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Krótka charakterystyka zainteresowań naukowych, 
aktywności zawodowych: 

Profesor nauk ekonomicznych. Aktualnie zatrudniony w Katedrze Finansów i Bankowości Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Twórca i szef programu MBA na Uniwersytecie Szczecińskim. Przewodniczył zespołowi 
odpowiedzialnemu za opracowanie pierwszego standardu wyceny przedsiębiorstw w Polsce. Biegły sądowy w zakresie 
zarządzania i wyceny przedsiębiorstw. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół finansów przedsiębiorstw, a 
najważniejsze publikacje dotyczą wyceny przedsiębiorstw, analizy finansowej i efektywności inwestycji. 

Pełnił m.in. funkcje: Dyrektora Biura Deloitte & Touche w Szczecinie oraz menedżera działu doradztwa gospodarczego 
D&T, Prezesa Zarządu Polsteam Consulting, Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKO BP S.A., członka Rady 
Konsultacyjnej przy Prezydencie Miasta Szczecina, szefa zespołu odpowiedzialnego za strategię rozwoju Szczecina do 
2025 roku, szefa zespołu opracowującego strategię rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki IAI SA. Był członkiem rad nadzorczych, m.in. Korporacji Polskie Stocznie 
S.A.,  Skolwin SA, Dragmor Sp. z o.o.  Obecnie Prezes Zarządu w firmie doradczej Zarzecki i Wspólnicy Sp. z o.o., Prezes 
Zarządu Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce, członek Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów 
MBA, członek Kapituły Business Club Szczecin, Przewodniczący Rady Nadzorczej Qvistorp SA. Członek Kapituły 
Nagrody „Perły Biznesu”, Przewodniczący Kapituły Nagrody BETA. 

Wykaz publikacji: http://bibliografia.bg.szczecin.pl/Persons/Details/62 
 
Tematyka prac magisterskich i licencjackich: 
I. Prace z zakresu wyceny przedsiębiorstw: Metody wyceny przedsiębiorstw, Standardy wartości w 
wycenie przedsiębiorstw, Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie przedsiębiorstw, Metody szacowania 
kosztu kapitału własnego, Użyteczność metody wartości likwidacyjnej w wycenie przedsiębiorstw, Standardy wyceny 
przedsiębiorstw, Metodyka wyceny przedsiębiorstw w sytuacji przymusowego wykupu akcji, Metodyka wyceny 
przedsiębiorstw w sytuacji podziału majątku wspólnego, Wycena przedsiębiorstw na potrzeby procesów fuzji i przejęć, 
Metodyka wyceny utraconych korzyści, Metody wyceny wartości niematerialnych i prawnych, Użyteczność metod 
mnożnikowych w wycenie przedsiębiorstw, Wycena ZCP, Wycena spółek niepublicznych, Wycena udziałów 
mniejszościowych i udziałów kontrolnych, Wycena zasobów ludzkich, Wycena organizacji non-profit  
II. Prace z zakresu analizy finansowej: Wykorzystanie wskaźników finansowych w ocenie 
przedsiębiorstw, Analiza płynności finansowej, Ocena zagrożenia bankructwem z wykorzystaniem modeli 
dyskryminacyjnych, Modele przewidywania bankructwa spółki („systemy wczesnego ostrzegania”), Analiza 
fundamentalna spółki, Metody detekcji manipulacji księgowych w przedsiębiorstwach, Analiza zadłużenia 
przedsiębiorstw w ujęciu sektorowym, Źródła finansowania przedsiębiorstw, Ocena sytuacji finansowej gminy, Ocena 
zdolności kredytowej 

III. Prace zakresu efektywności inwestycji: Metody oceny efektywności inwestycji, Ryzyko a koszt 
kapitału, Ocena efektywności inwestycji w ujęciu sektorowym (np. energetyka, instalacje fotowoltaiczne, turystyka, 
hotelarstwo, e-commerce, shipping, mieszkania na wynajem, produkcja rolna), Analiza ryzyka w ocenie projektów 
inwestycyjnych, Ocena efektywności wybranych strategii inwestycyjnych na rynku kapitałowym, Analiza ryzyka 
inwestycji zagranicznych 

IV. Inne prace: raje podatkowe, lichwa w Polsce i na świecie, partnerstwo publiczno-prywatne, systemy ratingowe, 
kredyty walutowe, modele nadzoru finansowego, piramidy finansowe 


