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Misztal Wojciech, Dialog Obywatelski we współczesnej Polsce, Lublin, 2011
Spis treści, Rozdziały:

1. Demokracja
2. Sfera publiczna
3. Społeczeństwo obywatelskie
4. Dialog obywatelski
5. Społeczeństwo obywatelskie jako trzeci sektor
6. Instytucjonalne podstawy dialogu obywatelskiego
7. Dialog obywatelski w Unii Europejskiej
8. Stan dialogu obywatelskiego w Polsce

Praca  Wojciecha  Misztala  dotyczy  bardzo  ważnego  i  interesującego 
tematu,  jakim  jest  kształtowanie  się  instytucji  i  kultury  dialogu 
obywatelskiego we współczesnej Polsce.  Jest  to zagadnienie zawierające 
w sobie  i  obrazujące  podstawowy  sens  i  wymiary  polskich  przemian 
demokratycznych.  Jest  specyficznym  wskaźnikiem  przechodzenia 
społeczeństwa  polskiego  od  demokracji  proceduralno-większościowej 
do demokracji  partycypacyjnej.  Nie  mamy szans  przezwyciężenia  blokad 
rozwojowych  i  cywilizacyjnych  uniemożliwiających  pozytywne  zmiany 
społeczne  i  instytucjonalne  w  Polsce.  Problematykę  podjętą 
w recenzowanej publikacji należy więc ocenić jako bardzo istotną, a także 
nowatorską, gdyż brakuje w literaturze polskiej wyczerpującej pracy na ten 
temat.
Prof. dr hab. Piotr Glińsk
Źródło:  http://www.naukowa.pl/Politologia,18kt/Dialog-obywatelski-we-
wspolczesnej-Polsce,350567ks

Lp Zarządzanie
1 Blanchard Ken , Hutson  Don, Willis  Ethan, Jednominutowy Przedsiębiorca, 

Warszawa, 2010
Spis treści, między innymi:

• Budowa fundamentów firmy
• Poszerzanie wiedzy
• Nauka rzemiosła
• Bakcyl przedsiębiorczości
• Szukanie wspólników
• Uchylone drzwi 
• Zakładanie firmy
• Wzrost finansowy boli
• Bajeczne usługi
• Pomagaj ludziom szybować jak orły

…
W  Jednominutowym przedsiębiorcy autorzy opowiadają inspirującą historię 
człowieka,  który  podejmuje  wyzwanie  i  zakłada  własną  firmę.  W  tej 
inspirującej  i  bardzo  ciekawej  opowieści  stykamy  się  z  różnorodnymi 
problemami, jakim stawiają czoło początkujący przedsiębiorcy - od szukania 
nowych źródeł dochodu po zdobywanie zaangażowanych pracowników oraz 
lojalnych  klientów.  Co  więcej,  poznajemy  tajemnice,  jak  zostać 
przedsiębiorcą,  jak  budować  i  zestawiać  elementy  firmy,  jak  zapewnić 
płynność finansową. Ponadto w książce znalazły się nieocenione rady takich 
przedsiębiorców i specjalistów jak Shelton Bowles, Peter Drucker, Michael 
Gerber i Charlie Jones.
Źródło: http://www.gandalf.com.pl/b/jednominutowy-przedsiebiorca-
tajniki/
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Blanchard Ken, Przywództwo Wyższego Stopnia, Warszawa, 2007
Spis treści, Części:

1. Właściwy cel i wizja
2. Odpowiednie traktowanie klientów
3. Odpowiednie traktowanie pracowników
4. Właściwy rodzaj przywództwa

Autor  stawia serię  niewygodnych pytań dotyczących sposobów rządzenia, 
etyki,  emocji  i  jakości  kontaktów  międzyludzkich.  Najważniejsze  z  nich 
można sformułować  następująco:  czy  twoje  rządzenie  służy  tym ludziom, 
którymi  rządzisz,  czy  tylko  twojemu  własnemu  interesowi?  To  pytanie 
powinni usłyszeć i na nie odpowiedzieć: rząd, prezydent, parlament, prezesi 
firm,  przywódcy  kościelni.  W  warunkach  demokratycznych  najlepszym 
miejscem  do  zadawania  tego  pytania  są  media.  Chodzi  o  wywołanie 
publicznej  dyskusji  na  temat  motywów  i  efektów  przewodzenia  krajem, 
firmą,  kościołem,  instytucją  edukacyjną...  Chodzi  o  otwarcie  się  na  nowy 
sposób funkcjonowania. Chodzi o coś większego niż my sami! Przywództwo 
wyższego  stopnia  to  proces  osiągania  wysokich  wyników  przy 
sprawiedliwym,  pełnym  troski  i  szacunku  podejściu  do  wszystkich  osób 
zaangażowanych.  Przywództwo  wyższego  stopnia  polega  na  wpływaniu 
na ludzi  tak,  aby  wyzwolić  w  nich  siłę  i  potencjał  w  celu  osiągnięcia 
większego  dobra.  Większe  dobro,  wyższy  cel  -  to  jest  coś,  co  przynosi 
korzyści  wszystkim,  którzy  są  włączeni  w  jego  realizację.  Przywództwo 
wyższego stopnia nie jest utopią. Jest rzeczywistością, która może stać się 
udziałem  każdego  państwa  i  każdej  firmy.  Trzeba  tylko  zacząć  o  tym 
rozmawiać. Uświadomić sobie, że można inaczej - że zyski, kurs akcji, stopa 
inflacji i PKB nie są najwyższą wartością, że większe dobro jest osiągalne.
Źródło:  http://merlin.pl/Przywodztwo-wyzszego-stopnia-Blanchard-o-
przywodztwie-i-tworzeniu_Ken-Blanchard/browse/product/1,524251.html 
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Blanchard Ken, Miller  Mark, Sekret, Tajemnica wielkich liderów, Warszawa, 
2008
Spis treści, między innymi:

1. Szansa 
2. Spotkanie
3. Sekret
4. Dokąd zmierzasz?
5. To, co najważniejsze
6. Zaufaj intuicji
7. Co zrobić, żeby było lepiej
8. Czym jest sukces?
9. Co z Twoją wiarygodnością?
10. Liderzy, którzy służą

Autorzy w fabularyzowany sposób opowiadają historię Debbie, która chcąc 
udoskonalić  swoje  umiejętności  przywódcze,  bierze  udział  w  programie 
szkoleniowym,  na  którym  stopniowo  odkrywa  kolejne  zasady  i  tajniki 
prawdziwego przywództwa.
To niedługa lektura w sam raz na jeden wieczór dla menedżera, kierownika 
jak również każdej osoby zainteresowanej rozwijaniem w sobie umiejętności 
przywódczych.
Źródło:http://www.technikinlp.pl/rec-sekret-tajemnica-wielkich-
liderow.html
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Buckingham  Marcus,  Coffman  Curt,  Po  pierwsze:  złam  wszelkie  zasady, 
Warszawa, 2004
Spis treści, Rozdziały:

1. Jak mierzyć niemierzalne?
2. Mądrość wielkich menedżerów
3. Klucz pierwszy: Wybierz talent
4. Drugi klucz: Określ oczekiwane rezultaty
5. Trzeci klucz: Skoncentruj się na mocnych stronach
6. Czwarty klucz: Znajdź odpowiednie dopasowanie
7. Przekręcamy klucze: Poradnik praktyczny
8. Siła napędowa   

Książka  prezentuje  wyniki  zakrojonych  na  olbrzymią  skalę  badań 
wykonanych przez Instytut Gallupa w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat. 
Wśród książek na temat zarządzania zajmuje pozycję wyjątkową. W krótkim 
czasie  zdobyła  uznanie  w  środowisku  akademickim  i  wysoką  pozycję 
na wszystkich najważniejszych listach bestsellerów. Książka dla wszystkich, 
którzy chcą poprawić swoją organizację. 
Źródło:  http://www.empik.com/po-pierwsze-zlam-wszelkie-zasady-
buckingham-martin,319669,ksiazka-pl 
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Kim W. Chan,  Mauborgne Renee, Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć  
wolną  przestrzeń  rynkową  i  sprawić,  by  konkurencja  stałą  się  nieistotna, 
2010

Spis treści, Części:
1. Strategia błękitnego oceanu
2. Formułowanie strategii błękitnego oceanu
3. Realizacja strategii błękitnego oceanu

Strategia  błękitnego  oceanu  należy  obecnie  do  jednej  z  najciekawszych 
i najbardziej  unikatowych  teorii  związanych  z  budowaniem  i  rozwojem 
strategii  firmy.  Jednocześnie  jej  stosowanie  wymaga  użycia  odmiennych 
narzędzi  i  zmiany  sposobu  dotychczasowego  postrzegania  rynku 
i konkurencji. To z kolei wymaga od firm szerszego spojrzenia i umiejętności 
zarządzania  zmianami.  Kluczowa  i  wartościowa  lektura  dla  każdego 
współczesnego managera
Źródło: http://www.mtbiznes.pl/b37-strategia-blekitnego-oceanu.htm

6 Collins  Jim, Od  dobrego  do  wielkiego.  Czynniki  trwałego  rozwoju  
i zwycięstwa firm, Warszawa, 2007
Spis treści, Rozdziały:

1. Dobre jest wrogiem wielkiego 
2. Przywództwo na poziomie 5
3. Po pierwsze, kto, po drugie co
4. Konfiguracja z wrogą rzeczywistością
5. Prostota i koncentracja – zasada jeża 
6. Kultura dyscypliny
7. Technologiczne turbodoładowanie 
8. Koło zamachowe i spirala klęski
9. Od wszelkich przedsiębiorstw do wizjonerskich organizacji

Punktem wyjścia  dobrych książek biznesowych jest  zawsze dobre pytanie. 
James Collins ma talent do takich pytań. Efektem pytania o to, czym wielkie 
przedsiębiorstwa  różnią  się  od  przeciętnych,  była  napisana  w 1994  roku 
z Jerrym I. Porrasem znana książka Built to Last (Wizjonerskie organizacje). 
Dwa  lata  później  Collins  stawia  kolejne  pytanie  –  czy  i jak  przeciętne 
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organizacje mogą stać się wielkie, doskonałe i osiągnąć trwały sukces. Wiele 
książek  biznesowych  zaczyna  od  dosyć  trywialnej  recepty  na  sukces, 
następnie  podpiera  tę  receptę  przykładami  firm.  Ta  książka  jest  inna 
i dlatego  warto  ją  przeczytać  —  profesor  Krzysztof  Obłój,  Wydział  
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, WSPiZ im. L. Koźmińskiego
Źródło: http://www.mtbiznes.pl/b84-od-dobrego-do-wielkiego.htm
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Czarnecki Leszek, Biznes po prostu, Warszawa, 2011
Spis treści, Części:

1. Jak zacząć?
2. Dla małych i średnich
3. Następny krok

„Książka „Biznes po prostu” jest znakomitą lekturą zarówno dla tych, którzy 
chcą sprawdzić  się  w biznesie,  jak i  tych, którzy już prowadzą małe firmy 
i szukają  pomysłu  na  ich  rozwinięcie.  Publikacja  adresowana  jest  również 
do przedsiębiorców, którzy  osiągnęli  sukces i  starają  się  utrzymać pozycję 
lidera ”
"Biznes  po  prostu"  Leszka  Czarneckiego  to  książka  oparta 
na doświadczeniach życiowych i  przemyśleniach autora.  Jest  przeznaczona 
dla osób chcących założyć lub już prowadzących własny biznes. We wstępie 
Leszek Czarnecki napisał,  że chciał pokazać przedsiębiorców jako zwykłych 
ludzi,  z  obawami,  popełniających  błędy  i  często  żyjących  w nieustającym 
stresie.  Nie  jest  to  jednak techniczny  podręcznik.  Autor  pokazuje  główne 
ryzyka  związane  z  prowadzeniem  biznesu,  zarówno  zawodowe,  jak 
i osobiste.
"Biznes  po  prostu"  to  publikacja  podsumowująca  cykl  spotkań 
ze studentami, prowadzonych przez Leszka Czarneckiego od 2009 roku.
W  pierwszej  części  Leszek  Czarnecki  prowadzi  potencjalnych 
przedsiębiorców za rękę. Pokazuje im, krok po kroku, o czym muszą myśleć 
i co  powinni  zrobić  zakładając  własny  biznes.  Większość  rozdziałów 
to odpowiedzi na pytania studentów zadawane podczas spotkań i wykładów. 
Część  druga  jest  zaadresowana  do  osób  już  posiadających  własną  firmę. 
Autor przedstawia najczęstsze problemy biznesowe, sposoby finansowania, 
fuzje  i  przejęcia  oraz  inne  aspekty  prowadzenia  biznesu,  wynikające 
z doświadczeń autora. 
Trzecia  część  książki  jest  poświęcona  zarządzaniu  sukcesem.  Leszek 
Czarnecki  przypomina stare  powiedzenie,  że  łatwiej  pieniądze zarobić  niż 
utrzymać. Dlatego postanowił podzielić się z czytelnikami historią własnych 
początków w biznesie oraz opisać dwadzieścia jeden nieprzeciętnych karier 
polskich przedsiębiorców i menedżerów.
Źródło: http://www.biznespoprostu.com/index.php?m=recenzje

8 Drucker F. Peter, Menedżer skuteczny, Warszawa, 2011
Spis treści, Rozdziały:

1. Efektywności można się nauczyć
2. Poznaj swój czas
3. Co mogę wnieść do tej organizacji?
4. Jak wydobyć produktywność z sił ludzkich?
5. Najpierw to, co pierwsze
6. Co się składa na podejmowanie decyzji?
7. Decyzje skuteczne
8. Wnioski: Efektywności trzeba się nauczyć

Jedna  z  najważniejszych  książek  Petera  F.  Druckera,  niezastąpiony 
drogowskaz  menedżerskiej  efektywności.  Dla  osiągnięcia  sensownej 
efektywności  nie  wystarczy  być  inteligentnym,  ciężko  pracować i znać  się 
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na rzeczy. Efektywność to coś odrębnego, coś innego. Ale nie wymaga ona 
jakiegoś specjalnego daru, specjalnych talentów czy specjalnego treningu. 
Nie  wymaga  -  w przypadku  menedżera  -  czegoś  specjalnie 
skomplikowanego.  Na  efektywność  składa  się  pewna  suma  nawyków 
i zabiegów, które przedstawia i omawia ta książka.
Źródło: http://ksiazki.wp.pl/bid,41418,tytul,Menedzer-
skuteczny,ksiazka.html?ticaid=1dc46&_ticrsn=3
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Drucker F. Peter, Praktyka zarządzania, Warszawa, 2011
Spis treści, Części:
Wprowadzenie: Natura zarządzania

1. Zarządzanie biznesem
2. Zarządzanie menedżerami
3. Struktura zarządzania
4. Zarządzanie pracownikiem i pracą
5. Co to znaczy być menedżerem

Wnioski: Sfery odpowiedzialności w zarządzaniu

Ta  książka  zmieniła  współczesny  świat.  Oczywiście,  zarządzano  i  przed 
Druckerem. Nie brakowało menedżerów odnoszących sukcesy. Ale dopiero 
Peter  F.  Drucker  odkrył  światu  znaczenie  menedżerów  i  zarządzania 
we współczesnej  gospodarce  rynkowej,  ukazał,  jakie  możliwości  postępu 
kryją  się  w  zarządzaniu.  Sama  własność  prywatna  nie  wystarczy  dziś 
do sukcesów  w  gospodarce.  Nie  wystarczy  i  sam  kapitał.  Trzeba 
menedżerów.  Co  najważniejsze  -  ta  książka  w  sposób  żywy  i  przystępny 
informuje, co trzeba umieć i co robić dla powodzenia biznesu. Jest to książka 
fundamentalna dla wiedzy o zarządzaniu i nie darmo jej autora nazywa się 
„ojcem-założycielem”  zarządzania  (i  wręcz  -  jego  „papieżem”). 
To rzeczywiście „biblia” biznesu -  żywy, codzienny poradnik we wszystkich 
sprawach prowadzenia biznesu i zarządzania przedsiębiorstwem
Źródło: http://www.anonimus.com.pl/P.Drucker.html

10 Drucker F. Peter, Zarządzanie XXI wieku - wyzwania, Warszawa, 2009
Spis treści, Części:

1. Nowe paradygmaty zarządzania
2. Strategia – nowe pewniki
3. Lider zmian
4. Wyzwania informacji
5. Wydajność pracownika wiedzy
6. Zarządzanie sobą

Odpowiedzialność za podejmowanie decyzji to codzienność współczesnego 
menedżera. Warto mieć pewność, że będą one właściwe. Pewność tę zyskasz 
tylko  dzięki  doświadczeniu  lub  zdobytej  wiedzy.  Przekonaj  się  więc,  jak 
podejmować  trafne  decyzje,  korzystając  z cennych  i praktycznych 
wskazówek  Petera  Druckera.  Autor  pisze  o nowych  paradygmatach 
zarządzania,  rewolucji  informacyjnej,  liderach  zmian  i wyzwaniach  przed 
nimi  stojących.  O  trudnych  pytaniach  i niełatwych  odpowiedziach, 
o zasadach, które dadzą ci siłę, pewność siebie i przewagę nad konkurencją. 
Zarządzanie  XXI  wieku.  Wyzwania  to  obowiązkowa  lektura  w szybko 
zmieniającym się świecie biznesu
Peter  F.  Drucker  opisuje  nowe  paradygmaty  zarządzania  oraz  zmiany 
w podstawowych  założeniach  na  temat  praktyki  i teorii  zarządzania. 
Zarządzanie.  XXI  wieku  -  wyzwania  to  wnikliwe  i błyskotliwe  spojrzenie 
na bieżące trendy gospodarcze, społeczne i kulturowe, które już niebawem 
zaczną kształtować nasze rozumienie organizacji  i jednostki  jako części  tej 
struktury.  Głęboka wiedza,  bogate doświadczenie,  uważna analiza  i trafny 
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osąd – te cechy pisarstwa Druckera znamy i cenimy od lat
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Imai Masaaki, Gemba Kaizen, Warszawa, 2006

Spis treści, Części:
1. Fundamenty Gemba Kaizen
2. Studia przypadków 

„Gemba Kaizen wprowadza nowy termin do zachodniej kultury zarządzania. 
Gemba  oznacza  miejsce  pracy,  a  ta  książka  wyjaśnia,  jak  można  używać 
podejścia bazującego na zdrowym rozsądku i niskich kosztach do zarządzania 
tym miejscem – miejscem, w którym zostaje dodana wartość – niezależnie 
od  tego  czy  jest  to  linia  produkcyjna,  dział  ubezpieczeń  czy  biuro 
rachunkowe”
Jest  to  praktyczny  przewodnik  po  wdrażaniu  kaizen  w  każdym  biznesie, 
produkcji czy usługach. Każdy, zarówno pracownicy jak i kierownictwo mogą 
z  niego skorzystać.  Autor  mówi nam o wielu  drobnych sposobach,  dzięki 
którym każdy może realizować kaizen na co dzień,  przez eliminację strat, 
reorganizację swojego miejsca pracy, czy przez znalezienie lepszej metody 
wykonywania swojej pracy. Niewiele z tych kroków wymaga zatwierdzenia 
ze  względu  na  wysokie,  czy  znaczne  wydatki.  Wymagają  one  po  prostu 
przywiązywania  uwagi  do  szczegółów  i  zdrowego  rozsądku,  by  pracować 
mądrzej. Jednak, wszystkie razem, mogą stanowić wielką różnicę ze względu 
na poprawę jakości, niższe koszty i zwiększoną terminowość
Źródło: http://merlin.pl/Gemba-Kaizen-Zdroworozsadkowe-niskokosztowe-
podejscie-do-zarzadzania_Masaaki-
Imai/browse/product/1,490929.html#fullinfo

12 Liker Jeffrey K., Droga Toyoty, Warszawa, 2005
Spis treści, Części:

1. Światowa potęga Drogi Toyoty 
2. Zasady zarządzania Drogi Toyoty
3. Jak wprowadzić własna organizację na Drogę Toyoty

„Droga Toyoty wyjaśnia swoiste podejście Toyoty do szczupłego zarządzania 
– 14 zasad ożywiających charakterystyczną dla tej firmy kulturę obsesji na 
punkcie jakości u wydajności”
Przy  kapitalizacji  rynkowej  większej  od  wartości  General  Motors,  Forda 
i Chryslera  razem  wziętych,  Toyota  jest  również  (jak  dotąd), 
najrentowniejszym  na  świecie  producentem  samochodów.  Dobrze  znaną 
"tajną  bronią"  Toyoty  jest  szczupła  produkcja  -  rewolucyjne  podejście 
do procesów, wynalezione w tej firmie w latach 50. i doskonalone przez całe 
dziesięciolecia. Mniej wiadomo o zasadach zarządzania leżących u podstaw 
szczuplej  produkcji,  szczupłych  prac  rozwojowych  i  wszystkich  procesów 
produkcyjnych i usługowych tego przedsiębiorstwa.
Firmy na całym świecie starają się dziś wdrażać radykalny system Toyoty, aby 
przyśpieszyć  procesy,  ograniczyć  straty  i  poprawić  jakość.  Czy  jednak  ich 
kierownictwa  zaglądają  dostatecznie  głęboko  pod  powierzchnię  narzędzi 
i technik, by dojrzeć rzeczywiste podstawy sukcesu Toyoty?
DROGA  TOYOTY  wyjaśnia  swoiste  podejście  Toyoty  do  szczupłego 
zarządzania - 14 zasad ożywiających charakterystyczną dla tej firmy kulturę 
obsesji  na punkcie jakości  i  wydajności.  Czytelnik uzyska dzięki  tej książce 
cenną  wiedzę,  którą  można  wykorzystać  w  odniesieniu  do  każdej  firmy 
i każdego  procesu  gospodarczego  -  zarówno  w  dziedzinie  usług,  jak 
i wytwarzania. Dowie się w jaki sposób właściwa kombinacja dalekosiężnej 
ogólnej  koncepcji,  procesów,  ludzi  i  rozwiązywania  problemów  może 
przekształcić  jego firmę w szczupłą,  uczącą się  organizację  -  jak  wkroczyć 

http://merlin.pl/Gemba-Kaizen-Zdroworozsadkowe-niskokosztowe-podejscie-do-zarzadzania_Masaaki-Imai/browse/product/1,490929.html#fullinfo
http://merlin.pl/Gemba-Kaizen-Zdroworozsadkowe-niskokosztowe-podejscie-do-zarzadzania_Masaaki-Imai/browse/product/1,490929.html#fullinfo
http://merlin.pl/Gemba-Kaizen-Zdroworozsadkowe-niskokosztowe-podejscie-do-zarzadzania_Masaaki-Imai/browse/product/1,490929.html#fullinfo


na "drogę Toyoty"
Źródło:  http://merlin.pl/Droga-Toyoty-14-zasad-zarzadzania-wiodacej-firmy-
produkcyjnej-swiata_Jeffrey-K-Liker/browse/product/1,430240.html#fullinfo
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Tracy Brian, Droga do bogactwa w działaniu - Podróż trwa, Warszawa, 2010
Spis treści, Rozdziały:

1. Pozyskiwanie serc  i umysłów klientów
2. Zamykanie sprzedaży
3. Nie ma firmy bez ludzi
4. Wybór właściwej lokalizacji
5. Korzystny wygląd sprzyja zyskom
6. Liczby decydują o sukcesie albo porażce
7. Zwiększanie zysków
8. Budowanie firmy o wysokich zyskach
9. Równoważenie pracy i życia osobistego

Bycie właścicielem firmy to najpewniejszy sposób na osiągnięcie bogactwa. 
Legendarny guru biznesu, Brian Tracy, pisze i mówi o tym od wielu lat, a w 
proponowanej  książce  ujawnia  sekrety  wykorzystania  własnej  firmy  jako 
trampoliny  do  niezależności  finansowej.  Sprawdzone  sposoby  działania 
sprzyjają  szybkiemu  sposobowi  rozwoju  własnej  firmy  oraz  osiągnięciu 
wysokiej  rentowności.  Książka  prezentuje  sposoby  na  założenie  i  rozwój 
firmy,  korzystając  z  wiedzy  i  strategii  sformułowanych  w  odniesieniu 
do następujących obszarów działania:
- Marketing i sprzedaż – jak pozyskać serca i umysły klientów dzięki 
zrozumieniu ich sposobu myślenia. Obsługa klienta – jak dobierać 
najlepszych pracowników, przeprowadzać z nimi rozmowy kwalifikacyjne, 
zatrudniać ich i szkolić – i jak zwalniać ich, jeśli się nie sprawdzą. 
- Organizacja firmy – jak zadbać o każdy wizualny szczegół składający się na 
wizerunek firmy, w tym opakowanie produktów i sposób świadczenia usług. 
- Ustalanie cen – jak obliczać każdy składnik kosztów związanych z 
oferowaniem produktu lub usługi na rynku. 
- Zmniejszanie kosztów – jak zastosować zaawansowane strategie 
zwiększania zysków m.in. poprzez pozbywanie się produktów i usług o niskiej 
rentowności. 
- Równowaga pomiędzy pracą i życiem osobistym – jak koncentrować się 
na działaniach przynoszących większą wartość i pozwalających zrobić więcej 
w krótszym czasie. 
Źródło: http://www.maklerska.pl/droga-do-bogactwa-w-dzialaniu-podroz-
trwa-p-1612.html

14 Tracy Brian, Nie tłumacz się działaj!, Gliwice, 2011
Spis treści, Części:

1. Samodyscyplina i sukces osobisty
2. Samodyscyplina w biznesie, sprzedaży i finansach
3. Samodyscyplina i dobre życie

Pomyśl o swoim celu w życiu. Czy chciałbyś zarabiać dwa razy więcej? Spłacić 
kredyt?  A  może  schudnąć?  Zapewne nie  tylko  tego  pragniesz,  ale  nawet 
wiesz,  co  musisz  zrobić,  żeby  to  osiągnąć.  I  planujesz  to  zrobić...  kiedyś. 
Jednak zanim się do tego faktycznie weźmiesz, dochodzisz do wniosku, że 
należy Ci się krótki wypad w wyimaginowane miejsce, zwane wyspą Kiedyś.
Natomiast  pierwsza  zasada  sukcesu  jest  bardzo  prosta:  wydostań  się 
z wyspy! Przestań szukać wymówek! Zrób to, co masz zrobić, albo tego nie 
rób, ale przestań się tłumaczyć. Nie używaj już swojego wspaniałego umysłu 
do wymyślania zawiłych wykrętów i usprawiedliwień. Zrób coś. Cokolwiek. 
No już! Powtarzaj sobie: "To, co się stanie, zależy ode mnie!". 

http://www.maklerska.pl/droga-do-bogactwa-w-dzialaniu-podroz-trwa-p-1612.html
http://www.maklerska.pl/droga-do-bogactwa-w-dzialaniu-podroz-trwa-p-1612.html
http://merlin.pl/Droga-Toyoty-14-zasad-zarzadzania-wiodacej-firmy-produkcyjnej-swiata_Jeffrey-K-Liker/browse/product/1,430240.html#fullinfo
http://merlin.pl/Droga-Toyoty-14-zasad-zarzadzania-wiodacej-firmy-produkcyjnej-swiata_Jeffrey-K-Liker/browse/product/1,430240.html#fullinfo


Niniejsza  książka  pokaże  Ci,  jak  -  krok  po  kroku  -  stać  się  nadzwyczajną 
osobą, zdolną do nadzwyczajnych dokonań. Samodyscyplina jest czynnikiem, 
dzięki  któremu  można  wydostać  się  z  wyspy.  Stanowi  ona  klucz 
do wspaniałego życia,  bez którego nie  sposób osiągnąć  żadnego trwałego 
sukcesu. Każdy z dwudziestu jeden rozdziałów podaje metody i praktyczne 
ćwiczenia zwiększania samodyscypliny w wybranej sferze Twojego życia: 

• prywatnej -  uświadomi Ci,  że to Ty jesteś odpowiedzialny za swój 
sukces, i pokaże, iż wytrwałość naprawdę przynosi efekty;

• biznesowej  i  finansowej  -  staniesz  się  lepszym  przywódcą 
i menedżerem, będziesz lepiej zarabiać, poprawisz organizację czasu 
i umiejętność rozwiązywania problemów;

• szczęścia życiowego - staniesz się szczęśliwszy,  zdrowszy i  bardziej 
wysportowany

Źródło: http://ksiegarnia.bankier.pl/ksiazka1023/nie-tlumacz-sie-dzialaj-
odkryj-moc-samodyscypliny.html
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Tracy Brian, Droga do bogactwa - rozpocznij podróż …, Warszawa, 2010
Spis treści, Rozdziały:

1. Psychologia przedsiębiorczości
2. Planowanie sukcesu
3. Wybór właściwego produktu lub usługi
4. Marketing, sprzedaż i obsługa klienta
5. Droga na szczyt 
6. Finansowanie działalności
7. Zostań doskonałym negocjatorem
8. Zwiększenie własnej wydajności
9. Podstawy sukcesu przedsiębiorcy

Jest tylko jeden sposób na to, aby stać się niewyobrażalnie bogatym, aby 
zarabiać  pieniądze  szybciej,  niż  będziesz  w  stanie  je  wydawać.  Tym 
sposobem jest  przedsiębiorczość.  Będąc  przedsiębiorczym i  wykorzystując 
sekrety milionerów ujawnione w książce, można osiągnąć najwyższy poziom 
zarobków, przekraczający najśmielsze marzenia. W tej przyjemnej w lekturze 
i  ciekawej  książce  zawarte  są  porady  i  wskazówki,  które  mogą  być 
natychmiast zastosowane przy otwieraniu firmy, a także w celu zwiększenia 
sprzedaży i zysków oraz redukcji kosztów.
Książka uczy jak 
- wybierać właściwy produkt lub usługę
- otworzyć i rozwijać firmę wykorzystując "21 podstaw sukcesu" Briana
- wyprzedzić konkurencję
- opracować i wdrożyć program efektywnej sprzedaży
- dokładnie poznać koszty działalności i prawidłowo ustalić ceny
- wyeliminować zbędne koszty i wydatki
- szybko i tanio badać rynek
- reklamować się i docierać do większej liczby potencjalnych klientów
- zdobyć pieniądze na rozwój firmy
- zwiększyć zyski ze sprzedaży
Źródło: http://www.lideria.pl/Droga-do-bogactwa-Rozpocznij-podroz-do-
spelnienia-przedsiebiorczych-ambicji/sklep/opis?nr=260845

http://www.lideria.pl/Droga-do-bogactwa-Rozpocznij-podroz-do-spelnienia-przedsiebiorczych-ambicji/sklep/opis?nr=260845
http://www.lideria.pl/Droga-do-bogactwa-Rozpocznij-podroz-do-spelnienia-przedsiebiorczych-ambicji/sklep/opis?nr=260845
http://ksiegarnia.bankier.pl/ksiazka1023/nie-tlumacz-sie-dzialaj-odkryj-moc-samodyscypliny.html
http://ksiegarnia.bankier.pl/ksiazka1023/nie-tlumacz-sie-dzialaj-odkryj-moc-samodyscypliny.html
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Welch Jack , Welch Suzy, Winning. Odpowiedzi, Warszawa, 2007

Spis treści, Części:
1. Globalna konkurencja. Nowy odważy świat.
2. Przywództwo. Jak być lepszym szefem.
3. Zasady i praktyki zarządzania. Jak prowadzić biznes, żeby wygrać.
4. Kariera. O życiu, wolności i dążeniu do awansu.
5. Prywaciarze. O pracy w rodzinie.
6. Zwycięstwa i porażki. O tym, dlaczego biznes jest tak dobry.

W bestsellerze  z  2005  roku  Winning  znaczy  zwyciężać  Suzy  i  Jack  Welch 
stworzyli  niespotykany  tekst  będący  zarówno  traktatem  filozoficznym 
na temat  podstawowych  praktyk  biznesowych  oraz  przejrzystym 
podręcznikiem napisanym z  typową dla  Jacka  otwartością  i  optymizmem. 
Wydawało  się,  że  po  niej,  odwołując  się  do  słów  Warrena  Buffeta,  "nie 
będzie potrzebna żadna więcej książka o zarządzaniu”.
Ale  Winning  ujawniła  nienasycone  pragnienia  rozmawiania  o  pracy. 
Od chwili  wydania  Welchowie  otrzymali  dosłownie  tysiące  pytań 
od studentów college’ów przez doświadczonych menedżerów, po wybitnych 
szefów  znanych  korporacji  i  koncernów  na  szeroki  zakres  tematów  – 
od przywództwa  i  globalnej  konkurencji  po  radzenie  sobie 
z bezkompromisowym  szefem  po  budowanie  zespołu.  Właściwie  padały 
pytania dotyczące dosłownie każdego aspektu biznesu i kariery zawodowej, 
często  typowe,  czasami  zaskakujące,  wiele  ciekawych  i  wnikliwych. 
A wszystkie  prosto  z  życia  wzięte.  Winning  -  odpowiedzi  podejmuje 
najważniejsze  z  nich  i  udziela  otwartych,  dosadnych  odpowiedzi,  które 
stanowią  przedłużenie  rozmowy  podjętej  przez  Jacka  i  Suzy  w  Winning 
znaczy zwyciężać. Z całą pewnością dialog ten będzie zajmujący i pożyteczny 
dla  wszystkich,  którzy  zajmują  się  ważna pracą  polegającą  na  pomaganiu 
organizacjom w osiąganiu wzrostu i prosperity
Źródło:http://www.empik.com/winning-odpowiedzi-welch-
jack,2654106,ksiazka-p
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Welch Jack , Welch Suzy, Winning. Znaczy zwyciężać, Warszawa, 2010

Spis treści, Części:
1. Zacznijmy od podstaw
2. Twoja firma
3. Twoja konkurencja
4. Twoja kariera
5. Ostatnie elementy układanki

Welch stara się trafić do ludzi ze wszystkich szczebli hierarchii organizacyjnej 
w  firmach  małych  i  dużych.  Jego  odbiorcami  są  szeregowi  pracownicy, 
menedżerowie  projektów,  dyrektorzy  generalni,  absolwenci  MBA.  Książka 
jest  podzielona na trzy główne części.  Pierwsza opisuje firmę od środka - 
przywództwo,  wyłanianie  zwycięzców  i  doprowadzanie  do  zmian.  Druga 
otwiera  się  na  zewnątrz;  opisuje  konkurencję,  zawiera  rozdziały  między 
innymi  o  strategii,  fuzjach  i  six  sigma.  Kolejna  część  dotyczy  kariery 
zawodowej  -  od  szukania  dla  siebie  odpowiedniej  pracy  po  osiąganie 
równowagi  pomiędzy  pracą  a  życiem  osobistym.   Welch  potrafi  przykuć 
uwagę swoim optymizmem, bezkompromisową argumentacją i szczerością. 
Podsuwa niebanalnie praktyczne rozwiązania problemów, które znakomicie 
wpływającą na zmianę nastawienia
Źródło: http://merlin.pl/Winning-znaczy-zwyciezac_Jack-Welch-Suzy-
Welch/browse/product/1,422514.html#fullinfo
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Berkley Holly, Marketing internetowy w małej firmie, Gliwice 2009
Spis treści, Rozdziały:

1. Korzyści płynące z marketingu internetowego 
2. Jak dotrzeć do grupy docelowej?
3. Przygotuj odpowiednią treść
4. Darmowa reklama
5. Marketing e-mailowy
6. Budowanie internetowej społeczności 
7. Strategia co-branding6u
8. Jak zdobyć dobrą pozycję w wyszukiwarce?
9. Banery reklamowe 
10. Zasady dobrego projektowania stron internetowych
11. Współpraca z projektantem stron WWW
12. Potęga internetu

Książka "Marketing internetowy w małej firmie" to przewodnik dla tych, 
którzy  wybrali  internet  jako  formę  promocji  swojego  przedsięwzięcia 
i poszukują  rad  specjalistów.  Przedstawia  techniki  marketingu 
internetowego stosowane przez wielkie koncerny i przedsiębiorstwa oraz 
uczy,  jak  zrealizować  skuteczną  kampanię  reklamową,  dysponując 
niewielkim budżetem. Czytając ją, poznasz kulisy kampanii  reklamowych, 
które odniosły największy sukces i przekonasz się, jak wiele może zyskać 
Twoja firma, decydując się na taką właśnie formę reklamy.
Źródło:  http://helion.pl/ksiazki/marketing-internetowy-w-malej-firmie-
holly-berkley,markin.htm

2 Broweus Niklas , Hulten Bertil , van Dijk Marcus, Marketing sensoryczny, 
Warszawa, 2011
Spis treści, Rozdziały:

1. Czym jest marketing sensoryczny?
2. Marketing 3.0
3. Zmysł węchu
4. Zmysł słuchu
5. Zmysł wzroku
6. Zmysł smaku
7. Zmysł dotyku
8. Marka jako doświadczenie zmysłowe

Marketing  sensoryczny to  innowacyjna  książka,  prezentująca  teorię 
i praktykę marketingu sensorycznego. Eksperci w tej dziedzinie przekazują 
w niej czytelnikowi wiedzę opartą głównie na wynikach badań naukowych z 
dziedziny psychologii, doświadczeniach firm i zachowaniach konsumentów. 
Tworząc koncepcję marketingu sensorycznego, przyjęli oni założenie, że o 
percepcji  produktów  i  usług  przez  klientów  decyduje  pięć  zmysłów 
ludzkich. Ich zdaniem firmy muszą o tym pamiętać, gdy formułują strategie 
marketingowe,  a  zwłaszcza  dokonują  wyboru  segmentów  docelowych, 
kształtują wizerunek marki czy pozycjonują produkt. Dzięki wykorzystaniu 
czynników  emocjonalnych,  racjonalnych  i  zmysłowych  zdecydowanie 
łatwiej  jest  bowiem  umacniać  pozycję  na  rynku  i  zdobywać  klientów. 
Walorami  książki  są  przystępny  język  oraz  interesujące  przykłady  firm 
europejskich i amerykańskich, które już stosują marketing sensoryczny w 
swojej działalności.
Książka jest adresowana do studentów, a także praktyków gospodarczych. 
Stanowi  ona  źródło  wiedzy  i  inspiracji  do  refleksji  dla  praktyków 

http://helion.pl/ksiazki/marketing-internetowy-w-malej-firmie-holly-berkley,markin.htm
http://helion.pl/ksiazki/marketing-internetowy-w-malej-firmie-holly-berkley,markin.htm


marketingu oraz badaczy i studentów
Źródło:  http://www.inbook.pl/product/show/248233/ksiazka-marketing-
sensoryczny-hulten-bertil-broweus-niklas-marcus-dijk-ksiazki-prawo-
ekonomia-biznes-ekonomia-biznes?rdir=td
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Fisk Peter, Geniusz marketingu, Warszawa, 2009
Spis treści, Części:

1. Pomysłowość: Narodziny geniusza marketingu
2. Myślenie: Umysł geniusza marketingu
3. Konkurencja: Metody geniusza marketingu
4. Przywództwo: Wpływ geniusza marketingu
5. Geniusz: Stawanie się geniuszem marketingu

Klienci, marki i marketing to podstawa współczesnych strategii rynkowych. 
Geniusz  marketingu  wyjaśnia,  dlaczego  te  zagadnienia  są  obecnie  tak 
ważne. To książka dla każdego marketera, który chce się wyróżnić i nauczyć 
wykorzystywać zarówno swoją inteligencję, jak i wyobraźnię. Współczesne 
rynki ulegają dynamicznym przeobrażeniom, a więc również podejście do 
marketingu musi  się  diametralnie zmienić  -  powinien mieć on charakter 
strategiczny, komercyjny i innowacyjny. Książka ta dostarcza nowatorskich 
pomysłów i inspiracji, dzięki którym można:

• stworzyć wyróżniające się marki,
• wprowadzić innowacyjne rozwiązania,
• zwiększyć zaangażowanie konsumentów,
• odnieść  sukces  na  skomplikowanych  rynkach,  wykorzystując  ich 

potencjał i zmiany ich struktur,
• zastosować  strategie  marketingowe  zapewniające  przewagę  nad 

konkurencją.
Według  autora  przykład  należy  czerpać  z  wielkich  światowych  marek 
i dlatego  przedstawia  on  m.in.  wizję  Google,  rozwój  Apple  i Starburcks, 
rewolucję  Ebay,  dyscyplinę  wartości  Microsoftu  i Toyoty,  budowanie 
strategii  przez  Coca-Colę.  Każdy  może  stać  się  geniuszem  marketingu, 
ucząc  się  od  najlepszych:  inteligencji  od Steve’a  Jobsa,  wyobraźni 
od Philippe'a Starcka, zdolności osiągania sukcesu od Phila Knighta
Źródło: http://www.profinfo.pl/p,,35600.html

4

Kotler Philip , Kartajaya Hermawan, Setiawan  Iwan, Marketing 3.0, 
Warszawa, 2010
Spis treści, Części:

1. Trendy
2. Strategia
3. Zastosowanie

Marketing  w ostatnich  latach  stracił  nieco  na  rozpędzie.  Ta  zmuszająca 
do myślenia  książka  mówi  nam,  jak  idee  marketingowe  mogą  odzyskać 
wiarygodność  i wpływy wewnątrz  i na zewnątrz  organizacji. Philip  Kotler 
znów przeciera szlaki w marketingu strategicznym, dostarczając aktualnego 
wglądu  w czas  transformacji.  Marketing  3.0 pokazuje,  jak  koncentracja 
na ludzkim duchu przyciągnie do nas konsumentów. Marketing 3.0 zawiera 
ważne  koncepcje  dla  kierownictwa  wyższego  szczebla.  Jasno  wytycza 
ścieżkę  do  stworzenia  humanocentrycznej  firmy  opierającej  się 
na wartościach.  Dziesięć  innowacyjnych  credo  integruje  marketing 
z wartościami  i zapewnia  osobowość  i cel  istnienia  firmom,  które  owe 
zasady wyznają.
Źródło: http://www.mtbiznes.pl/b584-marketing-3-.-0.htm

http://www.mtbiznes.pl/b584-marketing-3-.-0.htm
http://www.profinfo.pl/p,,35600.html
http://www.inbook.pl/product/show/248233/ksiazka-marketing-sensoryczny-hulten-bertil-broweus-niklas-marcus-dijk-ksiazki-prawo-ekonomia-biznes-ekonomia-biznes?rdir=td
http://www.inbook.pl/product/show/248233/ksiazka-marketing-sensoryczny-hulten-bertil-broweus-niklas-marcus-dijk-ksiazki-prawo-ekonomia-biznes-ekonomia-biznes?rdir=td
http://www.inbook.pl/product/show/248233/ksiazka-marketing-sensoryczny-hulten-bertil-broweus-niklas-marcus-dijk-ksiazki-prawo-ekonomia-biznes-ekonomia-biznes?rdir=td
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Jain Dipak C., Maesincee Suvit, Kotler Philip, Marketing nie stoi w miejscu, 
Warszawa, 2002
Spis treści, Części:

1. Dostosowanie marketingu do potrzeb gospodarki cyfrowej
2. Tworzenie platform konkurencyjnych

Ta książka to analiza obecnej sytuacji rynkowej zmienionej przez Internet, 
szalony  postęp  technologiczny  i  globalizację.  To  wskazanie  nowej  drogi 
dla marketingu właściwego erze informacyjnej.
Źródło:  http://lubimyczytac.pl/ksiazka/12115/marketing-nie-stoi-w-
miejscu

6

Hughes Mark, Marketing szeptany, Warszawa, 2008
Spis treści, Rozdziały, między innymi:

1. Unikać owczego  pędu
2. Dać miastu nową nazwę 
3. Sekret pierwszy – wciśnij sześć przycików szumu
4. Piwo Miller Lite – marka wyprzedzająca swoje czasy
5. Zacząć od zera – kariera Jeffa Greenfielda
6. Historia programu  American Idol
7. Sekret drugi – przyciągnij uwagę mediów
8. Atak Apple Macintosh. Nieznana prawda o szumnej kampanii 

reklamowej
9. Firma ClearPlay – sądy, kontrowersje i krzyki
10. Sekret trzeci – przyciągnij uwagę reklamą

Marketing  szeptany  to  bezprecedensowy  podręcznik  kreowania  szumu 
medialnego. Nauczy cię:

• znajdować  nowe,  jeszcze  wolne  od  zgiełku  media 
reklamowe,dawać dziennikarzom historie na pierwszą stronę, 

• kalkulować rzeczywiste koszty i zwrot z inwestycji w reklamę, 
• operować tym, czym ludzie i  media karmią się najchętniej:  tabu, 

komizmem, skandalem, tworzyć kultowe marki,  które zapiszą się 
w historii.

Autor  tej  książki,  Mark  Hughes,  zna  sekrety  marketingu  szeptanego 
z pierwszej ręki.  Za sprawą jego pomysłowości i  intuicji  medialnej serwis 
internetowy  Half.com  zdobył  8  milionów  użytkowników  w  trzy  lata, 
i to przy  minimalnych  nakładach  na  płatną  reklamę.  Magazyn  "Time" 
nazwał to "jednym z największych podbojów opinii publicznej" w historii. 
Firmy,  które  powierzyły  swój  marketing  Hughesowi,  doskonale  na  tym 
wyszły - stały się magnesami medialnymi i z małych zmieniły się w duże. 
Książka  jest  znakomitym  wprowadzeniem  do  tematyki  szeroko 
rozumianego  buzzmarketingu.  Mark  Hughes  należy  do  tych  praktyków, 
którzy  traktują  marketing  szeptany  (buzzmarketing)  nie  jako  zestaw 
narzędzi, ale jako sposób myślenia, który ma natchnąć całą marketingową 
komunikację.  Autor  prowokuje  do  myślenia  i  inspiruje,  dlatego  książka 
ta powinna stać się lekturą obowiązkową nie tylko dla osób zarządzających 
marką  i  planujących  strategie  komunikacyjne,  ale  także  dla  działów 
kreatywnych w agencjach reklamowych.
Źródło:  http://merlin.pl/Marketing-szeptany-Z-ust-do-ust-Jak-robic-szum-
medialny-wokol-siebie-firmy-
produktu_Mar/browse/product/1,577819.html#fullinfo

http://merlin.pl/Marketing-szeptany-Z-ust-do-ust-Jak-robic-szum-medialny-wokol-siebie-firmy-produktu_Mar/browse/product/1,577819.html#fullinfo
http://merlin.pl/Marketing-szeptany-Z-ust-do-ust-Jak-robic-szum-medialny-wokol-siebie-firmy-produktu_Mar/browse/product/1,577819.html#fullinfo
http://merlin.pl/Marketing-szeptany-Z-ust-do-ust-Jak-robic-szum-medialny-wokol-siebie-firmy-produktu_Mar/browse/product/1,577819.html#fullinfo
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/12115/marketing-nie-stoi-w-miejscu
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/12115/marketing-nie-stoi-w-miejscu
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Sernovitz Andy, Marketing szeptany, Warszawa, 2011
Spis treści, Części:
Część I. Kluczowe pojęcia
     Rozdział 1. Co to jest marketing szeptany?
     Rozdział 2. Głębsze Dno: Sześć Ważnych Idei
     Rozdział 3. Manifest marketingu szeptanego
Część II. Jak to się robi
     Rozdział 4. Pięć Zasad działania
     Rozdział 5. Rozmówcy: Kto opowie o tobie swoim znajomym?
     Rozdział 6. Temat: O czym będą rozmawiać?
     Rozdział 7. Narzędzia: Jak można dopomóc krążeniu wiadomości?
     Rozdział 8. Uczestnictwo: Jak włączyć się do rozmowy?
     Rozdział 9. Monitoring: Co mówią ludzie?

Dowiedz  się,  dlaczego niektóre  produkty  mają  fanów na całym świecie. 
Odkryj,  dlaczego każdy mówi o konkretnym laptopie,  odtwarzaczu mp3, 
serwisie  internetowym,  samochodzie  czy  nawet  lokalnej  kawiarni. 
Przeczytaj,  dlaczego  niektóre  produkty  odnoszą  olbrzymi  sukces  bez 
wydatków  na  promocję,  a  kosztowne  kampanie  reklamowe  przechodzą 
niezauważone. Dzięki tej książce będziesz wiedział, jak wypromować swoje 
produkty  bez  nadwyrężania  budżetu  firmy!  Poznaj  nowy  sposób 
prowadzenia  interesów.  Zdobądź  zaufanie  klientów.  Dowiedz  się,  jak 
spowodować, aby Twoja firma się wyróżniała,  a ludzie chcieli  polecać ją 
swoim  znajomym.  Autorem  książki  jest  Andy  Sernovitz,  który  przekazał 
zasady  marketingu  szeptanego  przedstawicielom  największych  marek 
świata, a także tysiącom drobnych przedsiębiorców. Andy Sernovitz podaje 
proste  rozwiązania  pozwalające  etycznie  i  skutecznie  komunikować  się 
z ludźmi. 
Źródło:http://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl/modules.php?
name=Sklep&plik=lista&nazwa=opis&nr_katal=9788326406638&hthost=1
&store_id=2

http://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=opis&nr_katal=9788326406638&hthost=1&store_id=2
http://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=opis&nr_katal=9788326406638&hthost=1&store_id=2
http://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=opis&nr_katal=9788326406638&hthost=1&store_id=2
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Tracy Brian, Psychologia sprzedaży, Warszawa, 2010
Spis treści, Rozdziały:

1. Psychologiczna gra sprzedaży
2. Wyznacz i osiągnij wszystkie swoje cele w sprzedaży
3. Dlaczego ludzie kupują?
4. Kreatywna sprzedaż
5. Umawiać więcej spotkań
6. Siła sugestii
7. Zamykanie sprzedaży
8. 10 sposobów na sukces w sprzedaży

Brian  Tracy  jest  dziś  jednym  z  najlepszych  zawodowych  mówców 
na świecie.  Jego  seria  audiobooków  treningowych  pod  tytułem 
The Psychology of Sales jest najlepiej sprzedającym się programem szkoleń 
audio w historii sprzedaży. Książka Psychologia sprzedaży jest rozwinięciem 
klasycznego programu treningowego Briana Tracy. To lektura obowiązkowa 
każdego handlowca, który na poważnie myśli  o karierze. Od 22 lat Tracy 
jest jednym z najlepszych handlowców na świecie. Doszedł do wniosku, że 
jego  największym  przełomem  w  dążeniu  do  sukcesu  było  odkrycie 
"psychologii  sprzedaży".  Poznaj  ludzkie  myślenie,  prawdziwe  motywy 
kupowania  oraz  sprawdzone,  najskuteczniejsze  techniki  sprzedaży  i 
perswazji. Tracy zapewnia, że kiedy posiądziesz tę wiedzę i wprowadzisz ją 
w życie, "podwoisz,  potroisz i poczworzysz swoją sprzedaż i  zysk w kilka 
miesięcy  albo  w kilka  tygodni".  W  tej  książce  Tracy  oferuje  praktyczne 
metody  i  techniki  sprzedaży,  w  tym  warsztatowe  "działania 
do przećwiczenia".  Nie  ma  prostszej  ani  bardziej  bezpośredniej  metody 
sukcesu. Po prostu zrób, co radzi Tracy, a zobaczysz, co stanie się z twoją 
sprzedażą.

Źródło:
http://merlin.pl/Psychologia-sprzedazy-Klucz-ktorym-otworzysz-umysl-
klienta_Brian-Tracy/browse/product/1,546652.html

http://merlin.pl/Psychologia-sprzedazy-Klucz-ktorym-otworzysz-umysl-klienta_Brian-Tracy/browse/product/1,546652.html
http://merlin.pl/Psychologia-sprzedazy-Klucz-ktorym-otworzysz-umysl-klienta_Brian-Tracy/browse/product/1,546652.html
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Vitale Joe, Hipnotyczny Marketing, Gliwice, 2007
Spis treści, między innymi:

1. Hipnotyczny marketing w wersji dla leniwych
2. Jak zahipnotyzować masy pomysłami typu PO
3. Latające karły i bohater ludowego PR-u
4. Osiem sprawdzonych sposobów na uzyskanie rozgłosu
5. Promując mistrza bokserskiego wagi ciężkiej i jego kiełbasę
6. Pokaż swój stanik!
7. 21 sposobów na wymyślenie historii o Tobie i Twoim biznesie
8. Woda… na młyn
9. Sprzedając krwawe gry komputerowe
10. Jeden z najprostszych na świecie sposobów uzyskania rozgłosu

Jak zainstalować „pragnienia sukcesu” w swoim umyśle
Machina  sprzedaży  i  reklamy  hojnie  wynagradza  pomysły  fantazyjne 
i szokujące. Ta książka stanie się Twoją paletą hipnotycznych barw. Nauczy 
Cię  malować  słowem.  Uwrażliwi  na  niuanse  składające  się  w  genialną 
całość. Da Ci moc tworzenia reklamowych dzieł  sztuki.  Znajdziesz w niej 
tyle  pachnących  nowością  pomysłów,  że  Twoja  muza  już  nigdy  nie 
zamilknie. 
Joe Vitale nie zmyśla. On wie to wszystko z autopsji. To człowiek, którego 
korporacje kupują tak, jak kluby piłkarskie kupują królów strzelców. A ta 
książka to karmiący zmysły striptease jego twórczego umysłu. Dowiesz się 
z niej, jak: 

• gimnastykować umysł w kierunku sensacji i pasji, 
• formułować bardzo osobiste przekazy reklamowe, 
• przechodzić od rozmyślania do działania, 
• skłaniać ludzi do otwierania Twoich e-maili reklamowych, 
• podawać  klientom  nudne  informacje  niczym  lody  w  płonącej 

polewie
http://onepress.pl/ksiazki/hipnotyczny-marketing-joe-vitale,hipnom.html

Lp Organizacje pozarządowe
1 Ogonowski  Andrzej,  Gibalska  Aldona,  Fundacje  Stowarzyszenia 

funkcjonowanie i opodatkowanie, Kraków ,2011

Spis treści, części i rozdziały:
1. Fundacje i stowarzyszenia – prawne i podatkowe aspekty 

funkcjonowania
a. Prawne aspekty funkcjonowania fundacji
b. Prawne aspekty funkcjonowania stowarzyszeń
c. Stowarzyszenie i fundacja jako organizacja pożytku publicznego
d. Podatkowe aspekty funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń
e. Wzory dokumentów

2. Fundacje i stowarzyszenia
a. Zasady rachunkowości w fundacjach
b. Polityka rachunkowości w fundacjach lub stowarzyszeniach
c. Wzór polityki rachunkowości
d. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w organizacjach nie 
prowadzących działalności gospodarczej
e. Za pan brat z księgowością

Opracowanie  stanowi  praktyczne  omówienie  -  pod  kątem  prawnym, 
podatkowym i rachunkowym - problematyki funkcjonowania fundacji oraz 
stowarzyszeń.  Są  to  formy  prawne  organizacji  pozarządowych,  które 
zdecydowanie najczęściej  występują w obrocie społeczno-gospodarczym. 

http://onepress.pl/ksiazki/hipnotyczny-marketing-joe-vitale,hipnom.html


Przede  wszystkim  przedstawiono  tu  podstawowe  zasady  i  procedury 
zakładania  fundacji  i  stowarzyszeń  wraz  ze  wskazaniem  praktycznych 
elementów przedmiotowej tematyki, w tym określenie możliwości fundacji 
i  stowarzyszeń w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.  Dalsza 
część  opracowania  zawiera  omówienie  zasad  polityki  rachunkowości, 
obowiązków  sprawozdawczych  oraz  praktyczne  ujęcie  schematów 
księgowania,  w  tym  przykładowy  plan  kont.  Ponadto  załączone  zostały 
przykładowe wzory  podstawowych  dokumentów  i  aktów  wewnętrznych 
wykorzystywanych  w  fundacjach  i  stowarzyszeniach  (np.  akty 
ustanawiające,  statut,  uchwały  organów  wewnętrznych,  protokoły 
posiedzeń). W związku z faktem, że przedmiotowa publikacja nie stanowi 
wyczerpującego  omówienia  rzeczonej  problematyki,  wskazano  również 
podstawowe źródła prawa regulujące wskazaną tematykę.

Źródło: http://www.e-
kiosk.pl/numer,15602,fundacje_i_stowarzyszenia___funkcjonowanie_i_op
odatkowanie_2_11

2

Piasecki K. Andrzej, Samorząd Terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa, 
2009
Spis treści, rozdziały:

1. Kwestie teoretyczne i terminologiczne
2. Perspektywa UE i państw członkowskich
3. Z historii Polski
4. Restytucja samorządu terytorialnego
5. Samorząd i polityka
6. Podstawy ustrojowe i prawne
7. Organy pracownicy i liderzy
8. Gospodarka, rozwój, dysproporcja
9. Partycypacja obywatelska

Autor  prezentuje  historię  tworzenia  się  polskiego  samorządu,  jego 
umocowania ustrojowe i  prawne,  charakteryzuje  zasady funkcjonowania 
oraz obszary kompetencji, ukazując je w szerszym kontekście rozwiązań w 
innych  krajach  Unii  Europejskiej.  Omawia  również  polityczny  oraz 
społeczno-gospodarczy  rozwój  wspólnot  lokalnych,  skupiając  się 
na instytucjach  i  normach,  które  je konstytuują,  a  także  na  ludziach 
i zjawiskach, które tworzą empiryczny obraz Polski lokalnej.
W  pracy  wykorzystano  liczne  źródła:  akty  normatywne,  stenogramy, 
protokoły,  dane  statystyczne,  artykuły  prasowe,  strony  internetowe, 
a także  dokumenty,  wspomnienia  i  relacje,  w  tym  również  dotąd 
niepublikowane. Książkę wzbogacają przykłady z praktyki, ilustracje, mapy, 
zdjęcia, wykresy i tabele oraz wszechstronna bibliografia.

Źródło:  http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/7353/samorzad-terytorialny-i-
wspolnoty-lokalne.html

http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/7353/samorzad-terytorialny-i-wspolnoty-lokalne.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/7353/samorzad-terytorialny-i-wspolnoty-lokalne.html
http://www.e-kiosk.pl/numer,15602,fundacje_i_stowarzyszenia___funkcjonowanie_i_opodatkowanie_2_11
http://www.e-kiosk.pl/numer,15602,fundacje_i_stowarzyszenia___funkcjonowanie_i_opodatkowanie_2_11
http://www.e-kiosk.pl/numer,15602,fundacje_i_stowarzyszenia___funkcjonowanie_i_opodatkowanie_2_11
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Olszewska  Justyna,  Rokicki  Jarosław,  Zamówienia  Publiczne  Zarządzanie  
Organizacją ludźmi i problemami, Warszawa, 2010 
Spis treści, rozdziały:

1. Cele ustawy – prawo zamówień publicznych a zasady finansów 
publicznych

2. Planowanie zamówień publicznych jako podstawa podejmowania 
decyzji w sferze zamówień publicznych

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jako podstawowy 
dokument w postępowaniu

4. Przygotowanie postępowania
5. Przygotowanie i złożenie ofert
6. Ocena oferty
7. Zamówienie z wolnej ręki
8. Możliwość dokonywania zmian do umowy w sprawie zamówienia 

publicznego w świetle art. 144 p.z.p.
9. Organizacja postępowań u zamawiających i wykonawców
10. Zarządzanie działem zamówień publicznych
11. Aneks

Niniejsza publikacja skierowana jest zarówno do zamawiających jak i  do 
wykonawców.  Składa  się  z  dwóch  części  -  pierwsza  poświęcona  jest 
interpretacji  zagadnień  prawnych,  zawiera  propozycje  rozwiązań 
problemów  najczęściej  występujących  w  praktyce  a  mogących  stanowić 
zagrożenie dla sprawności i efektywności działania organizacji. Druga część 
to swoisty  podręcznik  lidera zespołu  traktujący  o zarządzaniu  zespołami 
ludzkimi i kompetencjami w sferze zamówień publicznych oraz wdrażaniu 
procedur w organizacji.

Nowatorskie  podejście  do  poruszanej  problematyki  sprawia, 
że opracowanie  stanowi  ciekawą  pozycję  bibliograficzną  na  rynku 
wydawniczym,  a  jego  lektura  może  być  drogowskazem  dla  wielu 
menedżerów i innych osób podejmujących trudne decyzje w tej złożonej 
materii.
Źródło:
http://www.bookmaster.pl/zamowienia,publiczne,zarzadzanie,organizacja,
ludzmi,i,problemami/jaroslaw,rokicki,justyna,olszewska/ksiazka/435929.xh
tml

Lp Projekty unijne
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Kisielnicki Jerzy, Zarządzanie projektami, Warszawa, 2011
Spis treści, Rozdziały:

1. Projekt i jego charakterystyka
2. Zarządzanie procesem projektowania
3. Procesy projektowania
4. Ludzie w projekcie
5. Wspomaganie projektowania - narzędzia 
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Tkaczyński  Jan  Wiktor,   Świstak  Marek,  Sztorc   Elżbieta,  Projekty  
Europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych, 
Warszawa, 2011
Spis treści, Rozdziały:

1. Projekt i jego cechy – o potrzebie i istocie projektowania’
2. Planowanie projektu – od pomysłu do projektu
3. Finansowanie projektu – od projektu do realizacji finansowej
4. Formalne elementy składowe projektu
5. Od oceny do ewaluacji projektów
6. Wdrażanie projektów – od podpisania umowy do rozliczenia 
7. Wspólnotowe zasady dotyczące pomocy publicznej a realizacja 

projektów europejskich

Lp Turystyka
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Chudoba Tadeusz, Marketing w turystyce. Wydanie III, Warszawa, 2011
Spis treści, Części:

1. Marketingowa obsługa turystów
2. Zarządzanie marketingowe
3. Marketing imprez turystycznych

Książka "Marketing w turystyce" zawiera opis działań służących obsłudze 
turystów w sposób dający im maksimum pozytywnych doznań i  przeżyć 
turystycznych.  Obok  części  ogólnej,  omawiającej  naturę  marketingu 
i zarządzania  zgodnego  z  jego  duchem,  książka  zawiera  dwie  części 
przedstawiające fazy aktywności marketingowej. Autor potwierdza fakt, że 
najbardziej  efektywnym  środkiem  zjednującym  klientów  jest  dobra 
obsługa, tzw. marketing bierny, powodująca 40% wzrostu ogólnego, a tylko 
5-15% wzrostu to efekt prowadzenia kampanii marketingowych. Oznacza 
to  konieczność  włączenia  procesu organizacyjnego imprez  lub procesów 
świadczenia  usług  turystom  jako  istotnych  składników  działalności 
marketingowej.
Źródło: http://www.empik.gazetaprawna.pl/marketing-w-turystyce-
chudoba-tadeusz,prod1510288,ksiazka-p
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