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5 Technologia RFID – nowe narzędzie usprawniające procesy logistyczne  

w przedsiębiorstwie / Paulina Glińska, Małgorzata Borucka 
RFID technology - the new solutions for the solutions for the improvement 
of logistics’ processes of a company 

19 Rola klienta w przedsiębiorstwie / Roma Marczewska, Anna Mazur 
 The role of customer in the company 
29 Siedem zasad systemu HACCP na przykładzie przedsiębiorstwa branŜy 

piekarniczej / Anna Mazur, Milena Drzewicka 
The seven HACCP principles defined for a enterprise from a bakery sector 

41 Doskonalenie systemu zarządzania jakością z wykorzystaniem FMEA / 
Anna Mazur, Weronika Krzywicka 
FMEA – based development of quality management systems 

55 Ocena skuteczności funkcjonowania procesów w przedsiębiorstwie / Anna 
Mazur, Joanna Malchar 
Evaluation the processes effectiveness in companies 

65 JeŜeli chcesz coś zmieni w swojej firmie – zacznij od 5S / Jerzy 
Mazurczak, Ilona Kurach 
If you want change something in your company – you sould begine from 
5s 

79 Analiza czynników determinujących akceptowalny poziom ryzyka portfela 
inwestora indywidualnego / Leszek Pacholski, Paweł Gąsior 
Analysis of factors determining the accepted risk level of individual 

investor’s portfolio 
93 Jakośc jako czynnik innowacyjności w organizacjach opartych na wiedzy / 

Hanna Włodarkiewicz-Klimek, Joanna Kałkowska, Joanna 
Chłościńska 
Quality as an innovation factor in knowledge based organizations 
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5 Wykorzystanie analizy wskaźnikowej jako narzędzia kontrolingu 

finansowego w małych i średnich przedsiębiorstwach biorących udział  
w zamówieniach publicznych / Arkadiusz Borowiec, Adam Koliński 
Using analysis of indicators as a tool in financial controllung of small and 

medium enterprises involved in public order 
15 Zarządzanie bezpieczeństwem pracy jako czynnik przewagi konkurencyjnej 

przedsiębiorstwa / Adam Górny 
The OHS management as a factor of enterprises competitive superiority 

27 Projekt procedury przyjmowania nowych pracowników w wybranym 
przedsiębiorstwie handlowym / Marta Kliber 
Project of the orientation procedure of new employees in a chosen 

commercial company 
39 ObciąŜenie psychiczne funkcjonariuszy policji i straŜy granicznej / Andrzej 

lasota 
Mental worload of police and border guard officers 

49 ocena zmęczenia aptekarzy / Andrzej Lasota, Mirela Ścigaj 
Assessment of pharmaceutists fatigue 

59 Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie w świetle 
norm PN-ISO/IEC 27001 oraz IEC 61508 / Bohdan Ludwiszewski, 
Krzysztof Redlarski, Tomasz Gardzioła 
Information security management in accordance with PN-ISO 27001, IEC 

61508 norms 
79 Kompetencje a oczekiwania współczesnych organizacji / Maria Agnieszka 

Paszkowicz 
Competences-competieces and expectations of contemporary 
organisations 


