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Zarządzanie finansami publicznymi. 
Planowanie wieloletnie, efektywność zadań 
publicznych, benchmarking
sławomir Franek, Marcin Będzieszak (red.) 
ISBN: 978-83-7930-475-2
Liczba stron/format: 580/B5
Cena: 98,00 zł 

Celem publikacji jest ocena rozwiązań stoso-
wanych na potrzeby wzmocnienia efektywno-
ści działania sektora finansów publicznych, ze 
szczególnym uwzględnieniem pomiaru zadań 
publicznych, metod planowania budżetowego 
oraz zasad zarządzania długiem publicznym.

Zastosowanie idei public 
governance w prawie 
administracyjnym
iwona  
Niżnik-Dobosz (red.)
ISBN: 978-83-7930-282-6
Liczba stron/format: 400/B5 
Cena: 70,00 zł 

Książka opisuje problemy zarządzania publicz-
nego w zestawieniu z prawem publicznym pole-
gające odpowiednio na optymalnym wykorzysta-
niu potencjału społeczeństwa obywatelskiego.

Koszt władzy 
w polskim samorządzie 
terytorialnym
Marek Wojciechowski
ISBN: 978-83-7930-165-2
Liczba stron/format: 191/B5 
Cena: 42,00 zł
Cena ebooka: 36,00 zł
PDF

W publikacji została ukazana rola władzy publicz-
nej w działalności gospodarczej poprzez pryzmat 
kosztów jej funkcjonowania. Kwestia ta staje się 
przedmiotem coraz większego zainteresowania 
publicznego, ponieważ koszt ten jest finansowany 
z pieniędzy podatników.
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Finanse publiczne  
z elementami prawa 
podatkowego
Władysław Grześkiewicz 
(red.)
ISBN: 978-83-7930-093-8
Liczba stron/format: 427/B5 
Cena: 72,00 zł 

Problematyka finansów ujęta została w  książ-
ce tak z  punktu samego systemu finansowego, 
jak i  konstrukcji fiskalnych instrumentów do-
chodów oraz wydatków budżetowych, kontroli 
finansowej i  odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych.

Ewaluacja w polityce 
publicznej
Aleksander surdej (red.)
ISBN: 978-83-7641-938-1
Liczba stron/format: 203/B5 
Cena: 42,00 zł

Zebrane w tym tomie prace mają na celu poka-
zanie złożoności funkcji ewaluacji oraz warun-
ków jej efektywnego stosowania. Pokazują one 
fundamentalne problemy, które należy brać pod 
uwagę, kiedy formułowane są oczekiwania pod 
adresem konkretnych metod ewaluacji.

Szacowanie poziomu zadłużenia jednostek 
samorządu terytorialnego w warunkach 
zwiększonego ryzyka utraty płynności 
finansowej
emilia Denek, Marek Dylewski (red.) 
ISBN: 978-83-7930-098-3
Liczba stron/format: 332/B5
Cena: 64,00 zł 

Głównym celem publikacji jest dokonanie oceny 
rozwiązań systemowych i ich skutków dotyczą-
cych zaciągania długu przez jednostki samorzą-
du terytorialnego, z punktu widzenia zachowa-
nia przez nie płynności finansowej.
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Bankowość wczoraj i dziś
Małgorzata Białas, Zbigniew Mazur 
ISBN: 978-83-7641-923-7
Liczba stron/format: 206/B5
Cena: 45,00 zł 
Cena ebooka: 40,00 zł 
EPUB MOBI

W książce przedstawiono problemy, na jakie napotykała ban-
kowość od początku istnienia, aż do dnia dzisiejszego. Publika-
cję wyróżnia przedstawienie ewolucji pewnych zagadnień, tak 
aby Czytelnik mógł zrozumieć kierunek zmian zachodzących 
w bankowości.

Adekwatność 
kapitałowa banków 
Standardy regulacyjne
Jan Koleśnik 
ISBN: 978-83-7930-466-0
Liczba stron/format: 204/B5
Cena: 43,00 zł 

Autor publikacji porusza aktualną i  niezwykle 
istotną problematykę zmian w zakresie pomia-
ru adekwatności kapitałowej banków, wynika-
jących z wejścia w życie od 1 stycznia 2014 r. 
unijnego pakietu regulacji CRD IV.

Asymetryczne  
relacje banku  
i przedsiębiorstwa 
wobec zagrożenia 
upadłością
Jacek Nowak 
ISBN: 978-83-7641-909-1
Liczba stron/format: 294/B5
Cena: 60,00 zł 

W pracy podjęto tematykę relacji bank – przed-
siębiorstwo na tle zagrożenia upadłością oraz 
zagadnienie kryzysu w przedsiębiorstwie i kry-
teria oceny tych zagrożeń.
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Biznesplan 
Pytania i odpowiedzi
Tomasz Hermaniuk
ISBN: 978-83-7641-933-6
Liczba stron/format: 233/B5
Cena: 46,00 zł

W  prezentowanej publikacji autor przedstawia 
od strony praktycznej proces tworzenia bizne-
splanu dla dowolnej organizacji gospodarczej.
Książka została nominowana do Nagrody 
„Economicus” dla najlepszej książki o tematyce 
ekonomiczno-biznesowej.

Ochrona danych 
osobowych w praktyce
Leszek Kępa
ISBN: 978-83-7930-305-2
Liczba stron/format: 338/B5
Cena: 65,00 zł

Publikacja przedstawia wyczerpująco wszyst-
kie najistotniejsze zagadnienia dotyczące prze-
twarzania danych osobowych w  przedsiębior-
stwie.

Sztuka inwestowania  
w sztukę
Krzysztof Borowski
ISBN: 978-83-7930-057-0
Liczba stron/format: 231/B5
Cena: 48,00 zł 

Opracowanie jest przewodnikiem dla tych, któ-
rzy od wielu lat zamierzają kupić pierwsze dzie-
ło sztuki i tym samym rozpocząć swoją przygodę 
ze sztuką. Przygodę, która z pewnością okaże się 
fascynującą w przyszłości.

Praktyczne 
sporządzanie 
biznesplanu 
Plan finansowy 
do biznesplanu 
opracowany  
na podstawie 
arkusza Excel
ryszard sitkiewicz
ISBN: 978-83-7930-489-9
Liczba stron/format: 138/B5
Cena: 38,00 zł

Treść publikacji ma swoje odzwierciedlenie 
w  arkuszach kalkulacyjnych przygotowanych 
do samodzielnego uzupełniania. Arkusze do-
stępne są na stronie www.ksiegarnia.difin.pl/
strona/materialy-inne.
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Fundusze europejskie  
w teorii i praktyce
Małgorzata sikora-Gaca 
Urszula Kosowska (red.)
ISBN: 978-83-7930-278-9
Liczba stron/format: 250/B5
Cena: 52,00 zł 

Książka jest cenną wskazówką dla wszystkich 
potencjalnych wnioskodawców, którzy w okre-
sie programowania (2014–2020) zamierzają ubie-
gać się o dotacje UE.

Fundusze Unii 
Europejskiej  
w gospodarce 
turystycznej
Aleksander Panasiuk 
(red.)
ISBN: 978-83-7930-059-4
Liczba stron/format: 304/B5
Cena: 62,00 zł 
Cena ebooka: 54,00 zł
PDF

W książce przedstawiono funkcjonowanie Unii 
Europejskiej oraz podstawy europejskiej polity-
ki turystycznej, w tym w kolejnej perspektywie 
finansowej na lata 2014–20120.

Zarządzanie  
projektami unijnymi  
Teoria i praktyka
Małgorzata Domiter 
Anna Marciszewska
ISBN: 978-83-7641-744-8
Liczba stron: 190/B5
Cena: 42,00 zł 

Książka łączy w sobie istotne i aktualne zagad-
nienia: pozyskiwanie środków w ramach fundu-
szy strukturalnych oraz zarządzanie projektami 
unijnymi.

Patronat:

Strategia finansowa  
dla Polski 2014–2020 
Fundusze Unijne  
dla przedsiębiorców
rafał pawlicki
ISBN: 978-83-7930-424-0
Liczba stron/format: 250/B5
Cena: 55,00 zł

Książka zawiera szeroki zestaw informacji na 
temat projektowanej przez UE strategii finan-
sowej na lata 2014–2020. Strategia ta obejmuje 
cele, priorytety i narzędzia.
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Zarządzanie  
projektami i procesami  
Teoria i przypadki 
praktyczne
Marek Wirkus (red.)
ISBN: 978-83-7930-002-0
Liczba stron/format: 435/B5
Cena: 75,00 zł 

Książka stanowi kompendium obszaru wiedzy 
wynikającej z  wykonanych działań praktycz-
nych i przeprowadzonych analiz teoretycznych 
na temat projektów i  procesów różnych branż 
działalności gospodarczej. 

Zarządzanie projektami 
badawczo-rozwojowymi
Marek Wirkus 
Anna Lis (red.)
ISBN: 978-83-7641-670-0
Liczba stron/format: 200/B5
Cena: 40,00 zł 

Celem książki jest aplikacja wiedzy związanej 
z zarządzaniem projektami do pola B+R.
Poruszana problematyka dotyczy najbardziej 
istotnych kwestii związanych z prowadzeniem 
prac badawczych w różnych obszarach wiedzy.

Zarządzanie projektami 
w organizacji
Krzysztof Janasz 
Joanna Wiśniewska 
(red.)
ISBN: 978-83-7930-246-8
Liczba stron/format: 266/B5
Cena: 59,00 zł 

W  opracowaniu przedstawiono najważniejsze 
aspekty i elementy odnoszące się do kluczowych 
zagadnień koncepcji zarządzania projektami 
w  tym planowania zasobów projektu, ryzyka 
w projektach, zarządzania jakością w projekcie.

Zarządzanie projektami 
w logistyce
iwona pisz 
iwona Łapuńska
ISBN: 978-83-7930-494-3
Liczna stron/format: 264B5
Cena: 55,00 zł

Zarządzanie projektami w  logistyce wymaga 
poznania podstaw zarządzania projektami, de-
dykowanych metod, narzędzi oraz technik.
Książka zawiera wiedzę z  podstawowych ob-
szarów zarządzania projektami, m.in. zarzą-
dzania czasem, kosztami, ryzykiem, komunika-
cją, zasobami, dostawami.
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Wspomaganie decyzji  
w planowaniu projektów
Maciej Nowak (red.)
ISBN: 978-83-7930-319-9
Liczba stron/format: 203/B5
Cena: 46,00 zł 

Publikacja poświęcona jest metodom wspoma-
gania decyzji wykorzystywanym w planowaniu 
projektów. Metody prezentowane w  pracy wy-
korzystują matematyczne modele opisu proble-
mu i wyboru rozwiązań optymalnych. 

Podstawy zarządzania 
projektami 
Metody i przykłady
Renata Walczak
ISBN: 978-83-7930-033-4
Liczba stron/format: 318/B5
Cena: 60,00 zł 

W  książce omówiono narzędzia i  metody wy-
korzystywane podczas zarządzania projektami, 
w tym wiele przykładów i zadań, ułatwiających 
zrozumienie zagadnień.

Zarządzanie procesowe 
we współczesnych 
organizacjach
Agnieszka Bitkowska
ISBN: 978-83-7641-913-8
Liczba stron/format: 295/B5
Cena: 60,00 zł

Rezultatem i  efektem pracy jest pogłębienie 
oraz uporządkowanie problematyki z  zakresu 
zarządzania procesowego w ujęciu kształtowa-
nia konkurencyjności organizacji funkcjonują-
cych w Polsce.

Zarządzanie wiedzą 
projektową
paweł Wyrozębski
ISBN: 978-83-7930-314-4
Liczba stron/format: 370/B5
Cena: 68,00 zł 

W  opracowaniu autorzy odpowiadają na pyta-
nia: czy i w jaki sposób zarządzanie projektami 
może czerpać z  instrumentarium zarządzania 
wiedzą? Jakie problemy mogą zostać rozwiąza-
ne i  jakie korzyści osiągnięte dzięki wdrożeniu 
metod zarządzania wiedzą w  zarządzaniu pro-
jektami? 
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Wprowadzenie 
do ekonomii 
międzynarodowej
ewa Mińska-struzik 
(red.)
ISBN: 978-83-7641-672-4
Liczba stron/format: 288/B5
Cena: 53,00 zł 

Podręcznik prowadzi studenta od kwestii zwią-
zanych z  handlem zagranicznym i  międzyna-
rodowym, przez międzynarodowe przepływy 
czynników wytwórczych – takich jak kapitał, 
ludzie i technologie, do globalizacji gospodarki.

Mikroekonomia 
Pojęcia, przedmiot, 
ewolucja 
Ćwiczenia i zadania
Grażyna Wolska 
Agnieszka Bretyn (red.)
ISBN: 978-83-7930-312-0
Liczba stron/format: 168/B5
Cena: 45,00 zł 

Zawartość merytoryczna podręcznika obejmuje 
nie tylko standardowy kurs mikroekonomii re-
alizowany w polskich szkołach wyższych, lecz 
wykracza poza niezbędne minimum.
Opracowanie w postaci zbioru ćwiczeń i zadań 
pozwala na zrozumienie teorii, jej sprawdzenie 
i umieszczenie w kontekście podejmowania de-
cyzji o charakterze gospodarczym.

Podstawy mikro-  
i makroekonomii
Zofia sepkowska
ISBN: 978-83-7641-987-9
Liczba stron/format: 254/B5
Cena: 45,00 zł 

Proponowany podręcznik zawiera podstawowe 
treści kształcenia, dostosowane do stawianych 
wymagań studiowania ekonomii na kierunkach 
nieekonomicznych.

Ekonomia i finanse 
międzynarodowe  
Zbiór zadań i materiały 
do ćwiczeń
Józef Bogusław Osoba
ISBN: 978-83-7930-071-6
Liczba stron/format: 227/B5
Cena: 48,00 zł 

W  prezentowanej książce autor omawia naj-
ważniejsze teorie wymiany międzynarodowej, 
począwszy od teorii kosztów absolutnych i kom-
paratywnych, aż do najnowszych teorii neoczyn-
nikowych.
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Analiza i projekcje 
gospodarki finansowej
rafał pawlicki, Jan śliwa
ISBN: 978-83-7641-951-0
Liczba stron/format: 190/B5
Cena: 40,00 zł 

Książka w  syntetycznej i  przystępnej formie 
omawia istotę, zakres, metody i narzędzia oceny 
kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Finanse. Wydanie 6 
zmienione i rozszerzone
Janusz Ostaszewski 
(red.)
ISBN: 978-83-7641-812-4
Liczba stron/format: 598/B5
Cena: 105,00 zł 

Obecne, szóste wydanie „żelaznego” podręcznika 
zostało uaktualnione i dostosowane do realiów 
współczesnego życia gospodarczego i obowiązu-
jącego stanu prawnego.
Ponadto, rozszerzono problematykę o nowe za-
gadnienia, jak również zmieniono podejście do 
niektórych prezentowanych wcześniej treści. 

Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Grzegorz Gołębiowski (red.), Adrian Grycuk 
Agnieszka tłaczała, piotr Wiśniewski
ISBN: 978-83-7930-068-6
Liczba stron/format: 318/B5
Cena: 59,00 zł

Celem książki jest analiza finansowa ujęta w sze-
rokim kontekście, tj. wskazująca na konieczność 
zebrania informacji finansowej wraz z informa-
cjami z otoczenia przedsiębiorstwa.
Uszeregowanie rozdziałów w książce jest zgodne 
z kolejnością procesów podejmowanych w trak-
cie analizy finansowej przedsiębiorstwa. 
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Wprowadzenie  
do finansów
Jan śliwa, rafał pawlicki
ISBN: 978-83-7641-952-7
Liczba stron/format: 330/B5
Cena: 60,00 zł 

Książka przedstawia w uporządkowanej kolejno-
ści wszystkie najważniejsze obszary finansów, 
jakie występują w gospodarce światowej.

Finanse behawioralne 
Modele
Krzysztof Borowski
ISBN: 978-83-7930-396-0
Liczba stron/format: 221/B5
Cena: 45,00 zł

Na świecie pojawiło się wiele różnego rodza-
jów modeli, których autorzy starają się opisać 
zachowania inwestorów tak odmienne od mo-
delu inwestora racjonalnego, który stworzyli 
D. Ricardo i  A. Smith. I  właśnie o  tym jest ta 
książka – o modelach stosowanych w finansach 
behawioralnych.

Decyzje finansowe 
w przedsiębiorstwie
Anna Motylska-Kuźma 
Joanna Wieprow
ISBN: 978-83-7641-791-2
Liczba stron/format: 242/B5
Cena: 46,00 zł 

Rozwijając teorię zarządzania finansami w przed-
siębiorstwie, popartą licznymi przykładami prak-
tycznymi, autorki opisały zagadnienia finansowe, 
decyzyjne, z którymi musi sobie poradzić każdy 
menedżer.

Decyzje finansowe 
w przedsiębiorstwie 
Problemy i zadania
Anna Motylska-Kuźma 
Joanna Wieprow
ISBN: 978-83-7641-792-9
Liczba stron/format: 243/B5
Cena: 45,00 zł 

Niniejszy zbiór zadań, autorki opracowały we-
dług schematu: przedstawienie problemu, po-
kazanie przykładu rozwiązań, a następnie pre-
zentacji zadania do samodzielnego rozwiązania 
przez studenta.
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Miary umiejętności  
i wyczucia rynku
Krzysztof Borowski
ISBN: 978-83-7930-383-0
Liczba stron/format: 209/B5
Cena: 42,00 zł

Pierwsza część książki poświęcona jest proble-
matyce efektywności rynków finansowych oraz 
anomaliom na nich występującym. W  drugiej 
części zaprezentowano wyspecjalizowane mia-
ry pozwalające na ocenę umiejętności zarządza-
nia portfelem aktywów.

Dłużne papiery 
wartościowe
Kamil Liberadzki
ISBN: 978-83-7930-354-0
Liczba stron/format: 255/B5
Cena: 52,00 zł 

Monografia prezentuje narzędzia ekonomiczne, 
matematyczne i  prawne służące analizie obli-
gacji zwykłych, obligacji hybrydowych (z opcją, 
warrantem).

Miary efektywności 
zarządzania  
na rynkach 
finansowych
Krzysztof Borowski
ISBN: 978-83-7930-330-4
Liczba stron/format: 183/B5
Cena: 42,00 zł 

Książka zawiera miary oceny efektywności za-
równo podstawowe, jak i zaawansowane – za-
prezentowane zostały popularne rozszerzenia 
miar Sharpe’a, Treynora i Jensena.

Miary ryzyka na rynku 
akcji i obligacji
Krzysztof Borowski
ISBN: 978-83-7930-288-8
Liczba stron/format: 196/B5
Cena: 42,00 zł 

Książka adresowana jest przede wszystkim do po-
czątkujących inwestorów - tych, którzy wkracza-
ją w świat wielkich finansów. Dlatego też omó-
wione w niej miary ryzyka wykorzystują głównie 
zmienną losową skokową.
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Faktoring jako jeden 
z instrumentów 
zarządzania 
należnościami 
i zobowiązaniami 
handlowymi  
a struktura kapitału
Katarzyna  
Kreczmańska-Gigol
ISBN: 978-83-7641-907-7
Liczba stron/format: 303/B5
Cena: 65,00 zł 

Publikacja jest poświęcona ważnym procesom fi-
nansowym, zarządzania zobowiązaniami i kształ-
towania struktury kapitału w przedsiębiorstwie.

Interpretacje 
podatkowe a finanse 
przedsiębiorstw
teresa Famulska (red.)
ISBN: 978-83-7930-044-0
Liczba stron/format: 256/B5
Cena: 52,00 zł 

Niniejsze opracowanie zawiera prezentacje, 
analizy i oceny funkcjonujących rozwiązań po-
datkowych, a ponadto wzbogacone jest formu-
łowaniem propozycji doskonalących istniejący 
system.

Relacje inwestorskie 
spółek kapitałowych
Gabriela Łukasik (red.)
ISBN: 978-83-7930-025-9
Liczba stron/format: 249/B5
Cena: 53,00 zł 

Niniejsza publikacja stanowi wieloaspektowe uję-
cie złożonych problemów związanych z wprowa-
dzaniem i funkcjonowaniem relacji inwestorskich 
na współczesnych rynkach finansowych.

Wyzwania strategiczne 
w zarządzaniu 
finansami 
przedsiębiorstwa
elżbieta  
Wrońska-Bukalska 
(red.)
ISBN: 978-83-7641-949-7
Liczba stron/format: 305/B5
Cena: 60,00 zł 

Celem podręcznika jest przekazanie wiedzy 
z  zakresu finansów przedsiębiorstwa z  punktu 
widzenia strategicznych decyzji wspierających 
osiągnięcie przewagi konkurencyjnej.
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Dynamika zależności 
na globalnym rynku 
finansowym
Małgorzata Doman 
Ryszard Doman
ISBN: 978-83-7930-384-7
Liczba stron/format: 182/B5
Cena: 44,00 zł 

W opracowaniu autorzy przedstawiają rezulta-
ty swoich badań dotyczących zmian w dynami-
ce powiązań na światowym rynku finansowym 
w latach 1995–2014.

System finansowy MSP
elżbieta  
Wrońska-Bukalska
ISBN: 978-83-7930-483-7
Liczba stron/format: 253/B5
Cena: 52,00 zł

Publikacja jest cennym narzędziem dla przed-
siębiorców w  wspieraniu procesów decyzyj-
nych w zakresie podnoszenia efektywności.

Finansowanie profilaktycznych programów 
zdrowotnych
izabela Nawrolska
ISBN: 978-83-7641-984-8
Liczba stron/ format: 283/B5
Cena: 58,00 zł 

Praca jako pierwsza podejmuje problem racjonal-
ności wydatków publicznych przeznaczonych na 
finansowanie profilaktycznych programów zdro-
wotnych, analizując go zarówno na płaszczyźnie 
teoretycznej, jak i praktycznej. Celem pracy jest 
ocena metod, struktury i  prawidłowości wy-
datków przeznaczonych na finansowanie pro-
gramów oraz wskazanie kierunków zmian ich 
finansowania ze środków publicznych w Polsce.



k a t a l o g  w y d a w n i c z y  2 0 14 / 2 0 15       19

L O G i s t Y K A  i  s p e D Y c J A

Logistyka miasta  
i regionu  
Metody ilościowe 
w decyzjach 
przestrzennych
Sabina Kauf 
Agnieszka tłuczak
ISBN: 978-83-7930-316-8
Liczba stron/format: 203/B5
Cena: 48,00 zł 

Książka pokazuje, jak rozpoznać sytuacje pro-
blemowe pojawiające się w związku z decyzja-
mi przestrzennymi, oraz jakie metody ilościowe 
zastosować w celu ich rozwiązania.

Marketing usług 
logistycznych
Joanna Dyczkowska
ISBN: 978-83-7930-240-6
Liczba stron/format: 192/B5
Cena: 46,00 zł 

Autorka dokonała analizy wykorzystania instru-
mentów marketingu przez przedsiębiorstwa TSL 
wchodzące w skład kompozycji marketingu mix: 
produkt, promocja, dystrybucja, cena, personel, 
proces i jakość świadczenia usług logistycznych.

Eurologistyka 
Teoria i praktyka
Andrzej Szymonik
ISBN: 978-83-7930-166-9
Liczba stron/format: 277/B5
Cena: 58,00 zł 

Zaprezentowany materiał dotyczy logistyki re-
alizowanej w  wymiarze gospodarki globalnej, 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na wyma-
gania i uwarunkowania europejskie.

Logistyka miejska 
Teoria i praktyka 
Wydanie 2
Blanka tundys
ISBN: 978-83-7930-058-7
Liczba stron/format: 273/B5
Cena: 55,00 zł 

W publikacji zawarte zostały zarówno teoretycz-
ne aspekty zarządzania miastem z  uwzględnie-
niem zasad logistyki, jak i praktyczne przykłady 
wdrożonych rozwiązań.
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Zarządzanie zapasami  
i łańcuchem dostaw
Andrzej szymonik (red.)
ISBN: 978-83-7641-936-7
Liczba stron/format: 323/B5
Cena: 62,00 zł

Prezentowana książka przedstawia wieloaspek-
towo i  wielowymiarowo procesy logistyczne 
z uwzględnieniem nowoczesnych form i metod 
zarządzania.

Logistyka odzysku  
w opakowalnictwie
Katarzyna Michniewska
ISBN: 978-83-7641-838-4
Liczba stron/format: 206/B5
Cena: 42,00 zł 

Celem książki jest przedstawienie odbiorcy moż-
liwości redukowania marnotrawstwa związane-
go z deponowaniem surowców wtórnych i dąże-
nie do ich zagospodarowania zgodnie z  zasadą 
zrównoważonego rozwoju.

Sektor usług 
logistycznych 
W teorii i w praktyce 
Wydanie 2
Anna Maria Jeszka
ISBN: 978-83-7641-823-0
Liczba stron/format: 153/B5
Cena: 40,00 zł 

W  książce uporządkowano wiedzę na temat 
przedsiębiorstw zajmujących się usługową dzia-
łalnością logistyczną, mechanizmów ich funk-
cjonowania, strategii i modeli biznesu.

Ekonomika transportu 
dla potrzeb logistyka(i) 
Teoria i praktyka
Andrzej Szymonik
ISBN: 978-83-7641-784-4
Liczba stron/format: 235/B5
Cena: 47,00 zł 

Opracowanie zawiera nowoczesne spojrzenie 
na takie problemy, jak: organizacja transpor-
tu w przedsiębiorstwach sieciowych, wirtual-
nych, branży TSL, usług kurierskich, ekspreso-
wych i pocztowych. 
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Logistyka produkcji 
Procesy, systemy, 
organizacja
Andrzej szymonik (red.)
ISBN: 978-83-7641-674-8
Liczba stron/format: 232/B5
Cena: 46,00 zł

Publikacja dla studentów, przyszłych inżynie-
rów logistyków, a  także dla osób zajmujących 
kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach.

Elementy logistyczne 
obsługi klienta 
w sieciach dystrybucji 
Pomiar, ocena, strategia
Marzena Kramarz
ISBN: 978-83-7930-357-1
Liczba stron/format: 216/B5
Cena: 45,00 zł

Treści zawarte w książce mają pomóc w bada-
niach nad skutecznością przedsiębiorstw koope-
rujących w sieciach dostaw. 
Książka uzupełniona została o kwestionariusze 
pomiaru parametrów logistycznej obsługi klien-
ta oraz studia przypadku.

Planowanie logistyczne
Beata Mucha
ISBN: 978-83-7641-903-9
Liczba stron/format: 299/B5
Cena: 42,00 zł

Podręcznik obejmuje materiał przewidziany pro-
gramem nauczania i przeznaczony jest do nauki 
przedmiotu w zawodzie Technik logistyk na po-
ziomie technikum i szkoły policealnej, a także dla 
studentów pierwszego roku studiów na kierunku 
zarządzanie, logistyka.
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Marketing terytorialny 
Jak podejść do rozwoju  
z korzyścią 
dla wszystkich
Małgorzata  
Duczkowska-piasecka
ISBN: 978-83-7641-985-5
Liczba stron/format: 242/B5
Cena: 48,00 zł 

W prezentowanej publikacji autorka odpowiada 
na pytanie: jak - wykorzystując mechanizm ryn-
kowy – władza publiczna może odpowiedzieć na 
potrzeby różnych grup obywateli.

200 odpowiedzi 
na pytania 
z marketingu
tadeusz Wojciechowski
ISBN: 978-83-7641-864-3
Liczba stron/format: 312/B5
Cena: 55,00 zł 

Zakres merytoryczny publikacji dotyczy aktual-
nych problemów związanych z  marketingiem. 
Podręcznik napisany w interesującej formie py-
tań i odpowiedzi. 

Marketing inwestorski jako proces zaspokajania 
potrzeb na rynku kapitałowym
robert Bęben
ISBN: 978-83-7641-934-3
Liczba stron/format: 191/B5
Cena: 42,00 zł
Cena ebooka: 36,00 zł
EPUB MOBI

Celem książki jest pokazanie rynku kapitałowego 
z perspektywy koncepcji marketingu w ramach, 
którego – przedsiębiorstwo dąży do zwiększania 
swojej wartości, poprzez umiejętne i efektywne 
pozyskiwanie kapitału.
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Badania w public relations. Wprowadzenie
Anna Miotk 
ISBN: 978-83-7641-614-4
Liczba stron/format: 231/B5
Cena: 48,00 zł 

Książka to pierwsza na polskim rynku pozycja, która w sposób 
przekrojowy, a przy tym przystępny, prezentuje najważniejsze 
zagadnienia związane z prowadzeniem badań w public rela-
tions.

Patron medialny: 

Marketing 
w agroturystyce 
Ujęcie segmentacyjne
Małgorzata  
czerwińska-Jaśkiewicz 
ISBN: 978-83-7641-754-7
Liczba stron/format: 272/B5
Cena: 52,00 zł 

Autorka postrzega i prezentuje agroturystykę ja-
ko formę biznesu i przymierza treści z dziedziny 
zarządzania marketingowego właściwego biz-
nesowi do gospodarstw rolnych.

Etyka w zawodzie 
specjalistów public 
relations
ewa Hope 
ISBN: 978-83-7641-937-4
Liczba stron/format: 172/B5
Cena: 43,00 zł 

Czy dzisiaj mówienie o  etosie zawodowym to 
anachronizm? Książka dotyczy zawodu PR-owca 
w świadomości społecznej.
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P O D A T K I

Odpowiedzialność 
karno-skarbowa 
członków zarządu  
oraz praktyczne sposoby 
jej ograniczenia
Jarosław Ziobrowski 
Olaf Jędruszek 
Dominik  
Z. Zygmuntowski
ISBN: 978-83-7930-348-9
Liczba stron/format: 176/B5
Cena: 45,00 zł

Książka w praktyczny sposób pozwala na przy-
swojenie wiedzy dotyczącej zasad odpowiedzial-
ności karno-skarbowej członków zarządu oraz 
wskazuje jak przykładowo zarządzać ryzkiem 
odpowiedzialności karno-skarbowej.

Międzynarodowa 
optymalizacja 
podatkowa
rafał Aleksander 
Nawrot
ISBN: 978-83-7930-341-0
Liczba stron/format: 252/B5
Cena: 55,00 zł 

Książka przedstawia w kompletny sposób istotę 
oraz mechanizmy międzynarodowej optymaliza-
cji podatkowej – szeregu działań legalnych, które 
poprzez umiejętne wykorzystanie obowiązują-
cych przepisów prawa pozwalają zmniejszyć po-
datki nawet do zerowego poziomu

Ulga na złe długi  
i zatory płatnicze  
w praktyce podatkowej  
i rachunkowej
Krzysztof Biernacki 
Agnieszka Kowalska 

 Artur Kowalski 
Mariusz Raszczyk
ISBN: 978-83-7930-263-5
Liczba stron/format: 182/B5
Cena: 48,00 zł 

W  publikacji omówiona została problematyka 
związana z  rozliczeniami przeterminowanych 
zobowiązań w systemie podatkowym w Polsce, 
z uwzględnieniem regulacji unijnych.

Obrót 
nieruchomościami 
Najem, sprzedaż 
opodatkowanie
Mirosław Górski
ISBN: 978-83-7930-167-6
Liczba stron/format: 268/B5
Cena: 55,00 zł 

W książce omówione zostały podstawowe wiado-
mości związane z najmem, definicje, forma i tryb 
zawarcia umowy najmu, prawa i obowiązki wy-
najmującego i najemcy, przedawnienie w umowie 
najmu.
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Prawo łowieckie 
Komentarz 
Wydanie V 
Wojciech radecki
ISBN: 978-83-7930-326-7
Liczba stron/format: 413/B5
Cena: 85,00 zł 

Aktualna wersja komentarza zawiera wszystkie 
zmiany Prawa łowieckiego, które nastąpiły w la-
tach 2012–2013.

Prawo medyczne 
dla lekarzy psychiatrów
Anna Jacek 
emilia sarnacka (red.)
ISBN: 978-83-7930-402-8
Liczba stron/format: 208/B5
Cena: 48,00 zł 

W  publikacji przedstawiono regulacje prawne 
dotyczące wykonywania zawodu lekarza psy-
chiatry. Zawiera aspekty dotyczące form orga-
nizacyjnych udzielania świadczeń zdrowotnych 
przez lekarza psychiatrę oraz zasady wykony-
wania zawodu przez lekarza tej specjalizacji.

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii 
Komentarz do wybranych przepisów karnych
piotr Kładoczny (red.)
Barbara Wilamowska
piotr Kubaszewski
ISBN: 978-83-7641-862-9
Liczba stron/format: 222/B5
Cena: 48,00 zł 

Prezentowana publikacja stanowi komentarz do 
wybranych przepisów ustawy o przeciwdziała-
niu narkomanii, które obowiązują od 9 grudnia 
2011 r. Zmiany w przepisach, które dokonały się 
w związku z nowelizacją mają charakter prze-
łomowy.

P R A W O  K O M E N T A R Z E
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Polski system 
antyterrorystyczny 
Prawno-organizacyjne 
kierunki ewolucji
paweł chomentowski
ISBN: 978-83-7930-359-5
Liczba stron/format: 288/B5
Cena: 60,00 zł 

Autor przedstawia kwestie dotyczące prawnokar-
nych i organizacyjnych aspektów systemu anty-
terrorystycznego w Polsce.

Administracyjnoprawne 
uwarunkowania inwestycji 
celu publicznego
Barbara Krupa
ISBN: 978-83-7641-979-4
Liczba stron/format: 232/B5
Cena: 46,00 zł 
Cena ebooka: 38,00 zł
EPUB MOBI

Opracowanie jest kompleksowym ujęciem proble-
matyki, gdzie szczególną rolę przywiązuje się do 
przedstawienia interakcji pomiędzy przepisami 
o zagospodarowaniu przestrzennym, a ustawami 
o specjalnych zasadach realizacji inwestycji.

Skutki prawne orzeczeń 
Trybunału Konstytucyjnego 
w dziedzinie ubezpieczenia 
społecznego 
renata Babińska-Górecka
ISBN: 978-83-7930-309-0
Liczba stron/format: 290/B5
Cena: 62,00 zł

Książka zawiera analizę dogmatycznoprawną 
kompetencji Trybunału Konstytucyjnego w za-
kresie kontroli konstytucyjności prawa w dzie-
dzinie ubezpieczenia społecznego. 

Rola przepisów 
o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych 
za czyny zabronione 
pod groźbą kary 
w polskim systemie 
prawnej ochrony 
środowiska
Marta Werbel-cieślak
ISBN: 978-83-7930-046-4
Liczba stron/format:163/B5
Cena: 40,00 zł
Cena ebooka: 35,00 zł
PDF 

Głównym problemem badawczym pracy jest 
próba oceny, czy przepisy polskiej ustawy o od-
powiedzialności podmiotów zbiorowych za czy-
ny zabronione pod groźbą kary są w aktualnym 
stanie prawnym efektywnym elementem praw-
nej ochrony środowiska.

Interes ubezpieczeniowy 
Aspekty prawne
szymon Byczko
ISBN: 978-83-7641-869-8
Liczba stron/format: 320/B5
Cena: 63,00 zł 
Cena ebooka: 56,70 zł
EPUB   MOBI 

Celem pracy jest nie tylko prezentacja teoretycz-
nej konstrukcji interesu, lecz przede wszystkim 
powiązanie jej z praktycznym funkcjonowaniem 
złożonego narzędzia zarządzania ryzykiem, ja-
kim jest stosunek prawny ubezpieczenia.

p r A W O  M O N O G r A F i e
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Naprawa finansów 
jednostki samorządu 
terytorialnego
Wojciech Gonet
ISBN: 978-83-7930-049-5
Liczba stron/format: 224/B5
Cena: 50,00 zł 
Cena ebooka: 40,00 zł
EPUB   MOBI

W pracy podjęto analizę historycznych rozwią-
zań naprawy i pomocy finansowej dla związków 
samorządowych oraz współczesnych rozwiązań 
naprawy finansów przedsiębiorcy.

Kierunki rozwoju 
ubezpieczeń  
gospodarczych  
w Polsce 
Wybrane zagadnienia 
prawne 
Bogusława Gnela 
Monika szaraniec (red.)
ISBN: 978-83-7930-012-9
Liczba stron/format: 380/B5
Cena: 68,00 zł 

Publikacja jest poświęcona zagadnieniom doty-
czącym ubezpieczeń gospodarczych, a zawarte 
w niej rozważania i wnioski mają istotne zna-
czenie dla teorii i praktyki tych ubezpieczeń.

Ochrona autorskich praw 
osobistych w powszechnym 
prawie międzynarodowym
Marcin Huczkowski
ISBN: 978-83-7930-022-8
Liczba stron/format: 282/B5
Cena: 58,00 zł 
Cena ebooka: 49,00 zł
EPUB MOBI

Monografia jest doskonałym, kompleksowym 
opracowaniem dotyczącym ochrony upraw-
nień osobistych autora.

Formy finansowania 
przedsiębiorców w świetle 
prawa pomocy publicznej
Anna Dobaczewska
ISBN: 978-83-7930-045-7
Liczba stron/format: 432/B5
Cena: 70,00 zł 

W  publikacji zostały kompleksowo omówione 
formy finansowania przedsiębiorców ze środ-
ków publicznych.

Rynek ubezpieczeń 
Współczesne problemy
Wanda sułkowska (red.)
ISBN: 978-83-7930-020-4
Liczba stron/format: 426/B5
Cena: 75,00 zł  
Cena ebooka: 66,00 zł  
EPUB   MOBI 

W prezentowanej pozycji dominują zagadnienia 
związane z  obserwowanymi procesami zmian 
rynku ubezpieczeniowego.

p r A W O  M O N O G r A F i e
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Model ustroju 
samorządu gminnego 
w wybranych krajach 
europejskich 
Prawo samorządu 
terytorialnego  
w toku przemian
Lidia Zacharko 
Katarzyna 
płonka-Bielenin 
tomasz Moll (red.)
ISBN: 978-83-7930-005-1
Liczba stron/format: 168/B5
Cena: 40,00 zł 
Cena ebooka: 36,00 zł
EPUB   MOBI

Autorzy monografii zajmują się tematyką prze-
mian ustrojowych, jakim stale podlegają współ-
czesne samorządy terytorialne państw europej-
skich.

Działalność organizacji 
pozarządowych  
na rzecz realizacji 
celów publicznych
przemysław Kledzik
ISBN: 978-83-7641-890-2
Liczba stron/format: 357/B5
Cena: 67,00 zł 

Przedmiotem podjętej pracy jest zagadnienie dzia-
łalności organizacji pozarządowych na rzecz re-
alizacji celów publicznych.

Bank lokalny 
Studium prawne
Anna Zalcewicz
ISBN: 978-83-7930-171-3
Liczba stron/format: 396/B5
Cena: 75,00 zł 
Cena ebooka: 62,00 zł
EPUB   MOBI

  

Autorka dokonała analizy i oceny konstrukcji 
regulacyjnej banku lokalnego w polskim syste-
mie prawnym, obejmując prezentację rozwią-
zań prawnych istniejących w prawie UE oraz jej 
państw członkowskich.

Podporządkowanie 
pracowników 
zajmujących 
stanowiska kierownicze 
w organizacjach
Tomasz Duraj
ISBN: 978-83-7641-887-2
Liczba stron/format: 390/B5
Cena: 75,00 zł 
Cena ebooka: 67,50 zł
EPUB   MOBI

Publikacja jest pierwszym opracowaniem w pol-
skiej doktrynie monograficznej traktującym o pro-
blematyce podporządkowania kadry kierowniczej.

p r A W O  M O N O G r A F i e
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Prawo obronne 
Rzeczypospolitej 
Polskiej
paweł Bała (red.)
ISBN: 978-83-7930-303-8
Liczba stron/format: 354/B5
Cena: 78,00 zł 

Opracowanie stanowi kompendium wiedzy do-
tyczącej norm prawnych regulujących bezpie-
czeństwo wewnętrzne i zewnętrzne Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Prawo własności 
intelektualnej  
dla ekonomistów
Bogusława Gnela (red.)
ISBN: 978-83-7930-233-8
Liczba stron/format: 226/B5
Cena: 46,00 zł 

W podręczniku przedstawiono w sposób ogólny 
kwestie dotyczące prawa własności intelektual-
nej, w tym przede wszystkim prawa autorskiego 
i prawa własności przemysłowej.

Podstawy prawa 
karnego materialnego  
i prawa wykroczeń
Katarzyna  
tkaczyk-rymanowska
ISBN: 978-83-7930-096-9
Liczba stron/format: 182/B5
Cena: 40,00 zł 

Podręcznik prezentuje podstawowe instytucje 
prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń. 
Student może na bieżąco śledzić podstawowe róż-
nice, ale i podobieństwa, obu gałęzi prawa.

Nauka administracji
Mirosław Karpiuk
Waldemar Kitler (red.)
ISBN: 978-83-7641-995-4
Liczba stron/format: 266/B5
Cena: 52,00 zł
Cena ebooka: 44,00 zł
PDF

Celem książki jest wskazanie zasad funkcjonowa-
nia administracji publicznej zarówno w aspekcie 
historycznym, jak i współczesnym. Problematyka 
opracowania skupia się na organizacji i  zarzą-
dzaniu w  administracji, obsłudze kancelaryjnej, 
podziale terytorialnym państwa. Jest ona wizją 
funkcjonowania administracji w  dynamicznych 
warunkach.

p r A W O  p O D r Ę c Z N i K i
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Prawo ubezpieczeń 
gospodarczych 
Zarys wykładu
szymon Byczko
ISBN: 978-83-7930-003-7
Liczba stron/format: 222/B5
Cena: 46,00 zł 

Celem podręcznika jest przedstawienie podsta-
wowej wiedzy dotyczącej ubezpieczeń gospo-
darczych jako narzędzia zarządzania ryzykiem.

Prawo policyjne
Małgorzata czuryk 
Mirosław Karpiuk 
Jarosław Kostrubiec 
Krzysztof Orzeszyna 
(red.)
ISBN: 978-83-7930-502-5
Liczna stron/format: 220/B5
Cena: 48,00 zł
 

Prawo policyjne jest publikacją, która charak-
teryzuje strukturę Policji, jej organizację oraz  
przedstawia zadania i kompetencje realizowane 
w sferze bezpieczeństwa i porządku publiczne-
go. Omawiana jest m.in. problematyka działań 
Policji podczas imprez masowych i zgromadzeń 
publicznych.

Polskie prawo podatkowe 
Wydanie 2
Włodzimierz Nykiel (red.)
Wojciech chróścielewski
Katarzyna Koperkiewicz-Mordel
Małgorzata sęk
Michał Wilk
ISBN: 978-83-7641-973-2
Liczba stron/format: 351/B5
Cena: 60,00 zł 

Materiał prezentowany w  podręczniku, obok 
pełnego wykładu polskiego prawa, obejmuje 
również podstawowe informacje z zakresu mię-
dzynarodowego prawa podatkowego i  prawa 
podatkowego UE.

p r A W O  p O D r Ę c Z N i K i
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Nabycie lokalu 
lub domu od dewelopera 
Wykładnia przepisów  
i efekty ich stosowania
paweł chmielnicki (red.)
ISBN: 978-83-7930-497-4
Liczna stron/format: 380/B5
Cena: 75,00 zł 

Książka prezentuje sposób ujęcia problematyki 
relacji między nabywcą, deweloperem i bankiem. 
Obejmuje szczegółową wykładnię obowiązują-
cych przepisów.

Domy Pomocy 
Społecznej 
Organizacja  
i funkcjonowanie
Anna Jacek 
Katarzyna Miaskowska-
-Daszkiewicz 
Emilia Sarnacka
ISBN: 978-83-7930-406-6
Liczba stron/format: 182/B5
Cena: 45,00 zł

W publikacji omówiono: tworzenie i rejestrację 
DPS, potrzeby bytowe w  DPS, realizację zadań 
opiekuńczych i potrzeb wspomagających w DPS, 
zapewnienie świadczeń zdrowotnych w  DPS, 
personel i wolontariat w DPS, dokumentowanie 
działalności DPS oraz nadzór i kontrolę DPS.

Windykacja dla wierzycieli, firm 
windykacyjnych i kancelarii prawnych 
Skuteczne praktyki
Waldemar Podel
ISBN: 978-83-7930-230-7
Liczba stron/format: 1098/B5 
Oprawa: twarda
Cena: 299,00 zł 

Kompendium wiedzy o regułach prawnych rzą-
dzących dochodzeniem należności.
Autorskie ujęcie poruszanej problematyki skon-
centrowane na tym, co w praktyce jest najistot-
niejsze, niespotykane w  dotychczasowej litera-
turze liczne skany rzeczywistych dokumentów, 
pokazują prawo w działaniu.
Windykację pokazano przez pryzmat wielu aktów 
prawnych, w tym: KC i KPC oraz m.in. Kodeksu 
rodzinnego i  opiekuńczego, ustawy o  komorni-
kach sądowych i egzekucji, prawa o notariacie, 
KSH, KPK, KW, KKS.

Bestseller!

p r A W O  D L A  p r A K t Y K Ó W
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Czynności 
niepowtarzalne  
w sprawach  
o wypadki drogowe 
Aspekty procesowo- 
-kryminalistyczne
Kazimierz J. pawelec
ISBN: 978-83-7930-456-1
Liczba stron/format: 189/B5
Cena: 50,00 zł 

Książka stanowi pierwszą próbę kompleksowego 
spojrzenia na czynności niepowtarzalne w spra-
wach o  wypadki drogowe w  aspekcie proceso-
wo-kryminalistycznym.

Mobbing  
i dyskryminacja  
w stosunkach pracy 
Zagadnienia praktyczne
Agnieszka  
roguska-Kikoła 
Magdalena 
piwowarska-reszka
ISBN: 978-83-7930-400-4
Liczba stron/format: 196/B5
Cena: 45,00 zł 

W  publikacji omówione zostały zagadnienia 
związane z mobbingiem i dyskryminacją w sto-
sunkach pracy, zamieszczono także cenne uwa-
gi praktyczne, najnowsze orzecznictwo i przy-
kładowe wzory pism procesowych.

Przestępczość 
korupcyjna  
w orzecznictwie 
sądowym 
Aspekty materialne  
i procesowe 
Wybór orzeczeń
Zygmunt Kukuła
ISBN: 978-83-7930-398-4
Liczba stron: 178/B5
Cena: 44,00 zł 

Publikacja gromadzi pełny zbiór orzeczeń sądów 
polskich wydanych przy rozpoznawaniu spraw 
karnych o przestępstwa korupcyjne.

Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
Zagadnienia praktyczne 
Wydanie 6
Monika Król-Gajewska 
Anna Wyrzykowska
ISBN: 978-83-7930-388-5
Liczba stron: 476/B5
Cena: 93,00 zł 

Publikacja stanowi dużą pomoc dla każdego, kto 
chce zrozumieć, jak funkcjonuje organizm spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością, lub tego, kto 
chciałby szybko i  skutecznie ten organizm wy-
leczyć.

p r A W O  D L A  p r A K t Y K Ó W
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Statut spółki akcyjnej 
jako środek obrony 
przed wrogim 
przejęciem 
Teoria i praktyka
Mateusz Jan stańczyk
ISBN: 978-83-7930-307-6
Liczba stron/format: 198/B5
Cena: 46,00 zł 

Autor dokonuje dogłębnej analizy statutu spółki 
publicznej na gruncie polskiego prawa oraz opi-
nii doktryny i orzecznictwa.

Zamówienia publiczne 
Partnerstwo 
publiczno-prywatne 
Koncesje na roboty 
budowlane lub usługi  
w prawie polskim 
Instytucje prawne 
realizacji przedsięwzięć 
publicznych
Michał Kania
ISBN: 978-83-7930-285-7
Liczba stron/format: 190/B5
Cena: 48,00 zł 

Książka zawiera syntetyczne omówienie zagad-
nień zawartych w  ustawie z  dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych, usta-
wie z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie 
publiczno-prywatnym, oraz w  ustawie z  dnia 
9  stycznia 2009 roku o  koncesji na roboty bu-
dowlane lub usługi.

Zatrudnianie osób 
niepełnosprawnych 
Regulacje prawne
Aneta Giedrewicz- 
-Niewińska 
Marzena szabłowska-
-Juckiewicz (red.)
ISBN: 978-83-7930-280-2
Liczba stron/format: 314/B5
Cena: 62,00 zł 

Książka ukazuje prawną sytuację osób niepełno-
sprawnych w  dziedzinie zatrudnienia – normo-
wanej zarówno na płaszczyźnie prawa krajowe-
go, jak i międzynarodowego.

Likwidacja  
masy upadłości 
Zagadnienia praktyczne
rafał Adamus
ISBN: 978-83-7930-261-1
Liczba stron/format: 170/B5
Cena: 48,00 zł 

Opracowanie poświęcone zostało zagadnieniom 
likwidacji majątku należącego do upadłego w dniu 
ogłoszenia upadłości, oraz nabytego przez upadłe-
go w  toku postępowania upadłościowego celem 
zaspokojenia wierzycieli.

p r A W O  D L A  p r A K t Y K Ó W
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Zarządzanie  
własnością 
intelektualną  
w transferze 
technologii
Aldona Małgorzata 
Dereń
ISBN: 978-83-7930-055-6
Liczba stron/format: 312/B5
Cena: 59,00 zł 
Cena ebooka: 52,00 zł
EPUB   MOBI 

W  publikacji ukazana została problematyka 
transferu własności intelektualnej, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem umów licencyjnych.
Materiały dodatkowe do książki: 
http://www.ksiegarnia.difin.pl/dodatki/2095

Partnerstwo  
publiczno-prywatne  
w Unii Europejskiej
Michał Wieloński
ISBN: 978-83-7930-100-3
Liczba stron/format: 159/B5
Cena: 42,00 zł 
Cena ebooka: 36,00 zł
PDF

Publikacja stanowi analizę prawa unijnego w za-
kresie partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Ryzyko  
w czynnościach 
operacyjno- 
-rozpoznawczych Policji 
Aspekty 
kryminalistyczne  
i prawnodowodowe
Jacek Kudła 
Piotr Kosmaty
ISBN: 978-83-7641-999-2
Liczba stron/format: 286/B5
Cena: 58,00 zł 
Cena ebooka: 51,00 zł
PDF

Autorzy przedstawili wybrane metody pracy 
operacyjnej znane współczesnej kryminalistyce, 
zwracając szczególną uwagę na rolę pierwszych, 
podstawowych czynności wykonywanych przez 
służby.

Umowa deweloperska 
Zagadnienia praktyczne
Jan Wszołek
ISBN: 978-83-7641-926-8
Liczba stron/format: 268/B5
Cena: 59,00 zł 

Publikacja poświęcona jest problematyce umów 
deweloperskich, w tym w szczególności analizie 
przepisów ustawy z  dnia 16 września 2011  r. 
o  ochronie praw nabycia lokalu mieszkalnego 
lub domu jednorodzinnego.

p r A W O  D L A  p r A K t Y K Ó W
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Współczesna 
rachunkowość 
w świetle badań 
empirycznych
Bronisław Micherda 
Katarzyna świetla
ISBN: 978-83-7930-286-4
Liczba stron/format: 175/B5
Cena: 40,00 zł 

W publikacji przedstawiono wybrane problemy 
metodologiczne współczesnej rachunkowości.

Współczesna 
rachunkowość  
na rynkach 
kapitałowych
Konrad Grabiński 
Marcin Kędzior 
Joanna Krasodomska
ISBN: 978-83-7930-275-8
Liczba stron/format: 322/B5
Cena: 63,00 zł 

Celem książki jest przedstawienie wzajemnych 
relacji sprawozdawczości finansowej i  rynków 
kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
teorii rachunkowości.

Współczesna 
rachunkowość 
Wybrane problemy 
metodologiczne
Bronisław Micherda 
Katarzyna świetla
ISBN: 978-83-7930-024-2
Liczba stron/format: 139/B5
Cena: 38,00 zł 

Najważniejsze zagadnienia opisane w publikacji: 
istota, funkcje i struktura rachunkowości, zasa-
dy i  wiarygodność rachunkowości, harmoniza-
cja i  standaryzacja rachunkowości, certyfikacja 
w rachunkowości, kompetencje zawodowe i ety-
ka w rachunkowości.

Współczesne 
uwarunkowania 
kwantyfikacji 
w rachunkowości
Bronisław Micherda 
(red.)
ISBN: 978-83-7641-836-0
Liczba stron/format: 292/B5
Cena: 58,00 zł 

Zaletą opracowania jest kompleksowe, wielo-
aspektowe podejście do współczesnych uwa-
runkowań kwantyfikacji w rachunkowości, po-
kazanie problemów z tym związanych.
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Podstawy rachunkowości 
Sprawozdanie 
finansowe,  
zasady, etyka
Wioletta Baran (red.)
ISBN: 978-83-7641-659-5
Liczba stron/format: 338/B5
Cena: 59,00 zł 

W  opracowaniu opisano zagadnienie dotyczące 
rachunkowości tzw. kreatywnej i  agresywnej, 
posiadającej znamiona oszustwa księgowego.

Teoria rachunkowości 
a jej współczesne 
regulacje
Bronisław Micherda 
(red.)
ISBN: 978-83-7930-287-1
Liczba stron/format: 308/B5
Cena: 60,00 zł 

Współczesną rachunkowość charakteryzuje pro-
ces ustawicznej ewolucji prowadzący do dosto-
sowania tego system informacyjno-kontrolnego 
do zmieniających się stosunków rynkowych. 
Przesłaniem monografii jest omówienie wyników 
ankiety na temat piętnastu problemów współcze-
snej rachunkowości.

Jak czytać sprawozdanie finansowe
Przewodnik menedżera
Gertruda Krystyna świderska 
ISBN: 978-83-7641-808-7
Liczba stron/format: 262/B5
Cena: 50,00 zł 

Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcz-
nika składa się z dwóch części: teoretycznej, (prze-
wodnika po sprawozdaniu finansowym) i  części 
drugiej – zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie 
przyswojonej wiedzy. Autorka przygotowała też 
robocze arkusze kalkulacyjne dostępne na stronie 
wydawnictwa (http://www.ksiegarnia.difin.pl/do-
datki/1846), korzystając z których można obser-
wować zmiany po każdej operacji.
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Rachunek  
kosztów 
i wyników  
w przedsiębiorstwie 
Zbiór zadań  
z rozwiązaniami
Jerzy Kuchmacz
ISBN: 978-83-7930-251-2
Liczba stron/format: 267/B5
Cena: 57,00 zł 

W publikacji omówiono koncepcję pomiaru, ewi-
dencji księgowej i prezentacji kosztów oraz wyni-
ków jako wielkości ekonomicznych, użytecznych 
w rozwiązywaniu problemów poznawczych i de-
cyzyjnych.

Wykorzystanie narzędzi 
rachunkowości  
w logistyce 
Doświadczenia 
przedsiębiorstw 
polskich, niemieckich  
i białoruskich
Beata Filipiak (red.)
ISBN: 978-83-7641-872-8
Liczba stron/format: 252/B5
Cena: 52,00 zł 

Książka zawiera wiele wskazówek i  rozwiązań 
w zakresie systemów rachunkowości dedykowa-
nych skutecznemu zarządzaniu w przedsiębior-
stwie sektora TSL.

Rachunek przepływów pieniężnych  
w teorii i praktyce  
Program komputerowy Cash Flow System
Karol Wajszczuk (red.)
ISBN: 978-83-7641-901-5
Liczba stron/format: 234/B5
Cena: 48,00 zł 
Cena ebooka: 43,00 zł
EPUB   MOBI

Autorzy przedstawili problematykę przygotowa-
nia i analizy rachunku przepływów pieniężnych 
przedsiębiorstwa, która w obecnej sytuacji gospo-
darczej stanowi kluczowy element bezpieczeń-
stwa funkcjonowania firmy.
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Produkt turystyki 
medycznej
Jolanta  
rab-przybyłowicz
ISBN: 978-83-7930-267-3
Liczba stron/format: 280/B5
Cena: 58,00 zł 

 

Autor omówił determinanty popytu i podaży na 
rynku turystyki medycznej, opisał nowe trendy 
oraz ich wpływ i konsekwencje dla rynku tury-
stycznego.

Turystyka 
Wybrane zagadnienia
Agata Balińska 
Anna Sieczko 
Jan Zawadka
ISBN: 978-83-7930-290-1
Liczba stron/format: 212/B5
Cena: 48,00 zł 

W  opracowaniu zawarto zagadnienia przedsta-
wiające: czynniki rozwoju turystyki, jej rodzaje 
i  formy, a  także funkcje i  dysfunkcje związane 
z rozwojem ruchu turystycznego.

Ubezpieczenia  
w turystyce i rekreacji
Mieczysław sobczyk
ISBN: 978-83-7641-967-1
Liczba stron/format: 258/B5
Cena: 50,00 zł 
Cena ebooka: 43,00 zł
EPUB   MOBI

Podręcznik przeznaczony głównie dla studentów 
kierunku Turystyka i rekreacja, zawiera podsta-
wowe informacje przydatne do nauki.

Turystyka w Unii 
Europejskiej 
Wydanie 2 rozszerzone 
i zaktualizowane
Jerzy Walasek
ISBN: 978-83-7930-259-8
Liczba stron: 297/B5
Cena: 59,00 zł   

W  książce przedstawione zostały cele i  zada-
nia narodowych organizacji turystyki, jako no-
woczesnego instrumentu polityki państwa, ich 
strukturę wewnętrzną i źródła finansowania.

t U r Y s t Y K A  i   H O t e L A r s t W O
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Prawne i finansowe 
aspekty prowadzenia 
małego i średniego 
przedsiębiorstwa 
Magdalena  
Mosionek-schweda 

 Barbara  
spychała-Krzesaj
ISBN 978-83-7641-986-2
Liczba stron/format: 310/B5
Cena: 59,00 zł

Książka w sposób kompleksowy porusza zagad-
nienia dotyczące zakładania oraz prowadzenia 
(przede wszystkim możliwości finansowania) 
przedsiębiorstw w Polsce.

Formy i przejawy 
współczesnej 
przedsiębiorczości  
w Polsce
Kazimierz Zieliński 
(red.)
ISBN: 978-83-7930-485-1
Liczna stron/format: 225/B5
Cena: 47,00 zł 

Książka prezentuje szeroki zakres tematów zwią-
zanych z przedsiębiorczością i zarządzaniem. Mo-
że być istotnym wsparciem dla właścicieli i me-
nedżerów firm.

O przedsiębiorczości 
Studia przypadków 
z przedsiębiorczości 
humanistycznej
Monika Kostera (red.)
ISBN: 978-83-7930-465-3
Liczna stron/format: 213/B5
Cena: 45,00 zł

W  książce zaprezentowano wyjątkowe studia 
przypadków i złożoność problemów przed jakimi 
stają współczesne przedsiębiorstwa.

O zarządzaniu 
Studia przypadków 
z zarządzania 
humanistycznego 
Monika Kostera (red.)
ISBN: 978-83-7930-464-6
Liczna stron/format: 185/B5
Cena: 42,00 zł 

Książka poświęcona jest „zarządzaniu huma-
nistycznemu”, traktuje o  ludziach, ich miejscu 
w organizacji, rolach jakie przyjmują, emocjach, 
aspiracjach i potrzebach.

Z A r Z Ą D Z A N i e
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Krytyczny nurt 
zarządzania
Łukasz sułkowski 

 Michał Zawadzki (red.)
ISBN: 978-83-7930-397-7
Liczba stron/format: 240/B5
Cena: 49,00 zł  

 

Głównym merytorycznym przesłaniem publika-
cji jest wskazanie na złożoność i społeczny cha-
rakter procesów zarządzania i organizowania.

Wielokryterialne 
wspomaganie decyzji 
w gospodarowaniu 
przestrzenią
Andrzej Kobryń
ISBN: 978-83-7930-469-1
Liczba stron/format: 352/B5
Cena: 59,00 zł  

Opracowanie przybliża czytelnikom niezbędną 
wiedzę z zakresu wielokryterialnego wspoma-
gania decyzji, obejmując opis różnych metod 
MCDM/MCDA.

Komercjalizacja 
innowacji 
Zarządzanie projektami 
i finansowanie
Monika Bolek 
cezary Bolek
ISBN: 978-83-7641-993-0
Liczba stron/format: 258/B5
Cena: 55,00 zł 

W prezentowanej książce autorzy przedstawia-
ją problemy związane z  innowacjami w obsza-
rze prac badawczo-rozwojowych, wdrożeniami 
i komercjalizacją.

Zarządzanie usługami 
społecznymi 
Studium partnerstw 
publiczno-społecznych
Aldona Frączkiewicz-
-Wronka
ISBN: 78-83-7930-072-3
Liczba stron/format: 360/B5
Cena: 65,00 zł    

Obszarem zainteresowania prezentowanego 
w niniejszym opracowaniu jest ta część nauk 
o zarządzaniu, która dotyczy organizacji nale-
żących do sektora publicznego.

Z A r Z Ą D Z A N i e
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Zarządzanie  
dla racjonalnego 
menedżera 
tadeusz Gospodarek
ISBN: 978-83-7930-293-2
Liczba stron/format: 256/B5
Cena: 56,00 zł

Publikacja zawiera szereg przykładów prak-
tycznych, procedur użycia analiz biznesowych 
i  sposobów ich wykonania. Porusza problemy 
użyteczności systemów informatycznych, ocen 
pracochłonności wykonania oprogramowania.

Etyka  
przywództwa 
Ujęcie 
interdyscyplinarne
iwona Kuraszko (red.)
ISBN: 978-83-7930-289-5
Liczba stron/format: 244/B5
Cena: 49,00 zł 

Publikacja jest wszechstronnym spojrzeniem na 
najistotniejsze problemy przywództwa, które ze-
stawione z kluczowymi teoriami etyki pozwala-
ją zrozumieć aspekty relacji między przywódcą, 
a jego zwolennikami.

Etyka biznesu 
Teoretyczne założenia, 
praktyka zastosowań
Jan Klimek
ISBN: 978-83-7930-069-3
Liczba stron/format: 347/B5
Cena: 63,00 zł 
Cena ebooka: 53,00 zł
PDF

Książka odpowiada na pytanie, czy i w jakim za-
kresie moralność ma zastosowanie w  zabiega-
niu o to, by gospodarka dobrze służyła tym, co ją 
uprawiają.

Semantyczne 
modelowanie 
organizacji
Jerzy Gołuchowski  
Maria smolarek (red.)
ISBN: 978-83-7930-291-8
Liczba stron/format: 186/B5
Cena: 45,00 zł 

W  książce zaprezentowano możliwości dosko-
nalenia organizacji w oparciu o modele seman-
tyczne.

Z A r Z Ą D Z A N i e
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Komunikacja a rozwój 
społeczności lokalnych
Krzysztof Bakalarski
ISBN: 978-83-7930-094-5
Liczba stron/format: 204/B5
Cena: 45,00 zł 

Dzięki autorowi książki poznajemy sprawczą moc 
kreatywnego myślenia wspólnot ludzkich oraz 
warunki pozwalające na pojawienie się twórczej 
wartości kapitału społecznego.

Komunikacja w zespole 
wirtualnym
Tomasz Stefaniuk
ISBN: 978-83-7930-235-2
Liczba stron/format: 197/B5
Cena: 46,00 zł 
Cena ebooka: 41,00 zł
PDF  

Książka, poza prezentacją procesu komunikacji 
w zespołach wirtualnych, podpowiada jak pro-
jektować system komunikacji zespołu wirtu-
alnego, aby osiągnąć wysoką skuteczność jego 
działania. 

Zarządzanie  
i dowodzenie  
z wykorzystaniem 
orientacji procesowej
Piotr Senkus
ISBN: 978-83-7930-048-8
Liczba stron/format: 469/B5
Cena: 90,00 zł  

Monografia podaje praktyczne wskazówki, jak 
wdrożyć i  utrzymać w  organizacjach sektora 
prywatnego, publicznego oraz non profit, zarzą-
dzanie i dowodzenie oparte na orientacji proce-
sowej.

Zarządzanie  
w warunkach 
wspólnoty europejskiej 
Wybrane zagadnienia 
w podejściu 
aksjonormatywnym
Marian Mroziewski
ISBN: 978-83-7930-092-1
Liczba stron/format: 296/B5
Cena: 59,00 zł     

Postulowane w  prezentowanej monografii ak-
sjonormatywne podejście do zarządzania zo-
bowiązuje menedżerów i  innych aktorów życia 
gospodarczego do podejmowania działań i kształ-
towania postaw, które są zgodne z wartościami 
Unii Europejskiej.

Z A r Z Ą D Z A N i e
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Wpływ eksportu 
na finanse 
przedsiębiorstwa 
Joanna Wyrobek
ISBN: 978-83-7641-924-4
Liczba stron/format: 366/B5
Cena: 72,00 zł 

Książka poświęcona jest wpływowi sprzeda-
ży eksportowej na finanse przedsiębiorstwa. 
W szczególności, omówiono w niej wpływ sprze-
daży międzynarodowej na płynność, rentowność, 
zadłużenie.

Historia myśli 
organizatorskiej 
Zarys wykładu
Włodzimierz Gogłoza 
Krzysztof Księski
ISBN: 978-83-7930-043-3
Liczba stron/format: 298/B5
Cena: 57,00 zł 

Podręcznik zawiera przedstawienie najsłynniej-
szych postaci historycznych oraz najważniejszych 
kierunków i  koncepcji, które miały największy 
wpływ na kształtowanie się i rozwój nauki orga-
nizacji i zarządzania.

Organizacja produkcji 
w przedsiębiorstwie
Marek Brzeziński
ISBN: 978-83-7641-994-7
Liczba stron/format: 289/B5
Cena: 60,00 zł 

Najważniejsze zagadnienia podręcznika: teore-
tyczne podstawy organizacji produkcji, modelo-
wania i  projektowanie, organizacja wdrażania 
nowej produkcji.

Zarządzanie przez 
odpowiedzialność 
Podstawa 
odpowiedzialnego 
biznesu
Aleksander Kisil
ISBN: 978-83-7641-968-8
Liczba stron/format: 152/B5
Cena: 39,00 zł  

Książka pokazuje głęboki długofalowy sens zarzą-
dzania przez odpowiedzialność. Określa, jak zbu-
dować podwaliny długotrwałego rozwoju oraz 
fundamenty czegoś, co dziś nazywa się modnie 
CSR.

Z A r Z Ą D Z A N i e
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Studencka informacja 
zwrotna w zarządzaniu 
jakością studiów
Jak obudzić 
wykładowców  
i studentów?
piotr Bielecki
ISBN: 978-83-7930-467-7
Liczna stron/format: 224/B5
Cena: 45,00 zł   

Publikacja zawiera całościowe spojrzenie na 
aktualny stan wiedzy dotyczący roli studenc-
kiej informacji zwrotnej w zarządzaniu jakością 
studiów w szkole wyższej.

Koszty jakości 
Wybrane aspekty
Grażyna paulina Wójcik
ISBN: 978-83-7930-277-2
Liczba stron/format: 233/B5
Cena: 46,00 zł   

Przedmiotem książki są koszty jakości, ich de-
finicje, modele oraz wybrane zagadnienia z ob-
szaru zarządzania kosztami (metody, techniki 
i narzędzia).

Źródła finansowania 
działalności 
a sprawność 
przedsiębiorstw 
działających w Polsce
Dorota Ostrowska (red.)
ISBN: 978-83-7930-379-3
Liczba stron/format: 232/B5
Cena: 46,00 zł   

W opracowaniu dokonano analizy wskaźników 
rentowności obrotu, aktywów i kapitałów wła-
snych oraz wskaźników zadłużenia i  płynności 
finansowej.

Innowacyjne  
zarządzanie wiedzą
Jan Fazlagić
ISBN: 978-83-7930-488-2
Dostępna w październiku 
2014 r.

Współczesne firmy muszą nauczyć się działać 
w warunkach „ekonomii wiedzy”, czyli poszuki-
wać sposobów obniżenia kosztów oraz wykorzy-
stania wiedzy. Wieloletnie doświadczenie i wie-
dza  autora zebrane w jednej publikacji stanowią 
doskonały materiał dla studentów, przedsiębior-
ców i szkoleniowców.

Z A r Z Ą D Z A N i e

Zapowiedź
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Plemienna korporacja
Janusz Galli
ISBN: 978-83-7930-125-6
Liczba stron/format: 195/B5
Cena: 43,00 zł 

Wydaje się, że nie ma nic bardziej odległego od 
siebie jak organizacja plemienna i  organizacja 
korporacyjna, jednak wątkiem tej książki jest 
myśl, że istnieją dostrzegalne związki między 
korporacją i plemieniem.

Przyszłość zarządzania 
zasobami ludzkimi 
Dylematy i wyzwania
Zbigniew Antczak 
stanisława Borkowska 
(red.)
ISBN: 978-83-7930-236-9
Liczba stron/format: 156/B5
Cena: 35,00 zł 

Książka zawiera unikalne przeglądy badań, re-
asumpcję długookresowych i  burzliwych po-
lemik oraz nowe modele, będące podsumowa-
niem wielu lat pracy autorów poszczególnych 
rozdziałów.

Postawy wobec czasu 
pracy jako źródło 
ryzyka personalnego
Anna Lipka 
Małgorzata Król 
stanisław Waszczak 
Justyna Dudek
ISBN: 978-83-7930-311-3
Liczba stron/format: 239/B5
Oprawa: twarda
Cena: 55,00 zł 

Książka dotyczy uwarunkowań i  różnic, które 
determinują postawy pracowników wobec cza-
su pracy. 

Człowiek – organizacja  
– kariera 
Siła psychologii 
stosowanej
elżbieta Kowalczyk
ISBN: 978-83-7930-405-9
Liczba stron/format: 292B5
Cena: 59,00 zł  

Autorka opisuje: istotę natury człowieka, ludzi 
i ich relacje w kontekście organizacji i zarządza-
nia nimi, problematykę kariery pracowników.

Z A r Z Ą D Z A N i e  Z A s O B A M i  L U D Z K i M i
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Menedżer  
uczy się od koni 
Innowacyjne 
zarządzanie 
inspirowane Horse 
Assisted Education
Agata Wiatrowska 
ilona popławska
ISBN: 978-83-7641-892-6
Liczba stron/format: 207/B5
Cena: 46,00 zł
Cena ebooka: 40,00 zł
EPUB   MOBI

Książka opisuje doświadczenia z  programów 
rozwojowych z  końmi (Horse Assisted Educa-
tion), w  których wzięli udział menedżerowie 
z kilkuset polskich i zagranicznych firm.

Znaczenie 
sprawiedliwości 
w zarządzaniu ludźmi 
Dlaczego warto być 
sprawiedliwym
Marek Bugdol
ISBN: 978-83-7930-099-0
Liczba stron/format: 218/B5
Cena: 46,00 zł 

Celem pracy jest wskazanie na rolę i znaczenie 
sprawiedliwości w zarządzaniu organizacjami, 
a szczególnie w obszarze zarządzania zasobami 
ludzkimi.

Nowe koncepcje 
zarządzania ludźmi
Joanna M.  
Moczydłowska
Karol Kowalewski
ISBN: 978-83-7930-506-3
Liczba stron/format: 182/B5 
Cena: 42,00 zł 

Publikacja jest kompendium wiedzy na temat 
nowoczesnych, niekiedy wręcz innowacyjnych 
koncepcji zarządzania. 

Aktywność twórcza  
a pracoholizm 
Jak utrzymać kapitał 
kreatywności 
pracowników?
Anna Lipka 
stanisław Waszczak
 Alicja Winnicka-Wejs
ISBN: 978-83-7641-817-9
Liczba stron/format: 212/B5
Oprawa: twarda
Cena: 50,00 zł 

Zaproponowany w  pracy algorytm poszuki-
wania elementów pracoholizmu jest nowator-
ski i otwiera nowe możliwości metodologiczne 
w zarządzaniu.

Z A r Z Ą D Z A N i e  Z A s O B A M i  L U D Z K i M i



k a t a l o g  w y d a w n i c z y  2 0 14 / 2 0 15       47

Leksykon kadrowego 
Zawiera wzory  
pism i umów
Wydanie 6
rafał styczyński
ISBN: 978-83-7930-074-7
Liczba stron/format: 300/B5
Cena: 60,00 zł 

Książka jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, 
przeznaczona głównie dla działów kadr, biur ra-
chunkowych oraz kancelarii doradztwa podatko-
wego. Zawiera porady w zakresie stosunku pracy.

Abolicja w ZUS 
Praktyczne aspekty 
umorzenia zaległości
Grzegorz Gębka 
Michał Bochowicz
ISBN: 978-83-7930-386-1
Liczba stron/format: 216/B5
Cena: 46,00 zł 

Osoby mające zaległości wobec Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych, z  dniem 15 stycznia 2013  r., 
uzyskały niepowtarzalną możliwość umorzenia 
swoich długów, na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należno-
ści powstałych z  tytułu nieopłaconych składek 
przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1551 t.j.). W praktyce jednak 
pojawia się cały wachlarz problemów związa-
nych z jego stosowaniem.

BHP w zakładach pracy  
Zagadnienia prawne i praktyczne
ewa tomaszewska
ISBN: 978-83-7930-492-9
Liczba stron/format: 184/B5
Cena: 50,00 zł 

Komentowane w  publikacji przepisy z  zakresu 
bezpieczeństwa i  higieny pracy pozwalają na 
łatwe i szybkie poznanie zawiłości norm praw-
nych z tak szerokiej gałęzi prawa.
Co więcej, będzie to wspaniały przewodnik dla 
rozpoczynających pracę, których czeka szko-
lenie z  zakresu bezpieczeństwa i  higieny pra-
cy. Komentarz wzbogacony o poglądy doktryny 
i orzecznictwa sądów polskich podnosi wartość 
merytoryczną prezentowanej pozycji.

Z U s  K A D r Y  p Ł A c e



Książki wydawnictwa Difin są dostępne
w wybranych księgarniach na terenie całego kraju.
Adresy najbliższych punktów sprzedaży można 
odszukać w księgarni internetowej 
w zakładce „Gdzie kupić”.

Zapraszamy do współpracy

Zamówienia
Odbiór własny po wcześniejszym złożeniu zamówienia:

W siedzibie firmy – Difin Spółka Akcyjna
ul. Kostrzewskiego 1, 00-768 Warszawa

Telefonicznie: 22 851 45 61, 62 wew. 109, 110, 111
Faksem: 22 841 98 91
E-mailem: handlowy@difin.pl
Księgarnia internetowa: www.ksiegarnia.difin.pl

W księgarni wydawnictwa Difin – Księgarnia w SGH, budynek G
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
Tel. 22 564 97 87, e-mail: zamowienia@ksiegarniasgh.pl  
www.ksiegarniasgh.pl

W księgarniach internetowych zapewniamy:
•  atrakcyjne ceny
•  rabaty dla stałych odbiorców
•  promocje
•  sprawną i szybką obsługę
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