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Drodzy studenci,  

Uprzejmie informujemy, że dnia 20 maja 2023 roku  

Dziekanat będzie czynny do godziny 14:00.  

Za utrudnienia przepraszamy. 
 

 

UWAGA STUDENCI I ROKU – STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA                                            

KIERUNKU ADMINISTRACJA!  
 

Zgodnie z decyzją Pana Dziekana mgr Mariusza Baeckera prosimy o zapoznanie się z tematyką prac dyplomowych 

proponowanych przez poszczególnych promotorów. Zapisy do promotorów rozpoczną się 25 marca 2023 r. i będą 

odbywały się wyłącznie telefonicznie, pod numerem 22 759 55 29 - Dziekanat. 
 

Po zapisie w Dziekanacie należy samodzielnie skontaktować się z wybranym promotorem emaliowo i ustalić roboczy 

temat pracy. Nazwisko studenta i promotora wraz z roboczym tematem prosimy przesłać mailowo na adres 

dziekanat@wskfit.pl do 25 czerwca 2023 r.  
 

Studenci, którzy nie dokonają wyboru do tego dnia będą przypisani do promotorów przez Pana Dziekana. Poniżej 

znajduje się lista promotorów oraz proponowana tematyka prac wraz z informacją ilu dyplomantów poszczególne osoby 

mogą przyjąć. 
 

UWAGA - to nie są gotowe tematy!  
 

L.P. PROMOTOR 

KIERUNEK ADMINISTRACJA 

LIMIT 

MIEJSC ZAGADNIENIA 

1.  

DR MARIOLA 

PYTLAK 

 

m.pytlak@onet.pl 

1 

 

1. Gospodarka lokalna i regionalna 

 Rozwój społeczno-gospodarczy (wybranej gminy, powiatu, województwa) 

 Uwarunkowania i perspektywy rozwoju(wybranego miasta/gminy/powiatu) 

 Atrakcyjność inwestycyjna (miasta, województwa) 

 Wspieranie rozwoju gospodarczego (wybranego miast/gminy/powiatu, woj.) 

 Źródła i instrumenty finansowania rozwoju lokalnego / regionalnego 

 Atrakcyjność inwestycyjna gminy – czynniki przyciągania i „odpychania”  

•    Lokalizacja inwestycji w gminie – koszty i korzyści 

2. Zarządzanie w samorządzie terytorialnym i administracji publicznej 

 Strategia rozwoju (wybranego miasta, gminy, powiatu, województwa)  

 Polityka miejska 

 Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym 

 Podatki lokalne 

3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji 

 Instrumenty motywujące pracowników samorządowych do działania  

 Istota motywacji do pracy na przykładzie (wybranego urzędu gminy/powiatu) 

 Komunikowanie się w organizacji jako sposób na skuteczne zarządzanie 

 Koncepcja i analiza systemu motywacji (wybranego urzędu gminy, powiatu) 

 Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi (wybranego urzędu gminy, powiatu) 

 Konflikty w organizacji oraz sposoby ich rozwiązywania (wybranego urzędu gminy) 

 Kształtowanie motywacji oraz zadowolenia z pracy (wybranego urzędu gminy) 

4. Proces rewitalizacji 

 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych (wybranej gminy) 

 Rewitalizacja obszaru poprzemysłowego (wybranej gminy) 

 Analiza potrzeb rewitalizacji (wybranej gminy) 

 Rewitalizacja i jej znaczenie, w kontekście rozwoju (wybranej gminy)  

5. Rola środków UE w finansowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego 

 Samodzielność finansowa (dochodowa i/lub wydatkowa) jednostek samorządu 

terytorialnego (gmin, powiatów, województw) 

 Dochody własne JST – podatki i opłaty samorządowe, udziały w podatkach 

państwowych, dochody z majątku, inne. 

 Gospodarka budżetowa miasta/gminy/powiatu na wybranym przykładzie 
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2.  

DR MAREK 

GESZPRYCH 

 

marek.geszprych@

wskfit.pl 

4 

1. Reforma prawa wodnego  na podst. Ust. z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - sukces 

czy porażka 

2. Zadania organów administracji publicznej z zakresu ochrony drzew z  punktu widzenia 

prawa ochrony przyrody  

3. Obowiązki gmin w kontekście gospodarki odpadami  

4. Ochrona środowiska w świetle regulacji konstytucyjnych wybranych państw (do 

wyboru regulacje co najmniej 5 pięciu krajów: na przykładzie Konstytucji Polski, Czech, 

Słowacji, Chorwacji, Portugalii, Włoch, Niemiec, Szwajcarii, Grecji, Litwy, Łotwy, 

Estonii, Finlandii, Szwecji, Norwegii, Rumunii, Słowenii i Bułgarii) 

5. Gospodarka leśna - forma prowadzenia działalności gospodarczej czy realizacja zadań 

ochronnych z zakresu ochrony przyrody 

6. Prawa naturalne w funkcjonowaniu administracji publicznej 

7. Analiza proporcjonalności ograniczeń konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich  

8. Obowiązki państwa związane z wychowaniem dzieci 

9. Utrzymanie zieleni z punktu widzenia planowania i zagospodarowania przestrzennego 

10. Wykorzystanie źródeł odnawialnych w Polsce i w innych krajach europejskich 

11. Prawa i obowiązki policji z punktu widzenia zadań zw. z ochroną środowiska. 

12. Możliwości zaskarżeń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego                

w świetle polskich i zagranicznych przepisów prawnych 

13. Realizacja zadań publicznych przez stowarzyszenia 

14. Działalność fundacji w kontekście wspierania realizacji zadań związanych                             

z interesem społecznym 

15. Wnioskowania prawnicze w zakresie tworzenia i stosowania prawa 

16. Nielojalne fortele erystyczne stosowane w dyskusjach 

3. D
R  

DR 

KATARZYNA 

OŁDAK-

JACZYŃSKA  

 

k.oldak_jaczynska

@kancelaria-koj.pl  

5 

1. Odpowiedzialność Państwa za naruszenie prawa międzynarodowego. 

2. Stosowanie prawa międzynarodowego w działalności polskich organów administracji 

publicznej. 

3. Odpowiedzialność urzędnika państwowego za wydanie błędnej decyzji. 

4. Gmina (miasto) jako przedsiębiorca – funkcjonowanie spółek komunalnych. 

5. Prawo konkurencji i konsumentów: naruszenie zbiorowych interesów 

konsumenta/porozumienia antymonopolowe. 

6. Ochrona konsumentów. 

7. Decyzja administracyjna i odwołanie od decyzji. 

8. Pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym. 

9. Podejmowanie działalności gosp. w Polsce w aspekcie administracyjnym. 

10. Zasada wolności gospodarczej w prawie polskim 

11. Koncepcja państwa prawnego w orzecznictwie sądów administracyjnych 

12. Koncepcja praw podmiotowych a prawo publiczne 

13. Koncepcje prawa i jego stosowania w modelach administracji 

14. Legalność jako kryterium działań organów administracyjnych 

15. Uznanie administracyjne 

16. Zasada zaufania obywateli do państwa w prawie polskim i orzecznictwie sądów 

administracyjnych. 

17. Formy działania administracji (władcze i niewładcze) 

18. Umowa administracyjna a umowa cywilnoprawna  

19. Prawne formy działania administracji 

20. Kontrola i nadzór w administracji 

21. Spółka prawa handlowego-forma organizacji wykonywania zadań publicznych 

22. Organizacyjno – prawne formy gospodarki komunalnej 

23. Zadania samorządu terytorialnego w realizacji polityki mieszkaniowej. 

24. Administracja pomocy społecznej w gminie na przykładzie  

25. Instytucje pomocy społecznej w powiecie na przykładzie.  

26. Zadania samorządu gminnego/powiatowego w rozwiązywaniu problemów 

społecznych na przykładzie  

27. Współdziałanie samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w 

rozwiązywaniu kwestii społecznych na przykładzie 

28. Model prawny działań antykorupcyjnych w samorządzie terytorialnym 

29. Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych 

30. Skarb Państwa jako podmiot prawa cywilnego 
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UWAGA STUDENCI II ROKU – STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNKU 

ADMINISTRACJA!  
 

Zgodnie z decyzją Pana Dziekana mgr Mariusza Baeckera prosimy o zapoznanie się z tematyką prac 

dyplomowych proponowanych przez poszczególnych promotorów. Zapisy do promotorów rozpoczną się                     

18 marca 2023 r. i będą odbywały się wyłącznie telefonicznie, pod numerem 22 759 55 29 -Dziekanat. 
 

Po zapisie w Dziekanacie należy samodzielnie skontaktować się z wybranym promotorem emaliowo  i ustalić 

roboczy temat pracy.  
 

Nazwisko studenta i promotora wraz z roboczym tematem prosimy przesłać mailowo                 

na adres dziekanat@wskfit.pl do 25 czerwca 2023 r.  
 

Studenci, którzy nie dokonają wyboru do tego dnia będą przypisani do promotorów przez Pana Dziekana. 

Poniżej znajduje się lista promotorów oraz proponowana tematyka prac wraz z informacją ilu dyplomantów 

poszczególne osoby mogą przyjąć. 

UWAGA - to nie są gotowe tematy!  
 

L.P. PROMOTOR 

KIERUNEK ADMINISTRACJA 

LIMIT 

MIEJSC 
ZAGADNIENIA 

4.  

DR MARIOLA 

PYTLAK 

 

m.pytlak@onet.pl 

14 

Projekt dyplomowy RYNEK PRACY WIDZIANY OCZAMI 

PRACODAWCÓW I OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY  
 

Obszar nauk społecznych,  dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina 

naukowa  ekonomia. Obszar zainteresowań dydaktyczno-naukowych oraz 

przykładowe tematy prac: 

1. Gospodarka lokalna i regionalna 

 Rozwój społeczno-gospodarczy (wybranej gminy, powiatu, województwa) 

 Uwarunkowania i perspektywy rozwoju (wybranego miasta, gminy, 

powiatu) 

 Atrakcyjność inwestycyjna (miasta, województwa) 

 Wspieranie rozwoju gospodarczego (wybranego miast, gminy, powiatu, 

województwa) 

 Źródła i instrumenty finansowania rozwoju lokalnego / regionalnego 

 Atrakcyjność inwestycyjna gminy – czynniki przyciągania  i „odpychania” 

inwestycji 

•  Lokalizacja inwestycji w gminie – koszty i korzyści 

2. Zarządzanie w samorządzie terytorialnym i administracji publicznej 

 Strategia rozwoju (wybranego miasta, gminy, powiatu, województwa)  

 Polityka miejska 

 Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym 

 Podatki lokalne 

3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji 

 Instrumenty motywujące pracowników samorządowych do działania  

 Istota motywacji do pracy na przykładzie (wybranego urzędu gminy, 

powiatu) 

 Komunikowanie się w organizacji jako sposób na skuteczne zarządzanie 

 Koncepcja i analiza systemu motywacji (wybranego urzędu gminy, 

powiatu) 

 Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi (wybranego urzędu gminy, 

powiatu) 

 Konflikty w organizacji oraz sposoby ich rozwiązywania (wybranego 

urzędu gminy, powiatu) 

 Kształtowanie motywacji oraz zadowolenia z pracy (wybranego urzędu 

gminy, powiatu) 

4. Proces rewitalizacji 

 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych (wybranej gminy) 

 Rewitalizacja obszaru poprzemysłowego (wybranej gminy) 

 Analiza potrzeb rewitalizacji (wybranej gminy) 

 Rewitalizacja i jej znaczenie, w kontekście rozwoju (wybranej gminy)  

5. Rola środków UE w finansowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego 

mailto:m.pytlak@onet.pl
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 Samodzielność finansowa (dochodowa i/lub wydatkowa) jednostek 

samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, województw) 

 Dochody własne JST – podatki i opłaty samorządowe, udziały w podatkach 

państwowych, dochody z majątku, inne. 

 Gospodarka budżetowa miasta/gminy/powiatu na wybranym przykładzie 

5.  

DR MAREK 

GESZPRYCH 

 

marek.geszprych@

wskfit.pl 

1 

1. Reforma prawa wodnego  na podstawie ustawy z dn.20 lipca 2017 r. Prawo 

wodne - sukces czy porażka 

2. Zadania organów administracji publicznej z zakresu ochrony drzew                       

z punktu widzenia prawa ochrony przyrody  

3. Obowiązki gmin w kontekście gospodarki odpadami  

4. Ochrona środowiska w świetle regulacji konstytucyjnych wybranych 

państw (do wyboru regulacje co najmniej 5 pięciu krajów: na przykładzie 

Konstytucji Polski, Czech, Słowacji, Chorwacji, Portugalii, Włoch, 

Niemiec, Szwajcarii, Grecji, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Szwecji, 

Norwegii, Rumunii, Słowenii i Bułgarii) 

5. Gospodarka leśna - forma prowadzenia działalności gospodarczej               

czy realizacja zadań ochronnych z zakresu ochrony przyrody 

6. Prawa naturalne w funkcjonowaniu administracji publicznej 

7. Analiza proporcjonalności ograniczeń konstytucyjnych praw i wolności 

obywatelskich  

8. Obowiązki państwa związane z wychowaniem dzieci 

9. Utrzymanie zieleni z punktu widzenia planowania i zagospodarowania 

przestrzennego 

10. Wykorzystanie źródeł odnawialnych w Polsce i w innych krajach 

europejskich – w kontekście zadań administracji publicznej 

11. Prawa i obowiązki policji z punktu widzenia zadań związanych  z ochroną 

środowiska 

12. Możliwości zaskarżeń miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego w świetle polskich i zagranicznych przepisów prawnych 

13. Realizacja zadań publicznych przez stowarzyszenia 

14. Działalność fundacji w kontekście wspierania realizacji zadań 

związanych z interesem społecznym 

15. Wnioskowania prawnicze w zakresie tworzenia i stosowania prawa 

16. Nielojalne fortele erystyczne stosowane w dyskusjach 

6. D
R  

DR HAB. ANNA 

GOŁĘBIOWSKA 

 

enilosangeles@gmai

l.com 

4 

 

Zakres: administracja i samorząd terytorialny 

1. Prawo do dobrej administracji a zasady zawarte w Kodeksie Prawa 

Administracyjnego. 

2. Prawo do dobrej administracji w prawie i praktyce Unii Europejskiej. 

3. Organizacja administracji rządowej w Polsce. 

4. Prezydent, jako organ władzy wykonawczej w administracji publicznej. 

5. Prawno – ustrojowa pozycja starosty. 

6. Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. 

7. Struktura i funkcja administracji na przykładzie gminy. 

8. Samorząd województwa w systemie administracji publicznej 

9. Status prawny pracownika samorządowego. 

10. Struktura zadań jednostek samorządu terytorialnego. 
 

Zakres: prawo do wolności, prawa człowieka i prawo konstytucyjne 

1. Prawo do wolności wyznania i sumienia w świetle art. 9 Europejskiej 

Konwencji Praw Człowieka. 

2. Wolność sumienia i wyznania w wymiarze indywidualnym – jej gwarancje 

i ochrona w polskim  prawie. 

3. Konstytucyjna zasada dobra wspólnego. 

4. Wolności  i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce.  

5. Organy ochrony prawnej  Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Prawo do wolności sumienia i wyznania w Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej z 1997 roku.  

7. Europejski system ochrony praw człowieka.  

8. Referendum i obywatelska inicjatywa ustawodawcza. 

9. Pozycja ustrojowa Prezydenta RP w świetle Konstytucji. 

10. Przestrzeganie prawa międzynarodowego w świetle Konstytucji RP. 
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11. Odpowiedzialność konstytucyjna w państwach europejskich. 

12. Zakres kompetencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 

13. Skarga konstytucyjna a skarga do Europejskiego  Trybunału Praw 

Człowieka w Strasburgu – porównanie.  

14. Zadania, struktura i postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw 

Człowieka w Strasburgu.  

15. Działalność Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na rzecz ochrony praw 

człowieka. 

16. Organy kontroli państwowej – Najwyższa Izba Kontroli (np. Rzecznik 

Praw Obywatelskich; Rzecznik Praw Dziecka). 

17. Godność człowieka w międzynarodowym prawie ochrony praw 

człowieka i w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

18. Europejski system ochrony praw człowieka. 

19. Ochrona praw człowieka w systemie prawnym Rady Europy. 

20. Rola Polski w pracach Komisji Praw Człowieka ONZ 

 

    Harmonogram przyjęć Dziekanatu 

Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia 

oraz  

Wydziału Administracji 

 WTOREK   – 08.00 – 16.00 

 ŚRODA              – 08.00 – 16.00 

 CZWARTEK        – 08.00 – 16.00 

 PIĄTEK              – 08.00 – 16.00 

 SOBOTA      – 08.00 – 16.00 

 

Godziny przyjęć studentów przez Pana Dziekana WYDZIAŁU ADMINISTRACJI 

Mgr Mariusza Baeckera : 

 WTOREK           – 10.00 – 13.00 

 CZWARTEK  – 10.00 – 13.00 

                    


