawozdaniach spółek giełdowych branży wydobywczej 

34 Bożena Nadolna Ocena kształtowania się przepływów pieniężnych na przykładzie wybranych 
spólek giełdowych branży energetycznej 

35 Bożena Nadolna Determinaty kształtowania się wyniku finansowego na przykładzie wybranych 
spółek giełdowych branży telekomunikacyjnej  

36 Bożena Nadolna Ocena programów nauczania na studiach podyplomowych z zakresu 
rachunkowosci w Polsce 

37 Bożena Nadolna Ocena zakresu ujawnień informacji w raportach społecznej odpowiedzialności 
biznesu (CSR) wybranych spółek giełdowych branży odzieżowej 

38 Elżbieta Jaworska 
Ocena sytuacji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa na podstawie 
sprawozdań finansowych oraz raportów społecznej odpowiedzialności na 
przykładzie przedsiębiorstwa X 

39 Elżbieta Jaworska Ocena płynności finansowej wybranych przedsiębiorstw z branży np. transportu 
drogowego, budownictwa….  w latach …. 

40 Elżbieta Jaworska Wykorzystanie sprawozdań finansowych do oceny kondycji finansowej 
wybranych przedsiębiorstw branży ….... 

41 Elżbieta Jaworska Etyka rachunkowości w zawodzie księgowego 

42 Elżbieta Jaworska Raportowanie informacji środowiskowych w przedsiębiorstwie na przykładzie 
wybranych spółek sektora ……… działających w Polsce 

43 Elżbieta Jaworska Raportowanie zintegrowane jako źródło informacji finansowych i niefinansowych 
na przykładzie …... 

44 Elżbieta Jaworska Kształtowanie się wyniku finansowego z perspektywy prawa bilansowego i prawa 
podatkowego na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ w latach … 

45 Elżbieta Jaworska Amortyzacja środków trwałych według prawa bilansowego i podatkowego na 
przykładzie przedsiębiorstw/spółek …. 

46 Elżbieta Jaworska Ocena kosztów …….. przedsiębiorstwa  na przykładzie …… 

47 Iwona Majchrzak Wykorzystanie narzędzi rachunkowości na potrzeby planowania i rozliczania 
działalności projektowej 



48 Iwona Majchrzak Budżetowanie i kontrola projektów 

49 Iwona Majchrzak Ujęcie kosztów ochrony środowiska w rachunku kosztów przedsiębiorstw branży 
…. 

50 Iwona Majchrzak Samoocena kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych 

51 Iwona Majchrzak Zakres ujawnień środowiskowych w sprawozdawczości przedsiębiorstw sektora 
…. 

52 Iwona Majchrzak Wykorzystanie informacji z systemu rachunkowości na potrzeby podejmowania 
decyzji zarządczych w jednostkach gospodarczych 

53 dr Marzena 
Rydzewska 

Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostek mikro, małych i 
dużych - analiza porównawcza  

54 dr Marzena 
Rydzewska 

Zakres informacyjny rachunkowości mikro i małych przedsiębiorstw - analiza 
porównawcza 

55 dr Marzena 
Rydzewska 

Zakres informacyjny uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów w organizacji 
pozarządowej na przykładzie... 

56 dr Marzena 
Rydzewska 

Uproszczenia w rachunkowości jednostek nieprowadzących działalności 
gospodarczej na przykładzie... (np. koła gospodyń wiejskich) 

57 dr Marzena 
Rydzewska 

Sprawozdawczość finansowa jednostek sektora finansów publicznych 
(organizacji pozarządowych itp.) na przykładzie wybranej jednostki … 

58 dr Marzena 
Rydzewska 

Roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne organizacji pożytku publicznego 
na przykładzie ... 

59 dr Marzena 
Rydzewska 

Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek budżetowych na przykładzie 
… 

60 dr Marzena 
Rydzewska 

Specyfika rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych (organizacji 
pozarządowych) na przykładzie wybranych podmiotów 

61 dr Marzena 
Rydzewska 

Księgi podatkowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 
przykładzie... 

62 dr Marzena 
Rydzewska Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie na przykładzie … 

63 dr Marzena 
Rydzewska 

Organizacja dokumentacji księgowej w jednostkach gospodarczych na 
przykładzie … 

64 dr Marzena 
Rydzewska 

Organizacja inwentaryzacji w (np. jednostce budżetowej, przedsiębiorstwie 
produkcyjnym, przedsiębiorstwie handlowym) na przykładzie wybranej jednostki 

65 dr Marzena 
Rydzewska Centra usług wspólnych w jednostkach samorządu terytorialnego  

6 dr Marzena 
Rydzewska Outsourcing usług finansowo-księgowych w Polsce 

67 dr Marzena 
Rydzewska 

Rozrachunki w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych 
przedsiębiorstw na przykładzie …. 

68 dr Marzena 
Rydzewska Koszty pracy - naliczanie, ewidencja i rozliczanie na przykładzie … 

69 dr Marzena 
Rydzewska 

Wynagrodzenia - dokumentacja, naliczanie, ewidencja i rozliczanie na 
przykładzie … 

70 dr Marzena 
Rydzewska Amortyzacja w świetle prawa bilansowego i podatkowego na przykładzie … 

71 dr Marzena 
Rydzewska 

Podatek od towarów i usług i jego rozliczanie w przedsiębiorstwach na 
przykładzie ..... 

72 dr Marzena 
Rydzewska Ocena płynności finansowej jednostki gospodarczej na przykładzie …. 

73 dr Marzena 
Rydzewska 

Ocena kosztów przedsiębiorstwa (kosztów pracy/kosztów zużycia 
materiałów/zużycia środków trwałych/magazynowania/produkcji/zbytu itp.) na 
przykładzie … 



74 dr Marzena 
Rydzewska 

Nauczanie rachunkowości w szkołach ponadgimnazjalnych/wyższych na 
przykładzie wybranej szkoły/uczelni 

Katedra Analizy Systemowej i Marketingu  

75 dr Dawid Dawidowicz Analiza rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce 

76 dr Dawid Dawidowicz Pracownicze Plany Kapitałowe jako uzupełnienie systemu emerytalnego 

77 dr Dawid Dawidowicz Analiza finansowa i jej znaczenie dla przedsiębiorstwa 

78 dr Dawid Dawidowicz Ocena dochodów i wydatków gminy 

79 dr Dawid Dawidowicz System emerytalny w Polsce 

80 dr Dawid Dawidowicz Sposoby zabezpieczania emerytalnego  

81 dr Dawid Dawidowicz Narzędzia controllingu w przedsiębiorstwie 

82 dr Dawid Dawidowicz Rodzaje analiz wykorzystywanych w przedsiębiorstwie 

83 dr Dawid Dawidowicz Instrumenty rynku finansowego  

84 dr Dawid Dawidowicz Instrumenty rynku kapitałowego 

85 dr Dawid Dawidowicz Wpływ wykorzystania instrumentów rynku pieniężnego na rynek finansowy 

86 dr Dawid Dawidowicz Znaczenie giełdy papierów wartościowych dla gospodarki 

87 dr Wojciech 
Zbaraszewski Ocena poziomu zadłużenia gmin w Polsce (lub wybranym regionie)  

88 dr Wojciech 
Zbaraszewski Wpływ środków unijnych na rozwój obszarów wiejskich w gminie 

89 dr Wojciech 
Zbaraszewski Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw 

90 dr Wojciech 
Zbaraszewski Ocena stanu wiedzy i świadomości ekonomicznej mieszkańców 

91 dr Wojciech 
Zbaraszewski Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa 

92 dr Wojciech 
Zbaraszewski Ocena płynności finansowej spółki 

93 dr Wojciech 
Zbaraszewski Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa 

94 dr Wojciech 
Zbaraszewski Dynamika i struktura kosztów działalności przedsiębiorstwa 

95 dr Arkadiusz 
Malkowski  Faktoring jako narzędzie zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie  

96 dr Arkadiusz 
Malkowski  

Obligacje komunalne jako instrument pozyskania kapitału przez jednostki 
samorządu terytorialnego 

97 dr Arkadiusz 
Malkowski  

Budżet jako narzędzie zarządzania rozwojem lokalnym na przykładzie wybranej 
jednostki samorządu terytorialnego 

98 dr Arkadiusz 
Malkowski  Ocena wykorzystania funduszy europejskich w gminie X 

99 dr inż. Zbigniew 
Mazur 

Wpływ funduszy unijnych na kondycję finansową jednostek samorządu 
terytorialnego w latach 2016-2019 



100 dr inż. Zbigniew 
Mazur 

Wpływ funduszy unijnych na kondycję finansową jednostek samorządu 
terytorialnego na przykładzie gminy X w latach 2016-2019 

101 dr inż. Zbigniew 
Mazur 

Wpływ funduszy unijnych na kondycję finansową jednostek samorządu 
terytorialnego na przykładzie powiatu X w latach 2016-2019 

102 dr inż. Zbigniew 
Mazur 

Kondycja finansowa służby zdrowia na przykładzie szpitala w … w latach 2016-
2019 

103 dr inż. Zbigniew 
Mazur Miejsce wydatków na marketing w budżecie gminy … w latach 2016-2019 

 


