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Bogusław Bembenek, Marzena Frankowska, Katarzyna Kowalska: Internationaliza-
tion through networks – strategic challenge for cluster facilitator  

Александр Гугнин: Гносеологическое обоснование использования категории 
«рынок» в сфере политики транзитивного общества 

Łukasz Jureńczyk: Chińska Republika Ludowa wobec programu nuklearnego Iranu po 
zimnej wojnie 

Paweł Korzeniowski: Brytyjskie lotnictwo w rejonie Dardaneli w 1915 roku 

Elżbieta Kosior: Wolność i swoboda twórcza a zarzut autoplagiatu w utworze naukowym 

Paweł Kuca: Media in the project of the Fourth Republic of Poland. Program assump-
tions and political practice 

Grzegorz Ostasz, Tadeusz Olejarz: Rzeszów garrison of the Home Army in the plans to 
restore the armed forces 

Ryszard Pukała, Nataliya Vnukova: Анализ тенденций развития страхования  
в европейских странах 

Krzysztof Rejman, Grzegorz Błażejewski: Refleksje nad jakością życia osób niepełno-
sprawnych w aspekcie globalizacji kultury 

Hanna Sommer, Hubert Sommer, Grzegorz Zakrzewski: Ocena wybranych składo-
wych wpływających na komfort przebywania klientów w wielkopowierzchniowych 
obiektach handlowych 

Justyna Stecko: Homo sacer – ethical problems with multiculturalism 

Anna Szeliga-Duchnowska, Bolesław Goranczewski: Przywództwo sytuacyjne a za-
chowania obywatelskie w organizacji 

Krystyna Trembicka:  O „pożeraniu własnych dzieci” na przykładzie działalności partii 
komunistycznych w Polsce w XX wieku 

Andrzej Piotr Wiatrak:  Regional smart specialisations in agribusiness 

Bogdan Wierzbiński: Zdolności adaptacyjne przedsiębiorstw w sieci jako zasób niemate-
rialny w procesie konkurowania 

Tadeusz Zieliński: Dylematy użytkowania autonomicznych systemów bojowych w od-
niesieniu do podstawowych zasad międzynarodowego prawa humanitarnego 
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Arkadiusz Adamczyk: The commandant's genius era – historical argument as an element 
constituting the political identity of the Piłsudski camp 

Viacheslav Artemov: Этика маркетинга в современной России 

Bogusław Bembenek: Skuteczny marketing treści w zintegrowanej komunikacji marke-
tingowej klastra 

Monika Bolińska: Zróżnicowanie łącznej produktywności czynników produkcji w po- 
wiatach województwa podkarpackiego 

Marek Chojnacki:  Time and meaning. Alfred Schutz’s concept of intersubjectivity and 
its cognitive corollaries 

Bogusława Dobrowolska, Edyta Gwarda-Gruszczyńska: Czynniki pozapłacowe mo-
tywujące do pracy osoby niepełnosprawne w świetle badań kwestionariuszowych 

Paweł Dziekański: Analiza i ocena zróżnicowania regionalnego zmiennych infrastruktury 
i środowiska powiatów Polski Wschodniej 

Paweł Korzeniowski: Proces rozbudowy śródziemnomorskich sił ekspedycyjnych (Medi-
terranean Expeditionary Force) w 1915 roku 

Anna Kowalczyk: Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia we włoskich regionach 

Katarzyna Kurz ępa-Dedo, Agata Gemzik-Salwach: Ustawa antylichwiarska a zmiany 
na rynku instytucji pożyczkowych – wybrane zagadnienia (część 1) 

Anna Matras-Bolibok, Tomasz Kijek: Factors behind the innovation performance in the 
European regions 

Andrzej Pacana, Dominika Siwiec: Analiza czynników mających wpływ na wybór 
leków 

Anita Richert-Ka źmierska: Starzenie się ludności – perspektywa lokalna 

Marek Rocki:  Kierunki atypowe: szansa czy ślepa ścieżka? 

Hanna Sommer, Hubert Sommer, Grzegorz Zakrzewski: Postawy współczesnej mło-
dzieży akademickiej względem sytuacji kryzysowej (z wykorzystaniem sprzętu ratowni-
czego) 

Małgorzata Stec: Analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw  
Polski z uwzględnieniem dokładności danych statystycznych 

Justyna Stecko: The axiological strenghtening of ethics in Józef Tischner's thoughts 

Katarzyna Widera: Badanie obszarów funkcjonalnych w województwie opolskim – 
ograniczenia i wyzwania analizy danych dla nieadministracyjnych podziałów regionu 

Justyna Wiktorowicz: Instytucjonalne uwarunkowania wydłużania okresu aktywności 
zawodowej 
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Anna Sylwia Czyż: Pamięć o poprzednikach i kłótnie z kapitułą, czyli o działalności 
biskupa Mikołaja Stefana Paca na rzecz skarbca katedry wileńskiej 

Radosław Domke: Ekologia i ochrona środowiska w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 



Marcin Gębarowski: Symbolika pawilonów narodowych podczas wystaw światowych 

Paweł Grata: Problemy skarbowości w działalności Rady Regencyjnej (1917–1918) 

Anna Hanus, Dorota Kaczmarek: From a monomodal recipe to a multimodal offer.  
A textological and mediolinguistic approach 

Krzysztof Jaworski:  Czy liczby istnieją? Rekonstrukcja sporu o istnienie przedmiotów 
matematycznych 

Adriana Kaszuba-Perz, Marta Czyżewska: Wyzwania i przemiany w kreowaniu mode-
li biznesowych przez polskich przedsiębiorców a procesy wzrostu małych i średnich 
przedsiębiorstw 

Dariusz Kłak, Anna Strawa: Determinanty motywacji kapitału ludzkiego organizacji  
w świetle badań empirycznych 

Aneta Krzewińska: Innowacje w badaniach społecznych 

Adam Kucharski, Justyna Kuświk:  Postawy wobec migracji wyrażane przez Polaków 
mieszkających na pograniczu wschodnim i zachodnim Polski – rola czynników psycholo-
gicznych i kontekstowych 

Katarzyna Kurz ępa-Dedo, Agata Gemzik-Salwach: Ustawa antylichwiarska a zmiany 
na rynku instytucji pożyczkowych – wybrane zagadnienia (część 2) 

Małgorzata Lechwar, Grzegorz Wisz: Klastry w procesach modernizacji i rozwoju 
obszarów przemysłowych – przykład COP 

Renata Marks-Bielska, Joanna Kozajda: Gospodarowanie budżetem gminy w kontek-
ście funkcjonowania gospodarki lokalnej 

Radosław Murkowski: Metody pomiaru zaawansowania procesu starzenia się ludności 

Agnieszka Napiórkowska-Baryła, Mirosława Witkowska-Dąbrowska: Wydatki na 
utrzymanie lokali mieszkalnych a zaległości w opłatach za mieszkanie w budżetach go-
spodarstw domowych 

Leszek Pawlikowicz, Krzysztof Surowiec: Wzrost znaczenia udziału militarnego państw 
bałtyckich i Polski w ramach NATO po kryzysie ukraińskim 

Ryszard Pukała: Impact of macroeconomic factors on the life insurance market in the 
visegrad countries 

Elżbieta Rączy: Znaczenie dokumentacji sądowej w badaniach nad stosunkami polsko- 
-żydowskimi w czasie II wojny światowej na przykładzie regionu podkarpackiego 

Elżbieta Roszko-Wójtowicz: Processes of population ageing and economic activity  
of the elderly in the European Union based on the example of Poland and Sweden 

Tomasz Rożek: The international festivals of Polish children folk ensembles 

Mirosław Sołtysiak: Postrzeganie zjawiska wykluczenia finansowego przez przedstawi-
cieli pokolenia X w świetle badań empirycznych 

Hanna Sommer, Grzegorz Zakrzewski: Zarządzanie w działach związanych z obronno-
ścią państwa według opinii studentów bezpieczeństwa 

Justyna Stecko: Subjectivity of animals and their moral status – historical aspect 

Marta S. Stempień: Zarządzanie barbarzyństwem. Zbrodnie popełnione przez Państwo 
Islamskie 



 

Krzysztof A. Tochman: Od wzniosłości do zdrady. Przypadek kapitana Józefa Śmiecha 
(1915–1982) tajnego współpracownika bezpieki 

Marek Urbanik:  Family and its impact on children's education 

Tomasz Wicha: Stosunek Prawa i Sprawiedliwości do współpracy niemiecko-rosyjskiej 

Tadeusz Olejarz: Recenzja książki „Zjawisko ludobójstwa w XX i XXI wieku”, red. 
nauk. Mira Malczyńska-Biały, Grzegorz Pawlikowski, Krzysztof Żarna, wyd. Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016 
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Małgorzata Cieciura, Hanna Czaja-Cieszyńska: Non-governmental organizations in 
the face of a dilemma: accounting books versus simplified record of revenues and costs 

Maciej Ciołek:  Questioning mind in accounting students – an experimental study 

Robert Dankiewicz: Debt risk management as a decision process in an enterprise 

Anna Delekta, Justyna Stecko: Family as a determinant of tourist activity of students of 
the University of Lviv 

Waldemar Dymarczyk: The image of a business leaders in the commercial photographic 
services 

Nataliia Gerasymchuk: Background of using renewable energy sources in order to  
ensure energy efficiency of Ukraine 

Wojciech Hanus: Gen. Brig. Włodzimierz Muś (1918-1993). An exemplary model of  
a military career in the People's Republic of Poland 

Przemysław Hus: The criminal offence of "abuse" on the family included in the bill  
of the penalty code of 6 June 1997 in the article 207 of the penalty code 

Witold Jedynak:  Religious Education at Polish schools in the context of sociological 
studies 

Mariusz Kapusta: Research on learning safety and hygiene in a mining company 

Jarosław Kinal, Mariusz Palak: Socio-spatial dimensions of digital divide 

Michał Marcin Kobierecki:  Inter-Korean sports diplomacy as a tool of political 
rapprochement 

Iwona Kowalska: Controversies in the process of management of free funds by local 
government units 

Grzegorz Lew: Customer relations in building value for the customer in commercial 
enterprises 

Damian Liszka, Paweł Walawender: NEET Youth – the concept’s presence in the 
European Union’s Youth employment policy and why it is so problematic 

Ewa Wanda Maruszewska: Performance-bonus contract in light of IFRS 15 and the 
Polish Accounting Act 

Grażyna Michalczuk, Julita Fiedorczuk: Challenges of social accounting in the sphere 
of the measurement of national intellectual capital (NIC) 



Paweł Mikołajczak: Capital market union: creating new opportunities to social 
enterprises 

Marta Nowak:  How do accounting students perceive employer-emploee relation? 
Qualitative research with usage of zoomorphic metaphor 

Iwona Oleniuch, Izabela Cichocka: An attempt to determine the scale of food 
conservatism – results of the pilot study 

Agnieszka Orankiewicz, Artur Majer:  Trends in film industry development in Poland 

Joanna Ruszel: Erasmus Programme – functional analysis and evolution of the pro- 
gramme from 1987 till 2016 

Beata Sadowska, Ceslovas Bartkus: The accounting system as an information base for 
business performance management 

Dorota Semków: Tactical and Criminalistic Aspects of Police Negotiations in Crisis 
Situations 

Marta Smykała:  And they lived happily ever after... or did they? The portrayal of old age 
and older people in foreign language teaching textbooks 

Piotr Szczypa: Strategic management accounting in the management of logistics pro- 
cesses. Results of the pilot studies 

Magdalena Szydełko: The essence and attributes of inter-organizational relations 

Bogusław Ślusarczyk, Małgorzata Lechwar: Institutional modernization vs. compe- 
titiveness of economies 

Małgorzata Węgrzyńska, Xesús Pereira López, Manuel Veiga Carballido: Agro- 
-technical documentation as a supporting tool in presenting information in farm financial 
statements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


