PRZEGLA˛D
USTAWODAWSTWA
GOSPODARCZEGO

Autor

Spis treści
ROK 2016 (LXIX) NR 1–12

Tytuł

nr

strona

ARTYKUŁY
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nr

strona

10

2

12

14

8

20

4

8

1

31

3

29

5

30

7

31

9

27

11

31

6

30

5

21

4

23

8

29

4

26

Auditor as a profession of public trust

Tomaszewska Katarzyna, Uniwersytet Wrocławski
Zakres i charakter działalności kontrolnej regionalnych izb obrachunkowych w obre˛bie udzielania zamówień publicznych
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