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Jerzy Duda, Mariusz Kołosowski, Jacek Tomasiak: Ekologiczne i technologiczne
uwarunkowania działalności innowacyjnej w przemyśle materiałów budowlanych
Sylwia Dziedzic, Joanna Chruściel: Zarządzanie strategiczne w mikroprzedsiębiorstwach na przykładzie Województwa Podkarpackiego
Alicja Gębczyńska, Andrzej Bujak: Wykorzystanie programy ADOSCORE
w obszarze wspomagania podejmowania decyzji i kształtowania strategii organizacji
Zbigniew Kolak: Wybrane aspekty przeobrażeń w handlu detalicznym na przykładzie
miasta Tarnowa
Zofia Kołoszko-Chomentowska, Zbigniew Korzeb, Barbara Wojsznis: Zdolność
gospodarstw rolnych do rozwoju w zależności od kierunku produkcji
Justyna Kozłowska: Rozwój koncepcji integracji produktowo-usługowej
(PRODUCT-SERVICE SYSTEMS)
Konrad Merc, Ewa Ociepa: Nowoczesne metody i urządzenia do lokalizacji przecieków
wody w systemach dystrybucji
Filip Osiński, Łukasz Grudzień, Adam Hamrol: Analiza wpływu sektora MŚP
na poziom zanieczyszczenia środowiska naturalnego w Polsce
Marek Szajczyk: Zarządzanie zespołem projektowym – wyzwania menedżera projektu
Łukasz Szałata, Jerzy Zwoździak, Anna Zwoździak, Łukasz Kuźmiński:
Modelowanie receptorowe jako narzędzie zintegrowanego zarządzania jakością powietrza
i ryzykiem środowiskowym
Izabela Sztangret, Sławomir Sobociński: Ekoinnowacyjne modele biznesu
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-spożywczej)

Nr 24 (2/2017)
Anna Augustyńska-Prejsnar, Małgorzata Ormian, Grażyna Gajdek: Opinia
studentów na temat roli jakości mięsa kurcząt rzeźnych w ich decyzjach nabywczych
Marta Borowska-Stefańska, Szymon Wiśniewski, Mădălina-Teodora Andrei: The
functioning of hospital emergency rooms in the Łódź region in the light of spatial analysis

Radosław Drozd, Ryszard Bielski: Koncepcja logistycznego usprawnienia magazynu
cross-dockowego przedsiębiorstwa X
Tomasz Grzegorczyk, Robert Głowiński: Trends and strategies of patent exploitation
– analysis of empirical data
Hanna Kruk: Similarities between sustainable development and competitiveness of the
regions – theoretical approach 1
Ewa Mazur-Wierzbicka: Generation diversity in the employees' potential
Romuald Ogrodnik, Zbigniew Burtan, Mariusz Kapusta: Zagrożenia naturalne
i techniczne wpływające na stan bezpieczeństwa pracy w polskich kopalniach
odkrywkowych
Stanisław J. Rysz: Integracja informatyczna w obszarze zarządzania kryzysowego
Marcin Soniewicki: Knowledge management, market orientation and competitiveness
of service industry companies
Dariusz Terendij: Rentowność inwestycji w kapitał ludzki – paradoks szkolenia jako
benefitu
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Bogusław Bembenek: Klastrowy produkt turystyczny jako wyzwanie strategiczne
w zarządzaniu klastrem turystycznym
Bogdan Ćwik: Postrzeganie zagrożeń w systemach bezpieczeństwa organizacji
Beata Gierczak-Korzeniowska: Ocena korzyści organizacyjno-zarządczych
w transporcie lotniczym w wyniku zastosowania analiz benchmarkingowych
Oktawia Jurgilewicz: Obowiązki administracji obrony narodowej w zakresie ochrony
środowiska
T. Bartosz Kalinowski, Magdalena Kucia: Outsourcing funkcji magazynowania
a rentowność organizacji – studia przypadków
Waldemar Krztoń: Zarządzanie informacją w procesach decyzyjnych organizacji
Marlena Lorek: Bezpieczeństwo energetyczne a bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
Лариса Лысакова: Условия внедрения плюралистической модели государственноуправленческой деятельности в Украине
Paweł Łuka: Dynamika zmian liczby osób korzystających z usług noclegowych
w hotelach w województwie podkarpackim
Izabela Oleksiewicz: A legal assessement of management of the European Union
cyberterrorism policy
Anna Ostrowska-Dankiewicz, Tomasz Tomczyk: Znaczenie programów grupowych
ubezpieczeń na życie w procesach zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach
Grzegorz Rosłan: Rola Gwardii Narodowej Federacji Rosyjskiej w systemie
bezpieczeństwa Rosji

Marek Sochoń: Podatność przedsiębiorstwa na kryzys – koncepcja ostrzegania przed
zagrożeniem wystąpienia kryzysu w przedsiębiorstwie
Celina Sołek-Borowska, Katarzyna Chudy-Laskowska: Through the gender looking
glass: female students attitude towards entrepreneurship
Joanna Woźniak, Karol Fill: Influence of acquaintanceship with a mass event rules and
regulations on the perception of the selected aspects of safety by participants
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Bogusław Bembenek: Przedsiębiorczość akademicka w klastrach wysokich technologii
jako przejaw inteligentnej specjalizacji
Kazimierz Cyran, Sławomir Dybka: Racjonalne i emocjonalne determinanty
oddziaływania product placement na konsumentów
Robert Dankiewicz, Dominik Markusiewicz, Katarzyna Tompalska: Zarządzanie
ryzykiem utraty należności w przedsiębiorstwach
Oktawia Jurgilewicz: Stres i stresory w pracy wpływające na poczucie bezpieczeństwa
pracownika
Marlena Lorek: Bezpieczeństwo jednostki a bezpieczeństwo narodowe
Kazimierz Nagody-Mrozowicz, Piotr Halemba, Katarzyna Grala: Wywieranie
wpływu społecznego na przykładzie reklamy w świetle badań
Grzegorz Ostasz, Joanna Woźniak, Andrzej Pacana: Badanie satysfakcji studentów
z systemu ankietyzacji
Mirosław Sołtysiak: Budżet partycypacyjny – wiedza i aktywność przedstawicieli
pokolenia X
Hanna Sommer, Grzegorz Zakrzewski: Określenie poziomu świadomości korzystania
z wybranych składowych sztucznego środowiska militarnego
Małgorzata Stec, Mariola Grzebyk: Systemy informacji przestrzennej w administracji
publicznej – ocena realizacji zadań ustawowych
Ewa Zadęcka: Rola marki sieci Cittaslow w budowaniu wizerunku małego miasta
Agnieszka Zielińska, Nikola Koy: Muzyka jako narzędzie kreowania wrażeń klienta
w punkcie sprzedaży detalicznej
Norbert Życzyński, Anna Nizioł: Wsparcie analizy FoodCost przez zintegrowany
system zarządzania

