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METODY ANALIZY PRZYCHODÓW PRZEDSI ĘBIORSTWA 

 
Streszczenie: Przedmiotem opracowania jest przedstawienie metod analizy przychodów przedsiębiorstwa: 
porównawczej i przyczynowej. W obszarze analizy porównawczej omówiono metody analizy wartości 
przychodów, źródeł przychodów i kierunków sprzedaŜy. Wykorzystując metody analizy przyczynowej 
przedstawiono analizę zmian wielkości przychodów w zaleŜności od szeregu czynników, które mają na nią 
wpływ. Omówione problemy zilustrowane są przykładem analizy przychodów przedsiębiorstwa produkcyjnego.  

 
METHODS OF THE ANALYSIS OF FIRM`S REVENUE 

 
Abstract: The main goal of this analysis is to illustrate two methods of analysis of firm's revenue: comparative 
analysis and causality analysis. Regarding the comparative analysis we discuss methods of analysis of the 
revenue, the revenue's sources, and the structure of sales. We use the methods of causality analysis to explain the 
changes of revenue in response to a number of factors on which it depends. The problems discussed are 
illustrated by an example of revenue analysis for a manufacturing firm. 
Recenzent: prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska 
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FINANSOWANIE POLITYKI REGIONALNEJ PRZEZ EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY  
W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ 

 
Streszczenie: Polityka regionalna w Unii Europejskiej realizowana jest od wielu lat w oparciu o ściśle określoną 
liczbę celów. Finansowana jest ona, oprócz krajowych środków publicznych i prywatnych, przez fundusze 
strukturalne, Fundusz Spójności oraz Europejski Bank Inwestycyjny. Bank ten, jako niezaleŜny podmiot na 
rynku finansowym, udziela poŜyczki krajom UE w zakresie zrównowaŜonego rozwoju regionalnego. Przede 
wszystkim finansuje rozbudowę infrastruktury. Co więcej, rośnie jego zaangaŜowanie  
w działalność kredytową. Powoduje to wzrost znaczenia Europejskiego Banku Inwestycyjnego w zakresie 
polityki regionalnej Unii Europejskiej. 
 

FINANCING OF THE REGIONAL POLICY BY THE EUROPEAN IN VESTMENT BANK IN THE 
COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION 

 
Abstract:  Regional policy is led by the European Union for many years on the basis of the specific objectives. It 
is financed, beside national public and private funds, by the structural funds, Cohesion Fund and European 
Investment Bank. This bank, as the independent corporation on the financial market, grants loans in the field of 
sustainable regional development. First and foremost it finances extension of infrastructure. Moreover its 
engagement in the credit activity is increasing. It causes a growth of its role in the regional policy of the 
European Union. 
Recenzent: prof. dr hab. Henryk Ćwikliński 
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INFORMACJA EKONOMICZNA W ZARZ ĄDZANIU PROCESOWYM ORGANIZACJ Ą 
 

 Streszczenie: Współczesna teoria i praktyka zarządzania wskazuje, Ŝe skuteczność zarządzania jest jednym z 
istotnych czynników konkurencyjności, a skuteczność tę podnieść moŜna wyodrębniając procesy, jako 
bezpośredni przedmiot zarządzania. Wyodrębnienie procesów daje moŜliwość ich analizy i korekty struktury 
kosztów, w kierunku minimalizacji kosztów stałych na rzecz kosztów zmiennych, które stanowią o faktycznie 
zuŜytych zasobach w celu wytworzenia efektu procesu. W artykule zidentyfikowano informacyjne 



uwarunkowania procesowego zarządzania operacyjnego i strategicznego, z wyodrębnieniem procesu 
informacyjno-decyzyjnego. Podejście procesowe w realizacji usług publicznych moŜe stanowić o obniŜeniu 
kosztów świadczenia tych usług, co jest przedmiotem badań zarządzania publicznego.  

 
ECONOMIC INFORMATION  

IN PROCESS MANAGEMENT OF ORGANIZATION 
 

 Abstract: Modern theory and practice of management indicates that efficiency of management is an important 
factor of competitiveness, and efficiency can be increased by isolation of processes as direct object of 
management. Isolation of processes give the possibility of analyses and corrections of structures of cost in order 
to minimize constant costs insted of alternate costs, which show used stocks during production of effect of 
process. In the article there is identified information about operative and strategic process managements, with 
isolated process of information and decision-making. Process attitude to realization of public services can reduce 
costs of providing with that services, what is the object of research of public management. 
Recenzent: dr hab. Jacek Rybicki 
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TEORETYCZNA ANALIZA CZYNNIKÓW SPRZYJAJ ĄCYCH TRANSGRANICZNEJ 
WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ – STOSUNKI MI ĘDZY  

PARTNERAMI WSPÓŁPRACY – CZ ĘŚĆ I 
 
Streszczenie: Celem tego opracowania jest przedstawienie teoretycznych podstaw dla empirycznej weryfikacji 
czynników sprzyjających regionalnej współpracy transgranicznej. Analiza ta odwołuje się do róŜnych teorii 
ekonomicznych takich jak np. teoria gier, nowy instytucjonalizm czy  federalizm fiskalny. W świetle tych 
rozwaŜań istotnym jest załoŜenie, Ŝe współpraca transgraniczna nie jest celem samym w sobie, a uczestniczące w 
niej regiony nawiązują ją, gdyŜ liczą na określone korzyści. Z ekonomicznego punktu widzenia korzyści te 
polegają przede wszystkim na przezwycięŜeniu ograniczeń, wynikających z peryferyjnego połoŜenia tych 
regionów lub na wzroście wydajności pracy przy świadczeniu usług publicznych. Inne cele obejmują np. 
poprawę dobrosąsiedzkich stosunków, wzmocnienie integracji europejskiej itd. Nie naleŜy wnioskować, Ŝe 
kaŜdy projekt współpracy transgranicznej, po którym oczekuje się pozytywnych efektów dla uczestniczących 
stron, moŜe zostać zrealizowany bez przeszkód. Świadczy o tym zarówno teoria ekonomiczna, jak i 
doświadczenia ostatnich dziesięcioleci. Korzyści wynikające z powyŜszej współpracy najlepiej dają się 
zaobserwować w analizie trzech zagadnień: stosunków między partnerami współpracy, procesów 
wewnątrzregionalnych, podziału kompetencji i środków finansowych wewnątrz państwa. 
 

THEORETICAL ANALYSIS OF THE FACTORS INFLUENCING  
CROSS – BORDER REGIONAL COOPERATION. RELATIONS BETW EEN  

THE COOPERATION PARTNERS – PART I 

 
Abstract:  The paper contains the theoretical stuff for empirical verification of factors that favour the regional 
cross – border cooperation. The analysis has been based on various economic theories, mainly the theory of 
games and new institutionalism. It suggests that not each project, which brings benefits to both (or all) parties 
could be implemented due to the difficulties in the cross – border cooperation or excessive centralization. There 
exists a number of factors, which has a considerable impact on this cooperation (number of partners involved, 
possibilities of using sanctions, reputation, possibility of cooperation in the future, avoiding of excessive 
expectations against the partner). 

THEORETICAL ANALYSIS OF THE FACTORS INFLUENCING  
CROSS–BORDER REGIONAL COOPERATION. INTERREGIONAL PR OCESSES, DIVISION OF 

COMPETENCES  AND FINANCIAL RESOURCES – PART II 
 

Abstract:  The second part of the paper analyses two important questions, which influence the cross – border 
cooperation: inter – regional decision taking process and division of competences and financial resources in a 
country. The success of cross – border project depends on regional politicians, administration and interest 
groups. They will be in favour of a project, if it brings them some benefits. The other important question 
concerns the situation when the cross – border decisions are taken by the higher level officials. They are 



generally in favour of the cooperation, when they expect the positive impact of such action in a view of next 
elections. 
Recenzent: prof. dr hab. Krzysztof Luks 
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SWOBODA RYNKU WEWN ĘTRZNEGO  

A PODATEK AKCYZOWY  
 
Streszczenie: Wraz z wejściem Polski do struktur Unii Europejskiej zobowiązaliśmy się do przestrzegania 
prawa wspólnotowego, którego podstawową zasadą jest zasada nadrzędności. Przewiduje ona, Ŝe prawo unijne 
będzie stosowane przed prawem krajowym. Polscy eksperci uwaŜają, iŜ uregulowany w prawie krajowym 
obowiązek zapłaty podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych jest 
niezgodny z prawem wspólnotowym i narusza fundamentalną zasadę swobody rynku wewnętrznego,  
a w szczególności swobodnego przepływu towarów. Czy mają ku temu powody? 
 

THE COMMON MARKET FREE TRADE AND THE EXCISE TAX 
 

Abstract:  Having joined the European Union Poland committed to obey the European Community law. The 
overriding principle says it must be applied before the national law. Polish experts claim that the obligatory 
excise tax payment by way of car purchase in the Common Market (in accordance with Polish rules) is against 
the European Community law and violates the fundamental principle mentioned in the title. Are there any 
reasons for that? 
Recenzent: prof. dr hab. Henryk Ćwikliński 
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OCENA EKONOMICZNA PRZEDSI ĘWZI ĘĆ Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ 

OBSZARÓW POLDEROWYCH 
 

Streszczenie: Urządzenia polderowe warunkują istnienie i zagospodarowanie terenów depresyjnych i 
przydepresyjnych. Tereny te zmieniają swój charakter z pierwotnie rolniczego na wielofunkcyjny z coraz 
większym udziałem funkcji pozarolniczych. Dotychczasowa metodyka oceny przedsięwzięć inwestycyjnych 
polegała na porównywaniu zdyskontowanych nakładów i efektów, obejmujących przede wszystkim 
zmniejszenie strat w majątku i produkcji na obszarach chronionych. WaŜne jest jednak teŜ zaspokojenie 
pewnych potrzeb psychicznych związanych z ograniczeniem zagroŜenia powodzią, czy wartości 
egzystencjalnych, wynikających z samego istnienia obszarów depresyjnych  
i przydepresyjnych. Do wyceny tych wartości i poszerzenia modelu oceny ekonomicznej przedsięwzięć w 
zakresie ochrony przed powodzią moŜe być wykorzystana metoda wyceny warunkowej (CVM) i metoda cen 
hedonicznych (HPM).  
 

ECONOMIC VALUATION OF ACTIVITIES  
ACCORDING TO FLOOD PROTECTION OF POLDER AREA 

 
Abstract: Existence and management of depression areas are depended on polder appliances. These areas 
change their character from primarily agricultural to multifunctional one and share of non-agricultural function 
increases. The method of economic valuation of investment activities in flood control infrastructure which were 
used so far, are based on comparison discounted costs and results including – first of all – decreasing the losses 
in fixed assets and production on protected areas . It is also important meeting some psychical needs connected 
with limiting the threat of existing of the depression areas. To valuation the values and extension the model of 
the economic valuation of the activities regarding the flood control the methods: Contingent Valuation Method 
(CVM) and Hedonic Price Method (HPM) can be used. 
Recenzent: prof. dr hab. Roman Kisiel 
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REALIZACJA PODSTAWOWYCH CELÓW  
POLITYKI GOSPODARCZEJ W POLSCE   

 
Streszczenie: Niniejszy artykuł prezentuje teoretyczne dylematy, dotyczące podstawowych czterech celów 
polityki gospodarczej, jak równieŜ przedstawia podstawowe wyniki w tym zakresie w Polsce. Przeprowadzona 
analiza pozwala na stwierdzenie, Ŝe zarówno cele stabilizacji makroekonomicznej, jak teŜ cele trwałego wzrostu 
gospodarczego nie są w Polsce   w satysfakcjonujący sposób realizowane. Zatem, przed polską polityką 
gospodarczą stoją nadal wyzwania, dotyczące jej podstawowych celów. 
 

REALISATION OF MAIN GOALS OF THE ECONOMIC POLICY IN  POLAND  
 

Abstract:  The aim of this paper is theoretical and empirical analysis of main goals of the economic policy in 
Poland. Researches of statistical data show that both policy of stabilisation and policy of economic growth in 
Poland are realised on unsatisfied level. Polish economic policy should be continuing of  the macroeconomic 
system transition to gain more effective model. 
Recenzent: prof. dr hab. Henryk Ćwikliński 
 

 
Ewa SZENIAWSKA 1 

Marcin FORKIEWICZ 2 
Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej 
e-mail: (1) efa@cyberia.pl, (2) mfork@zie.pg.gda.pl 
 

PRZEGLĄD ZAGROśEŃ INTERNETOWYCH  
ORAZ TECHNIK OCHRONY  

 
Streszczenie: Celem artykułu jest krótki przegląd głównych źródeł zagroŜeń dla sfery bezpieczeństwa danych  
i informacji w przedsiębiorstwie oraz metod i narzędzi, którymi moŜna im przeciwdziałać. W pracy 
przedstawiono klasyfikację niebezpieczeństw oraz omówiono techniki stosowane w ochronie zasobów 
informatycznych. Zwrócono uwagę na konieczność stosowania kompleksowych rozwiązań w tym obszarze. 

 
REVIEV OF THREATS FROM INTERNET  
AND DATA-PROTECTION INSTRUMENTS 

 
This article is a short review of the main security threats from the internet, as well as methods and instruments of 
data protection. Within the framework of threats there are some carriers mentioned in view of their acting to the 
detriment of protected data owners. The chapter also includes commonly used methods and instruments of 
attack. Second part of the article is a short listing of available security instruments and furthermore author calls 
attention to necessity of using complex security solutions. 
Recenzent: prof. dr hab. Henryk Ćwikliński 
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RYNEK PRODUKTÓW EKO-ROLNICZYCH W POLSCE 

Streszczenie: W artykule zawarte są informacje dotyczące rolnictwa ekologicznego w Polsce i w Europie. 
Skoncentrowano się głównie na rynku produktów ekologicznych i perspektywach jego rozwoju w Polsce. 
Przedstawiono zarówno mankamenty młodego rynku, jak równieŜ konkretne działania, które powinny 
skutkować jego rozwojem. Zaprezentowano dane wskazujące na pozytywne trendy w rozwoju rolnictwa 
ekologicznego i związanego z nim rynku. 

 

 



THE DEVELOPMENT OF ECKOLOGICAL PRODUCTS IN POLAND 

 

Abstract: The paper presents information concerning ecological agriculture in Poland and Europe.  It mainly 
concentrates on the perspectives of the development of ecological products. It is also shown shortcomings of this 
premature market and activities, which should be undertaken to stimulate its growth. All the figures indicate the 
positive trend of the expansion of the ecological market and its products.  
Recenzent: prof. dr hab. Henryk Ćwikliński 
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KARTY PŁATNICZE A CREDIT SCORING 
 
Streszczenie: Tendencje objawiające się na rynkach finansowych w zakresie zjawiska zwiększania emisji i 
wykorzystywania kart w transakcjach płatniczych zachęcają do analizy tej tematyki. Banki powodowane 
potrzebą zwiększania źródeł swoich przychodów zmuszone są do oferowania swoich produktów coraz większej 
grupie klientów. Sytuacja ta powoduje wzrost zainteresowania metodami sprawnej i obiektywnej weryfikacji 
zdolności kredytowej. Jedną z tych metod jest coraz powszechniej stosowana na finansowych rynkach 
światowych, jak i w Polsce metoda credit scoring. 
 

PAYMENT CARDS AND CREDIT SCORING 
 

Abstract:  Tendencies that appear on the financial markets in range of phenomenon of boost of emission and 
using cards in transactions payments encourage analysis of this topic. Banks want to increase the sources of their 
income and by that reason they are  enforced to offer their products to more greatest group of clients. This 
situation causes the growth of interest of the methods of efficient and objective verification of the borrowing 
power. 'Credit scoring' is one of these methods and it is more and more generally used on financial world 
markets as well as in Poland. 
Recenzent: prof. dr hab. Henryk Ćwikliński 
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SAMORZĄD W PROGRAMACH PARTII POLITYCZNYCH W POLSCE W 2005 R. 
 
Streszczenie: We wrześniu 2005 r. odbyły się w Polsce wybory parlamentarne. Partie w kampanii wyborczej 
przedstawiły swoje programy, realizując tym samym swoją podstawową funkcję. Głównym źródłem analizy, 
przeprowadzonej w niniejszym artykule, były oficjalne materiały zamieszczone na stronach internetowych partii 
politycznych. W przedstawionych dokumentach rysował się konsensus polityczny związany ze sprawami 
samorządowymi. Prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości zostanie zmniejszona liczba powiatów, zmianie 
ulegnie sposób finansowania samorządów oraz rola wojewody. Dopiero rzeczywistość polityczna mogła 
pokazać, czy tego rodzaju zmiany są moŜliwe. 
 

LOCAL AUTHORITIES IN THE PROGRAMMES  
OF THE POLISH POLITICAL PARTIES IN 2005 

  
Abstract:  In September 2005 Parliamentary elections were held in Poland. The parties, as the fulfilment of their 
basic duties, introduced their programmes during the elections. The official statements published on the parties’ 
websites were the main source for the analysis of the materials.  A political consensus connected with the local 
authority matters could be seen in the submitted documents. Probably, in the near future, the number of 
administrative districts will decrease, the way of financing the local authorities as well as the role of the province 
administrator will be changed. However, only the political reality could really show whether this kind of change 
is possible.  
Recenzent: prof. dr hab. Marek J. Malinowski 
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KSZTAŁTOWANIE SI Ę OBWODU KALININGRADZKIEGO – RYS HISTORYCZNY 
 
Streszczenie: Wydarzenia w północnej części Prus Wschodnich w latach 1944 - 1947 są w polskiej historiografii 
szczególnie mało znane. Stanowią one jednak niezwykle ciekawy moment historyczny. W ciągu kilkunastu 
miesięcy komuniści dokonali dokładnego wymazania z kulturowej mapy północnej części Europy historycznego 
Królewca, zastępując go sztucznym Kaliningradem. Skala zmian była nieporównywalna z niczym, co ówcześnie 
działo się w naszej części kontynentu. Dokonano nie tylko całkowitego wysiedlenia Niemców, ale dokładnie 
zniszczono wszelkie ślady, mogące świadczyć o innej, niŜ sowiecka, historii miasta. 
 

THE ESTABLISHING OF KALININGRAD DISTRICT – 
 A HISTORICAL OVERVIEW  

 
Abstract:  The article presents the less known events that took place in the northern part of East Prussia. Only in 
a few months communists exactly erased Koenigsberg from the cultural map of northern Europe, having 
replaced it with Kaliningrad. The scale of changes could not be compared to anything that happened in this part 
of continent then. All the Germans were displaced and all the historic traces of the town, especially those not 
connected with the Soviet presence were destroyed. 
Recenzent: prof. dr hab. Marek J. Malinowski 
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STATUS ZAWODOWY I SPOŁECZNY SEKRETARZA GMINY 
 
Streszczenie: Celem artykułu jest zdiagnozowanie pozycji zawodowej i społecznej sekretarza gminy, w oparciu 
o obowiązujące źródła prawa i dotychczasową praktykę.Prezentowane są rozwiązania zmierzające do określenia 
nowego statusu sekretarza gminy w oparciu o stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej zawarte w 
dokumencie pt.„Strategia antykorupcyjna” oraz stanowisko Unii Metropolii Polskich i Stowarzyszenia 
Sekretarzy Samorządów Lokalnych. 
 

SOCIAL AND PROFESSIONAL POSISTION OF THE SECRETARY OF COMMUNE 
 
Abstract: The experience of many years activities of the municipal government shows about the lack of 
complex, normative system regulations for the Secretary of Commune. Obligatory law acts mark the role of the 
Secretary of Commune without assurance of work stability. The resolutions passing by Government of the 
Republic of Poland and other organizations working for a municipal government, try to create corps for 
municipal government clerks, with a strong position of the Secretary of Commune as a general director of a City 
Office. In the article I describe legal status of this professional group and planning law changing in this area. 
Recenzent: dr hab. Bolesław Garbacik 
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KARCENIE FIZYCZNE DZIECI 
 
Streszczenie: Niniejszy artykuł poświęcony jest w całości problematyce stosowania kar cielesnych wobec dzieci 
na przestrzeni dziejów. Szczegółowo omówiono m.in. aktualny stan prawny w Polsce, nawiązując do rozwiązań 
prawnych stosowanych w innych krajach Unii Europejskiej. Przedstawiono równieŜ pogląd polskiego 
społeczeństwa na temat stosowania kar cielesnych w procesie wychowawczym. Na końcu zaś starano się 
udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: czy stosować kary cielesne wobec dzieci? 
 

 
 
 



CORPORAL PUNISHMENTS TO THE CHILDREN 
 
Abstract:  This article is described as a whole the problems of corporal punishments in relation to the children 
within the range of years. Among other things the legal status of the moment in Poland was discussed with 
reference to the legal solutions, which are in use in the other countries of the European Union. In this article was 
also introduced the view of Polish society about using corporal punishments in education al method. To sum up 
there was a trial to give an univocal answer for a question: Shall we use corporal punishments to the children?  

Recenzent: prof. dr hab. Genowefa Rejman 
 

 


