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Zbysław Dobrowolski 

• Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki i metod, Sulechów 2008, 
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, ss. 
323, ISBN 978-83-60792-03-2 

 Praca traktuje o organizacjach i podstawach zarządzania w gospodarce 
rynkowej. Książka powstała z myślą o studentach. Oprócz nich z podręcznika mo-
gą korzystać absolwenci, systematyzujący wiedzę o organizacji i zarządzaniu. 
Książka jest też przydatna dla kierowników, którzy chcą zdobyć ogólną wiedzę o 
metodach zarządzania i technikach rozwiązywania problemów. 
 

• Oszustwa w życiu publicznym, Zielona Góra 2008, Wydawnictwo Organon, 
ss. 113, ISBN 978-83-87-294-47-2 

 Praca przedstawia zagadnienia związane z prewencją i detekcją oraz pena-
lizacją zjawiska oszustwa. Autor dokonuje typologii oszustw i prezentuje mechani-
zmy tego zjawiska. Szczegółowo przedstawia liczne przykłady oszustw księgo-
wych a także informatycznych.  
 

• Naczelne organy kontroli państwowej w krajach członkowskich Unii Euro-
pejskiej. Ciągłość i zmiana. Studium porównawcze, Zielona Góra 2008, 
Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, ss. 113, ISBN 978-
83-87294-47-2 
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Praca przedstawia działalność naczelnych organów kontroli państwowej – 
instytucji niezależnych w wykonywaniu swoich zadań kontrolnych od władzy wy-
konawczej państwa i podległych tej władzy podmiotów implementujących politykę 
ekonomiczną państwa. Przyjmując implicite, że podmiotem polityki gospodarczej 
jest władza państwowa, w której imieniu konkretne działania prowadzą jej organy, 
a zatem, że istotnymi kwestiami są struktura i kompetencje organów publicznych, 
jak też procedura przygotowania i podejmowania decyzji w sprawie polityki eko-
nomicznej państwa, autor przeanalizował istotne kwestie, paralelne do wspomnia-
nych wyżej zagadnień, mianowicie pozycję ustrojową oraz zakres kompetencji 
kontrolnych naczelnych organów kontroli państwowej. Tematyka recenzowanego 
dzieła dotyczy zatem mechanizmu oceny wywiązywania się państwa ze swoich 
funkcji w kapitalistycznej gospodarce. Monografia, w której zamieszczono wyniki 
analizy komparatywnej funkcjonowania naczelnych organów kontroli państwowej 
ze wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej jest pierwszym tego typu 
opracowaniem w Europie.  
 
 
Zbysław Dobrowolski, Grzegorz Drozdowski 

• Uwarunkowania skutecznego zarządzania, Gorzów Wielkopolski 2009, 
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie 
Wielkopolskim, ss. 143. ISBN 978-83-751815-7-9 

 Przedstawiona praca zawiera zagadnienia mające znaczenie powodzenia 
funkcjonowania organizacji, a także personelu kierowniczego. Wiedza na temat 
uwarunkowań skutecznego zarządzania na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat 
rozwinęła się na tyle, że zaczyna zdobywać pewną samodzielność. Pojęcia i meto-
dologia w prezentowanej publikacji powstały na gruncie nauk o zarządzaniu. 
 

• The Art of Human Resource Management. How to Achieve Better Business 
Management, Gorzów Wielkopolski 2009, Wydawnictwo Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, ss.116. ISBN 
978-83-751815-6-2 

 Monografia stanowiąca rezultat pracy polskich i zagranicznych autorów, 
recenzowana w USA, jest poświęcona problematyce zarządzania zasobami ludz-
kimi w Polsce i w innych krajach. Prezentuje po raz pierwszy w Polsce takie za-
gadnienia, jak: doświadczenia cypryjskie w zakresie informatyzacji systemu zarzą-
dzania zasobami ludzkimi, zarządzanie zasobami ludzkimi w służbie cywilnej 
w Bułgarii, wymiary działalności szkoleniowej w naczelnym organie kontroli pań-
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stwowej w Rosji, aksjologiczne uwarunkowania procesu decyzyjnego w sektorze 
publicznym w Polsce – wyniki badań.  
 
 
Zbysław Dobrowolski, Waldemar Sługocki  

• Wokół współczesności. Politologia. Prawo. Ekonomia, Zielona Góra 2008, 
Wydawnictwo Organon, ss. 156. ISBN 978-83-87294-46-5 

 Praca poświęcona legitymizacji i kierunkom reform administracji publicz-
nej, problematyce doskonalenia amerykańskiego ustawodawstwa lobbingowego, 
polityce spójności Unii Europejskiej w Polsce, a także innym istotnym problemom 
współczesnego państwa.  
 
 
Paweł Kacprzak 

• Organizacja i przebieg wysiedleń ludności niemieckiej z Polski w latach 
1945-1949 Sulechów, 2008, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Sulechowie, ss. 251,  ISBN 978-83-60792-07-0 

 Praca dotyczy wysiedleń ludności niemieckiej z Polski w latach 1945-
1949. Właściwym zagadnieniem opracowania jest organizacja wysiedleń na terenie 
Polski, sposób ich przeprowadzenia i warunki, w jakich się odbywały. 
 
Leszek Kania 

• Od Orląt Lwowskich do Ostrej Bramy. Szkice z dziejów wojskowego wy-
miaru sprawiedliwości i posłuszeństwa rozkazowi w dawnym wojsku pol-
skim, Sulechów 2008, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej w Sulechowie, ss. 386, ISBN 978-83-60792-09-4 

           Praca składa się z czterech odrębnych części. Pierwsza jest poświęcona eg-
zekwowaniu karności w szeregach obrońców Lwowa w listopadzie 1918 r., druga 
przedstawia rozwój sądownictwa wojskowego w Wojsku Polskim w okresie mię-
dzywojnia, zaś trzecia organizację i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości 
w Wileńskim Okręgu ZWZ-AK w latach II wojny światowej. Czwarta część za-
wiera kilkadziesiąt biogramów audytorów wojskowych, którzy zostali uwiecznieni 
na kartach tej książki. 
 

• W cieniu Orląt lwowskich. Polskie sądy wojskowe, kontrwywiad i służby 
policyjne w bitwie o Lwów 1918-1919, Zielona Góra 2009, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, ss. 369, ISBN 978-83-7481-219-1.  
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         Praca przedstawia zarys dziejów polskich formacji sądowo-policyjnych i ich 
działalność w czasie walk o Lwów z wojskiem ukraińskim, poczynając od począt-
ku listopada 1918 r. do maja 1919 r., kiedy to miasto zostało odblokowane w wy-
niku zwycięskiej ofensywy oddziałów polskich na froncie galicyjskim. 
 
Andrzej Łączak 

• Analiza działalności przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w woje-
wództwie lubuskim, Sulechów 2008, Wydawnictwo Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Sulechowie, ss. 92, ISBN 978-83-88059-93-3  

  W pracy przedstawiono rolę kapitału zagranicznego w rozwoju gospodarki 
narodowej. Przyczynia się ona do podniesienia poziomu gospodarczego oraz do 
wypełnienia deficytu budżetowego. Przedstawiona analiza ukazuje podmioty go-
spodarcze prowadzące działalność gospodarczą w województwie lubuskim, które 
w roku 2005 posiadały kapitał pochodzący od inwestorów zagranicznych. Bada-
niem objęto podmioty niezależnie od wielkości kapitału zagranicznego, struktury 
i udziału w kapitale podstawowym oraz kraju pochodzenia. Podstawowym źródłem 
wykorzystanym w pracy były dane z rocznych sprawozdań składanych przez pod-
mioty z kapitałem zagranicznym. 
 

• Konkurencyjność przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim. Za-
gadnienia wybrane, Sulechów 2008, Wydawnictwo Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Sulechowie, ss. 201, ISBN 978-83-60792-10-0 

 Praca analizuje wybrane aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw na 
jednolitym rynku europejskim. Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed 
Polską jest zbudowanie silnej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki opartej 
na wiedzy. Analizie poddano warunki rozwoju przedsiębiorstw lubuskich. Waż-
nym czynnikiem zapewniającym szybki rozwój polskiej gospodarki jest wzrost 
innowacyjności przedsiębiorstw, czyli ciągłe wprowadzanie nowych metod pro-
dukcji, czy zarządzania. W pracy zwrócono uwagę na istotę i znaczenie bezpośred-
nich inwestycji zagranicznych. 
 

• Ewolucja prawa europejskiego i jego wpływ na działalność przedsię-
biorstw, Sulechów 2008, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej w Sulechowie, ss. 227, ISBN 83-88059-88-2 

 W pracy podjęto próbę przedstawienia wpływu przemian prawnych na 
działalność przedsiębiorstw wynikających z przystąpienia Polski do UE. Tematyka 
poruszona w pracy obejmuje tylko wybrane aspekty problematyki funkcjonowania 
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przedsiębiorstw. Główny nacisk położono na zagadnienie konkurencji oraz pomo-
cy publicznej dla przedsiębiorstw. 
 
Piotr Krzysztof Marszałek 

• Prawo Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej 1915-1945. Wybór źródeł, 
Toruń 2009, Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 864, ISBN 978-83-7611-
371-5. Źródła poprzedzone wstępem zatytułowanym Geneza, rozwój orga-
nizacyjny i funkcjonowanie formacji policyjnych w Polsce w latach 1915-
1945, obejmującym ss. 7-35. 
Przedstawiana praca ukazuje obraz całej różnorodności regulacji praw-

nych, stanowiących podstawę funkcjonowania służb policyjnych w Polsce okresu 
II Rzeczypospolitej, a także dynamikę zmian tego prawodawstwa oraz ich kierunki. 
Zaprezentowano prawodawstwo określające ustrój władz państwowych, organiza-
cję administracji publicznej, szczególnie tej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo, 
ład i porządek publiczny, następnie regulacje prawne ilustrujące organizację for-
macji policyjnych w pierwszym okresie po odzyskaniu niepodległości w różnych 
regionach kraju. Dalsze części zawierają akty prawne ukazujące ustrój policji pań-
stwowej, zasady jej funkcjonowania i finansowania, zakres kompetencyjny, prawa 
i obowiązki funkcjonariuszy, zasady odpowiedzialności służbowej, przepisy okre-
ślające jej umundurowanie i uzbrojenie. Odrębną uwagę poświęcono regulacjom 
obowiązującym policję na terenie autonomicznego Śląska. Całość zamyka przegląd 
prawodawstwa dotyczącego policji w okresie okupacji niemieckiej w latach 1939-
1945 i tuż po jej zakończeniu. Zebrane źródła ułożono w układzie chronologiczno-
problemowym. 
 

• Komisja Spraw Ustrojowych Grabskiego w latach 1941-1942. Dokumenty 
i materiały, Toruń 2009, Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 281, ISBN 
978-83-7611-372-2. Dokumenty i materiały poprzedzone wstępem zatytu-
łowanym Geneza, powstanie i działalność Komisji Spraw Ustrojowych 
Grabskiego w latach 1941-1942, obejmującym ss. 5-33. 
Zawarty w niniejszej publikacji zbiór źródeł obejmuje wszystkie protokoły 

z posiedzeń Komisji Spraw Ustrojowych przy Prezesie Rady Ministrów, kierowa-
nej przez prof. Stanisława Grabskiego, wraz z załącznikami w pełni dokumentując 
jej prace. W odrębnym zbiorze zawarto wystąpienia polityków i ugrupowań poli-
tycznych, ukazujących kształtowanie się koncepcji powojennego ustroju politycz-
nego i społecznego Polski. 


