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Lp. AUTOR TEMATU PROPOZYCJA TEMATU 

Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii 

1 Katarzyna Wawrzyniak Statystyczna analiza struktury i dynamiki dochodów/wydatków budżetowych w wybranej gminie w 
wybranych latach 

2 Katarzyna Wawrzyniak Klasyfikacja spółek giełdowych z wybranego sektora ze względu na kondycję finansową z 
wykorzystaniem wybranej metody wielowymiarowej analizy statystycznej 

3 Katarzyna Wawrzyniak Statystyczna analiza struktury miesięcznych kosztów utrzymania w gospodarstwach domowych w 
Polsce w wybranym roku 

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 Agnieszka Sompolska-
Rzechuła Metody klasyfikacji w badaniu wydatków w wybranych typach gospodarstw domowych 

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

10 Agnieszka Sompolska-
Rzechuła Wydatki i przychody emerytów w województwie zachodniopomorskim - analiza struktury i dynamiki 

11 Agnieszka Sompolska-
Rzechuła Liniowe porządkowanie funduszy inwestycyjnych w Polsce pod względem wyniku finansowego 

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



Katedra Ekonomii i Rachunkowości  

13 dr hab. inż. Irena Łącka, 
prof. ZUT Ocena sytuacji ekonomicznej wybranego przedsiębiorstwa w latach….. 

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

Ocena kondycji finansowej wybranej spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie w latach……. 

15 dr hab. inż. Irena Łącka, 
prof. ZUT Zadłużenie gospodarstw domowych w Polsce w latach…… - stan i przyczyny 

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

Dochody i wydatki wybranego typu gospodarstw domowych w Polsce  w latach ….  i ich 
uwarunkowania 

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

Zmiany wydatków na konsumpcję gospodarstw domowych w kraju/regionie w latach….i ich 
przyczyny 

18 dr hab. inż. Irena Łącka, 
prof. ZUT Determinanty zmian sytuacji materialnej gspodarstw domowych w Polsce w latach….. 

19 dr hab. inż. Irena Łącka, 
prof. ZUT Inwestycje przedsiębiorstw w Polsce w latach … i ich determinanty 

20 dr hab. inż. Irena Łącka, 
prof. ZUT Finansowanie ekoinnowacji jako szansa dla rozwoju podmiotów gospodarczych  

21 dr hab. inż. Irena Łącka, 
prof. ZUT Wydatki wybranej jednostki samorządu terytorialnego w latach…..  i ich uwarunkowania 

22 dr hab. inż. Irena Łącka, 
prof. ZUT Ocena sytuacji finansowej wybranej jednostki samorządu terytorialnego w  latach….. 

23 dr hab. inż. Irena Łącka, 
prof. ZUT Podatki jako źródło dochodów państwa/jednostki samorządu terytorialnego w latach….. 

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

Wykorzystanie dochodów budżetowych państwa/jednostki samorządu terytorialnego na realizację 
zadań ……. w latach…..  

25 dr hab. inż. Irena Łącka, 
prof. ZUT Wydatki na działalność innowacyjną przedsiębiorstwa/sektora/kraju w latach…. i ich efekty 

26 dr hab. inż. Irena Łącka, 
prof. ZUT Finansowanie działalności wybranego przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw sektora… w latach…... 

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

Wykorzystanie alternatywnych źródeł finansowania w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw ……. 
w latach…... 

28 dr hab. inż. Irena Łącka, 
prof. ZUT Venture capital i aniołowie biznesu jako dostawcy kapitału dla podmiotów gospodarczych  

29 dr Beata Będzik Pomiar i ocena kapitału społecznego w przedsiębiorstwie 

30 dr Janusz Myszczyszyn  Ocena wpływu wykorzystania funduszy UE na rozwój regionalny i lokalny (np. w zakresie 
infrastruktury, know-how, innowacji) 



31 dr Błażej Suproń Analiza ekonomiczna wybranego podmiotu sektora transportu drogowego 

32 dr Błażej Suproń Poziom i struktura kosztów działalności wybranego przedsiębiorstwa transportowego 

33 dr Błażej Suproń Analiza systemu rachunkowości wybranego przedsiębiorstwa transportowego 

34 dr Błażej Suproń Ocena ekonomiczna działalności wybranego podmiotu sektora Transport-Spedycja-Logistyka 
notowanego na GPW w Warszawie 

35 Błażej Suproń Analiza zależności między nakładami na inwestycje w nowe środki transportowe a ich efektami 
ekonomicznymi na przykładzie wybranych przedsiębiorstw 

36  Błażej Suproń Statystyczna analiza rynku pracy kierowców zawodowych w Polsce / województwie / regionie 

37 Błażej Suproń Wykorzystanie metod ilościowych w optymalizacji kosztów działania przedsiębiorstwa 
transportowego na wybranym przykładzie 

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 Bożena Nadolna Analiza kosztów w przedsiębiorstwie X 

48 Bożena Nadolna Amortyzacja w świetle prawa podatkowego na przykładzie przedsiębiorstwa Y 

49 Bożena Nadolna Leasing w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego na przykładzie przedsiębiorstwa Z 



50 Bożena Nadolna Ocena outsourcingu usług księgowych na przykładzie biura rachunkowego X 

51 Bożena Nadolna Projekt systemu rachunkowości dla przedsiębiorstwa developerskiego  

52 Bożena Nadolna Ocena porównawcza polityk rachunkowości na przykładzie wybranych przedsiębiorstw  

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

54 Iwona Majchrzak Rachunek kosztów jako podstawa zarządzania przedsiębiorstwem …. 

55 Iwona Majchrzak Wykorzystanie rachunku kosztów na potrzeby zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie … 

56 Iwona Majchrzak Identyfikacja i ewidencja kosztów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach branży … 

57 Iwona Majchrzak Analiza kosztów jako podstawa zarządzania jednostką gospodarczą 

58 Iwona Majchrzak Kalkulacja kosztów jako podstawa podejmowania decyzji zarzączych 

59 Iwona Majchrzak Bilansowe i podatkowe aspekty rachunkowości 

60 dr Marzena Rydzewska 
Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostek mikro (małych podmiotów 
gospodarczych, jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych, jednostek 
nieprowadzących działalności gospodarczej itp.) na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa 

61 dr Marzena Rydzewska Sprawozdawczość jednostek budżetowych na przykładzie ... 

62 dr Marzena Rydzewska Rozrachunki w księgach rachunkowych przedsiębiorstw na przykładzie …. 

63 dr Marzena Rydzewska Ewidencja i rozliczanie wynagrodzeń na przykładzie ….. 

64 dr Marzena Rydzewska 
Specyfika rachunkowości … (np. jednostek sektora finansów publicznych, organizacji 
pozarządowych, jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej itd.) na przykładzie 
wybranych podmiotów 

65 dr Marzena Rydzewska Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie na przykładzie … 

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

67 dr Marzena Rydzewska Dokumentacja księgowa - zasady jej przechowywania i ochrony na przykładzie …. 



68 dr Marzena Rydzewska Kalkulacja kosztów w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym 

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

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

71 dr Marzena Rydzewska Wynagrodzenia - dokumentacja, naliczanie, ewidencja i rozliczanie na przykładzie … 

72 dr Marzena Rydzewska Ewidencja księgowa w mikro i małych przedsiębiorstwach - analiza porównawcza 

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

74 dr Marzena Rydzewska Model rachunku kosztów w wybranym przedsiębiorstwie…. 

75 dr Marzena Rydzewska Księgi podatkowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na przykładzie 

76 dr Marzena Rydzewska Zakres informacyjny uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów w organizacji pozarządowych na 
przykładzie... 

77 dr Marzena Rydzewska Podatek od towarów i usług i jego rozliczanie na przykładzie wybranych przedsiębiorstw 

78 dr Marzena Rydzewska Księgowe i podatkowe aspekty amortyzacji środków trwałych na przykładzie ……….. 

79 dr Marzena Rydzewska Nauczanie rachunkowości w szkołach ponadgimnazjalnych/wyższych na przykładzie wybranej 
szkoły/uczelni 

80 dr Marzena Rydzewska Outsourcing usług finansowo-księgowych w Polsce 

81 dr Marzena Rydzewska Centra usług wspólnych w jednostkach samorządu terytorialnego  

Katedra Analizy Systemowej i Marketingu  

82 dr inż. Andrzej Sobczyk Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej metodą wskaźnikową na przykładzie wybranego 
przedsiębiorstwa 

83 dr inż. Andrzej Sobczyk Ocena płynności finansowej na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa 

84 dr inż. Andrzej Sobczyk Ocena efektywności przedsięwzięć rozwojowych 



85 dr inż. Andrzej Sobczyk Ocena lokalnego potencjału społeczno-ekonomicznego na wybranym przykładzie 

86 dr inż. Beata Szczecińska Ocena kosztów własnych wybranego przedsiębiorstwa 

87 dr Dawid Dawidowicz Analiza finansowa i jej znaczenie dla przedsiębiorstwa 

88 dr Dawid Dawidowicz Narzędzia controllingu w przedsiębiorstwie... 

89 dr Dawid Dawidowicz Rodzaje analiz wykorzystywanych w przedsiębiorstwie  

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

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

92 dr Wojciech Zbaraszewski Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw 

93 dr Wojciech Zbaraszewski Ocena stanu wiedzy i świadomości ekonomicznej mieszkańców gminy/powiatu/województwa 

94 dr Wojciech Zbaraszewski Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa 

95 dr Wojciech Zbaraszewski Finansowanie obszarów chronionych 

96 dr Wojciech Zbaraszewski Regionalne efekty ekonomiczne z obszaru chronionego 

97 dr Wojciech Zbaraszewski Analiza poziomu życia w ujęciu przestrzennym 

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

99 dr Arkadiusz Malkowski  Obligacje komunalne jako instrument pozyskania kapitału przez jednostki samorządu terytorialnego 

100 dr Arkadiusz Malkowski  Budżet jako narzędzie zarządzania rozwojem lokalnym na przykładzie wybranej jednostki 
samorządu terytorialnego 

101 dr Arkadiusz Malkowski  Ocena wykorzystania funduszy europejskich w gminie X 

102 dr Karolina Ertmańska Specyfika marketingu usług profesjonalnych na przykładzie biur rachunkowych 



103 Piotr Nowaczyk Analiza finansowa oraz ekonomiczna inwestycji infrastrukturalnych w małych portach morskich 

104 dr inż. Zbigniew Mazur Specyfika rozliczania wydatków współfinansowanych z budżetu UE w rachunkowości jednostek 
samorządu terytorialnego w latach 2016-2019 

105 dr inż. Zbigniew Mazur Analiza polskich uregulowań prawnych dotyczących rachunkowości w zakresie projektów unijnych w 
latach 2016-2019 

106 dr inż. Zbigniew Mazur Analiza wydatków dokonanych w latach 2016-2019 w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego  

107 dr inż. Zbigniew Mazur Analiza uwarunkowań rachunkowości w polskich podmiotach służby zdrowia w latach 2016-2019 

108 dr inż. Zbigniew Mazur Specyfika rachunkowości w zakresie ewidencji wydatków na projekty unijne dotyczące zatrudnienia 
w latach 2016-2019 

 


