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dr hab. Jarosław 
Brach, prof. UEW 
 

1. Podstawy transportu i spedycji - teoria, prawo, w tym 
konwencje. 

2. Transport 4.0 i Mobilność 4.0.  
3. Logistyka ostatniej mili.  
4. Nowe technologie transportowe.  
5. Transport wielogałęziowy.  
6. Transport wojskowy.  
7. Ekologizacja współczesnego transportu.  
8. Zarządzanie przedsiębiorstwami transportowymi. 

5 5 

dr hab. Andrzej 
Bytniewski, prof. 
UE 
 

1. Tworzenie systemów informatycznych zarządzania  
w przedsiębiorstwach.   

2. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu 
instytucjami, urzędami, towarzystwami ubezpieczeniowymi.  

3. Organizacja funkcjonowania systemów informatycznych 
zarządzania przedsiębiorstw.   

4. Komputeryzacja małych i średnich firm.   
5. Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania (ERP).  
6. Internet, extranet, intranet i ich wykorzystanie w biznesie.  
7. Wykorzystanie komputerów w organizacji i zarządzaniu 

produkcją, zarządzaniu relacjami z klientami.  
8. Wdrażanie powielarnych systemów informatycznych  

zarządzania.  
9. Metodyki wdrażania systemów informatycznych  

w zarządzaniu. 
10.  Integracja systemów sterowania produkcją (MES)  

z systemami informatycznymi zarządzania (ERP). 

15 15 

dr inż. Izabela 
Dziaduch 
 

1. Prognozowanie sprzedaży wyrobów w wybranym 
przedsiębiorstwie.   

2. Rola procesu kwalifikacji dostawców w doskonaleniu 
współpracy z kluczowymi kontrahentami przedsiębiorstwa X.   

3. Wpływ usługodawców logistycznych na sprawność  
i efektywność łańcucha dostaw.  

4. Outsourcing usług transportowych na przykładzie wybranego 
przedsiębiorstwa.  

5. Planowanie zaopatrzenia w przedsiębiorstwie produkcyjnym 
na przykładzie przedsiębiorstwa X.  

6. Jakość usług w przewozach pasażerskich.  
7. Analiza procesu transportowego w łańcuchu dostaw na 

przykładzie firmy X.  
8. Analiza systemu zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie X. 

10 5 

dr Michał 
Jakubiak 
 

1. Logistyka magazynowa. 
2. Systemy klasy ERP. 
3. Zarządzanie zapasami.  
4. Planowanie produkcji. 
5. Logistyka miejska.  
6. Ekologistka. 
7. Transport ponadgabarytowy.  
8. Transport Intermodalny.  
9. Przepływy materiałowe w obszarze łańcucha dostaw. 

10 10 

dr inż. Katarzyna 1. Zarządzanie projektami. 15 15 



Jasińska 
 

2. Zarządzanie procesami. 
3. Digitalizacja przedsiębiorstwa, Industry 4.0. 
4. Rozwiązania ICT w biznesie. 
5. Motywowanie w przedsiębiorstwie. 
6. Identyfikacja strategii przedsiębiorstwa, strategie 

marketingowe. 
7. Zarządzanie zasobami ludzkimi (rekrutacja, selekcja, 

doskonalenie pracowników). 
8. Zarządzanie sprzedażą. 
9. Rozwój firmy. 

dr hab. Bartosz 
Jasiński, prof. 
UEW 
 

1. Zarządzanie strategiczne: analiza strategiczna, identyfikacja 
strategii firmy. 

2. Strategie marketingowe, strategie rozwoju przedsiębiorstw, 
strategie konkurencji. 

3. Współpraca przedsiębiorstw: alianse strategiczne, fuzje  
i przejęcia, franszyza. 

4. Eksploracja niszy rynkowej, strategie MSP. 
5. Motywowanie w przedsiębiorstwie. 
6. Zarządzanie zmianą. 
7. Zarządzanie zasobami ludzkimi: rekrutacja, selekcja, 

doskonalenie pracowników. 
8. Zarządzanie kapitałem intelektualnym. 
9. Zarządzanie kryzysowe. 
10.  Zarządzanie projektami. 

15 15 

dr Janusz 
Kaspryszyn 
 

1. Umowy w procesie logistycznym.  
2. Zamówienia publiczne w procesie zarządzania.   
3. Umowy w obrocie gospodarczym. 
4. Spółki jako formy organizacyjno-prawne prowadzenia 

działalności gospodarczej.  
5. Prawo spadkowe - następstwo prawne w zakresie praw  

i obowiązków majątkowych przedsiębiorców. 

15 15 

dr inż. Zdzisław 
Kes 
 

1. Ewidencja, rozliczanie, kalkulacja kosztów w jednostkach 
gospodarczych.  

2. Rachunek kosztów dla sektora produkcyjnego, usługowego, 
handlowego, logistycznego.  

3. Rachunkowość w systemie informacyjno-decyzyjnym 
przedsiębiorstwa. 

4. Rozwiązania informatyczne wspomagające rachunek kosztów, 
rachunkowość zarządczą, budżetowanie, controlling.  

5. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa, w tym 
analiza kosztów i przychodów przedsiębiorstwa.  

6. Nowoczesne systemy rachunku kosztów (rachunek kosztów 
cyklu życia, kosztów docelowych, ciągłego uprawniania).  

7. Ocena efektywności inwestycji rzeczowych.   
8. Budżetowanie kosztów i przychodów w przedsiębiorstwie 

(budowa systemu, ocena funkcjonowania) w tym analiza 
odchyleń w kontroli budżetowej.  

9. Systemy oceny ośrodków odpowiedzialności przedsiębiorstwa 
(zarządzanie wynikami).    

10.  Systemy controllingu przedsiębiorstwa (budowa, wdrożenie, 
analiza elementów systemu). 

15 15 

dr hab. inż. 
Roman Kotapski, 
prof. UEW 
 

1. Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji. 
2. Rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw  

i instytucji. 
3. Rachunek kosztów instytucji kultury (teatr, filharmonia, 

opera, muzea, domy kultury, biblioteki, produkcji filmów). 
4. Koszty usług komunalnych – zaopatrywanie w wodę, odbiór  

15 15 



i oczyszczanie ścieków, gospodarka odpadami komunalnymi, 
utrzymanie zieleni, utrzymanie dróg. 

5. Rachunek kosztów podmiotów leczniczych. 
6. Kalkulacja kosztów wyrobów, usług, projektów. 
7. Rachunek kosztów i controlling logistyki. 
8. Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 
9. Controlling przedsiębiorstw i instytucji. 
10.  Rachunkowość zarządcza i controlling w zarządzaniu 

zasobami przedsiębiorstwa. 
11.  Controlling produkcji. 
12.  Raportowanie zarządcze. 
13.  Wdrażanie systemów controllingu i budżetowania. 
14.  Wdrażanie systemów informatycznych. 

dr hab. inż. 
Dorota 
Kwiatkowska-
Ciotucha, prof. 
UEW 
 

1. Metody ilościowe w logistyce. 
2. Wykorzystanie metod ilościowych w zarządzaniu 

przedsiębiorstwem. 
3. Prognozowanie sprzedaży. 
4. Prognozowanie zjawisk społeczno-ekonomicznych. 
5. Osoby z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy. 
6. Kompetencje w logistyce i w łańcuchu dostaw. 
7. Wielowymiarowa analiza porównawcza –metody 

porządkowania, metody klasyfikacji. 
8. Ocena atrakcyjności obiektów (firm, regionów, krajów, itp.). 
9. Pozyskiwanie środków unijnych na rozwój przedsiębiorstw. 
10.  Idea uczenia się przez całe życie – podnoszenie kompetencji 

osób na rynku pracy. 

8 8 

dr Katarzyna 
Marak 
 

1. Zasady związane z podjęciem, prowadzeniem  
i przekształcaniem działalności gospodarczej. Prawne 
otoczenie przedsiębiorcy.   

2. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności 
gospodarczej. Osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka 
partnerska, spółka komandytowo-akcyjna, spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna, 
spółka akcyjna jako przedsiębiorcy.  

3. Sprzedaż między przedsiębiorcami w kraju oraz handel 
międzynarodowy. Transport drogowy, lotniczy, morski, 
kolejowy.  

4. Regulacje w obszarze logistyki i zarządzania łańcuchami 
dostaw.   

5. Zasady podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej  
w działalności handlowej, usługowej, wytwórczej, 
budowlanej, zawodów zaufania publicznego np. doradca 
podatkowy, biegły rewident. Reglamentacja działalności 
gospodarczej. Koncesje, zezwolenia, licencje, działalność 
regulowana.  

6. Ochrona konsumentów. Prawa konsumentów, reklamacja 
towarów, sprzedaż przez Internet. Ochrona konsumentów  
w różnych gałęziach gospodarki.   

7. Regulacje prawne związane z pozyskiwaniem, gromadzeniem  
i przetwarzaniem danych osobowych. Zagadnienia związane  
z zasadami profilowania danych osobowych. Ochrona danych 
osobowych.   

8. Prawo podatkowe. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne  
z zakresu prawa podatkowego. Zobowiązanie podatkowe 
(odpowiedzialność podatnika, płatnika, inkasenta; 
zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych; 

15 15 



nadpłata; deklaracje podatkowe). Regulacje związane  
z cenami transferowymi. Kontrola podatkowa i kontrola 
celno-skarbowa. Poszczególne rodzaje podatków: 
dochodowe, od towarów i usług, akcyzowy, podatki 
samorządowe.  

9. Prawo własności intelektualnej, przemysłowej, prawa 
autorskie. Znaki towarowe, patenty, wzory przemysłowe i ich 
ochrona. Odpowiedzialność odszkodowawcza za naruszanie 
praw własności intelektualnej.  

10.  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Komisja 
Nadzoru Finansowego, domy maklerskie. Instrumenty rynku 
kapitałowego (akcje, obligacje, tytuły uczestnictwa  
w funduszach inwestycyjnych, instrumenty pochodne). 
Prawne otoczenie rynku kapitałowego. 

dr hab. Grzegorz 
Michalski, prof. 
UEW 
 

1. Zarządzanie kapitałem pracującym. 
2. Zarządzanie płynnością finansową. 
3. Zarządzanie skarbem. 
4. Zarządzanie zapasami (jako problem finansów 

przedsiębiorstwa). 
5. Zarządzanie gotówką. 
6. Zarządzanie płynnością finansową. 
7. Ocena kontrahenta na podstawie danych finansowych. 
8. Model FLIEM w praktyce. 
9. Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami. 

15  

prof. dr hab. 
Kazimierz 
Perechuda 
 

1. Nowoczesne łańcuchy dostaw, zakupy on-line: optymalizacja 
dostaw, optymalizacja tras transportowych,  centra 
logistyczne - identyfikacja i analiza modeli biznesu; transport 
kombinowany - sieciowość logistyki, analiza strategii rozwoju 
systemów transportu i logistyki w Europie - dyrektywy Unii 
Europejskie, rozwój nowoczesnych, ekologicznych środków 
transportu (auta elektryczne, hybrydowe itp.), narzędzia ICT 
w logistyce, zarządzanie projektami w logistyce, User 
Experience w dostawach produktów, e-logistyka, logistyka 
informacji zarządczej, systemy transportowe w smart city, 
narzędzia konkurowania przewoźników, outsourcing 
procesów logistycznych, CRM w logistyce, promocja i reklama 
firm przewozowych itd. 

2. Marketing: e-marketing, marketing internetowy, moblilny,  
e-konsument, efektywność aplikacji, media społecznościowe, 
e-mail marketing, content marketing, serwisy WWW,  
e-promocja, e-reklama, influencer marketing, Internet PR,   
e-usługi, marketing społeczny, marka na rynku 4.0, badania 
marketingowe, obsługa klienta w sieci. 

3. Zarządzanie kadrami:  treningi kierownicze, warsztaty 
menedżerskie, e-doskonalenie pracowników, e-HRM, agenci, 
menedżerowie i pracownicy wiedzy,  sieciowa mobilność 
pracowników, humanizacja pracy, telepraca, zespoły 
wirtualne, zarządzanie relacjami w zespołach oraz w firmie  
itd.  

4. Zarządzanie innowacjami. 
5. Zarządzanie i doskonalenie organizacji non-profit. 
6. E-przedsiębiorczość. 
7. Usługi profesjonalne w gospodarce 4.0. 

15 15 

dr hab. inż. Alicja 
Smolbik-
Jęczmień, prof. 
UEW 

1. Organizacja i kierowanie zespołami pracowniczymi 
(tradycyjnymi, wirtualnymi, wielopokoleniowymi, rola lidera 
zespołu, role członków zespołu, style kierowania).  

2. Procesy rekrutacji i selekcji pracowników do organizacji 

10  



 (metody, etapy, procedury).  
3. Procesy adaptacji społeczno-zawodowej pracownika 

(wprowadzenie do pracy nowego pracownika). 
4. Systemy motywowania pracowników (motywowanie płacowe 

i pozapłacowe), analiza i doskonalenie. Motywowanie  
w zespołach wielopokoleniowych (pokolenie X, Y, Z).  

5. Metody i techniki oceniania pracowników, wykorzystywanie 
wyników oceny w procesie kadrowym.  

6. Szkolenie i doskonalenie pracowników – metody, coaching, 
mentoring, kształcenie ustawiczne.  

7. Zarządzanie karierą zawodową – ujęcie tradycyjne  
i współczesne, kapitał kariery, zarządzanie talentami.  

8. Zarządzanie czasem – metody, techniki i zasady zarządzania 
czasem.  

9. Logistyka produkcji.  
10.  Zarządzanie operacyjne w organizacjach produkcyjnych  

i usługowych. 

dr Natalia Szozda 
 

1. Logistyczna obsługa klienta. 
2. Zarządzanie zapasami i gospodarka magazynowa. 
3. Znaczenie giełd transportowych w obszarze branży TSL 

(Transport Spedycja Logistyka). 
4. Logistyka produkcji – Lean Manufacturing/ Production. 
5. Logistyka dystrybucji – kształtowanie kanałów dystrybucji, 

organizacja transportu i/lub spedycji. 
6. Zarządzanie procesami logistycznymi - sterowanie 

przepływem produktów i informacji w obszarze zaopatrzenia, 
produkcji i dystrybucji. 

7. Analiza systemu logistyki miejskiej w wybranej aglomeracji 
miejskiej. 

8. Planowanie popytu na produkty w łańcuchu dostaw 
wybranego przedsiębiorstwa. 

9. Zarządzanie produktem w łańcuchu dostaw. 
10.  Nowe technologie wspierające procesy logistyczne  

i zarządzanie łańcuchem dostaw. 

15  

dr Rafał Trzaska 
 

1. Analiza i projektowanie modeli biznesowych przedsiębiorstw 
(model biznesowe: Google, Facebook i inne).   

2. Projekty i procesy w sektorach nowych technologii (high-
tech).  

3. Strategie firm: małych, rodzinnych, innowacyjnych i start-
upów.  

4. Kompetencje: managera, lidera, kierownika projektu  
w startupach oraz firmach innowacyjnych.  

5. Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach Industry 4.0 
(IoT, BigData, CloudComputing, Platformy sieciowe i inne).  

6. Zarządzanie strategiczne; analizy, oceny i projekty strategii 
przedsiębiorstw; analizy strategiczne przedsiębiorstw (BCG, 
Kluczowe czynniki sukcesu, SWOT); analizy sektorów 
działalności np. sektorów high-tech, kreatywnych, IT, nowych 
technologii; projektowanie przewagi konkurencyjnej 
przedsiębiorstwa.  

7. Analizy, oceny sieci przedsiębiorstw i zarządzanie sieciami - 
przedsiębiorstw, dostawców; sieci franchisingowe. 

7 7 

dr hab. Łukasz 
Wawrzynek, prof. 
UEW 
 

1. Doskonalenie procesów biznesowych. 2 2 

dr inż. Urszula 1. Metody ilościowe w logistyce. 10 10 



Załuska 
 

2. Wykorzystanie metod ilościowych w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem. 

3. Prognozowanie sprzedaży. 
4. Prognozowanie zjawisk społeczno-ekonomicznych. 
5. Osoby z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy. 
6. Kompetencje w logistyce i w łańcuchu dostaw. 
7. Wielowymiarowa analiza porównawcza –metody 

porządkowania, metody klasyfikacji. 
8. Ocena atrakcyjności obiektów (firm, regionów, krajów, itp.). 
9. Pozyskiwanie środków unijnych na rozwój przedsiębiorstw. 
10.  Idea uczenia się przez całe życie – podnoszenie kompetencji 

osób na rynku pracy. 

dr hab. Anetta 
Zielińska, prof. 
UEW 
 

1. Logistyka zwrotów (ekologistyka) np. przedsiębiorstw, 
administracji publicznej (gmina, powiat, województwo). 

2. Gospodarowanie odpadami np. przedsiębiorstw, administracji 
publicznej (gmina, powiat, województwo). 

3. Gospodarka Obiegu Zamkniętego (GOZ) dla firm, jednostek 
administracji publicznej (gmina, powiat, województwo, 
państwa). 

4. Planowanie produkcji w przedsiębiorstwie.  
5. Planowanie zaopatrzenia i produkcji na podstawie 

przedsiębiorstwa. 
6. Procesy logistyczne na przykładzie przedsiębiorstwa. 
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