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na przykładzie wybranych regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych 

(RIPOK)  

Anna Zych: Wewnętrzne czynniki warunkujące działalność innowacyjną małych  

i średnich przedsiębiorstw Powiatu Rzeszowskiego (na przykładzie branży rolno-spożyw-

czej)  

 

Nr 24 (2/2017) 

Anna Augustyńska-Prejsnar, Małgorzata Ormian, Grażyna Gajdek: Opinia 

studentów na temat roli jakości mięsa kurcząt rzeźnych w ich decyzjach nabywczych  
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Beata Gierczak-Korzeniowska: Ocena korzyści organizacyjno-zarządczych  
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Waldemar Krztoń: Zarządzanie informacją w procesach decyzyjnych organizacji  

Marlena Lorek: Bezpieczeństwo energetyczne a bezpieczeństwo wewnętrzne państwa  
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