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ROZWÓJ LOKALNY A SAMORZ ĄD TERYTORIALNY – ASPEKTY TEORETYCZNE  
 

Streszczenie: Artykuł dotyczy określenia roli samorządu terytorialnego i analizy działań podejmowanych przez 
władze samorządowe w celu kształtowania warunków kreujących klimat sprzyjający rozwojowi lokalnemu. W 
opracowaniu zwrócono uwagę na działania władz lokalnych prowadzonych w celu poprawy spójności 
ekonomicznej gminy. Przedstawiono samorząd terytorialny jako podmiot polityki rozwoju lokalnego i element 
spójnej całości jakim jest układ lokalny, który kreuje warunki i charakter regionu. Opisano tu cele rozwoju 
lokalnego jako kierunku polityki społeczno-gospodarczej gminy. Zwrócono uwagę, Ŝe gmina jako podstawowa 
jednostka podziału terytorialnego kraju, zachowująca pełną samodzielność w zarządzaniu, jest odpowiedzialna 
za funkcjonowanie gospodarki lokalnej.  
 

LOCAL DEVELOPMENT AND LOKAL GOVERNMENTS - THEORETIC AL ASPECTS 
 
Abstract: The paper concerns the determination of a role of local government and analysis of operations 
undertaken by local authorities for forming conditions that create a favorable climate for the local development. 
It pays attention on the degree of engagement of local government and its operations improving the economic 
cohesion of gmina. Local government is presented as a subject of local development policy and the element of 
compact integrity as the local match is. The elements that creates conditions and a character of the region. It 
describes purposes of local development as directions of gmina’s socio-economic policy of. It calls attention that 
the gmina as a basic unit of distribution of territorial country, having full independence in management  is 
responsible for functioning of the local economy.  
Recenzent: prof. dr hab. Stanisław Szwankowski 
 

Grzegorz Pawłowski 
Uniwersytet Gdański/ Instytut Ekonomiczny PWSZ w Elblągu 

 
UWARUNKOWANIA DZIAŁALNO ŚCI MSP W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM   

 
Streszczenie: Współczesny rozwój gospodarczy moŜliwy jest dzięki uzyskiwaniu przewag 

konkurencyjnych w poszczególnych rodzajach aktywności, w czym szczególną rolę odgrywają małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MSP). Na Pomorzu zarejestrowanych jest około 11 tys. MSP, w większości prywatnych. 
WaŜnym elementem warunkującym ich rozwój są działania instytucji wspierających MSP polegające na 
promocji moŜliwości korzystania z funduszy pomocowych, ze szczególnym uwzględnieniem uruchomienia sieci 
łatwo dostępnych punktów szkoleniowo - konsultacyjnych. WaŜnym czynnikiem jest promowanie szeroko 
rozumianych działań wspierających powoływanie nowych przedsięwzięć i wspomaganie rozwoju juŜ 
istniejących firm. Istotnym elementem oddziaływania na pomorskie MSP jest maksymalne rozszerzenie ich 
dostępu do kapitału, poprzez finansowe instrumenty wsparcia – zwłaszcza inwestycyjnego, podnoszącego 
konkurencyjność zarówno poszczególnych przedsiębiorstw, jak i całego regionu. 
 

DETERMINANTS OF SMEs ACTIVITY IN THE POMERANIAN REG ION 
 

Abstract:  Contemporary economic development is possible thanks to achievement and exploitation of 
comparative advantages in particular areas of business activity. A significant part in creation of these advantages 
is played by small and medium-sized enterprises. There are about 11.000 SME in the Pomeranian region. Small 
and medium-sized enterprises are among the best entrenched in the market, most of them were created after 
1989. All the business support institutions in Pomeranian have to: widely promote the possibility of using 
structural funds, with particular stress on using easily accessible consultation points; starting up centres of 
assistance in preparing application documents needed to access the EU structural funds; organise training 
sessions, courses and informative meetings concerning programmes offered by the EU. Their activities should be 
principally focused on participation in the implementation of the EU cohesion policy in the form of maximum 
extension of SMEs’ access to capital, improving the competitiveness of particular SMEs and the whole region as 
such.  

 
 



Henryk Gawroński 
Instytut Ekonomiczny PWSZ w Elblągu 
 

BIUROKRACJA A SPRAWNO ŚĆ ADMINISTRACJI SAMORZ ĄDOWEJ 
 

Streszczenie: Filarami biurokracji są: bezosobowość i legalność działania. Biurokracja jest podstawą kaŜdej 
administracji. Problemem biurokracji nie jest zatem fakt jej istnienia, ale jej jakość. Od administracji 
samorządowej oczekuje się kompetencji w załatwianiu bieŜących potrzeb i aktywności wyznaczonej potrzebami 
lokalnego rozwoju gospodarczego. Nowoczesna biurokracja powinna być perspektywicznie myśląca, 
nakierowana na rezultaty procesów i na indywidualizację problemów obywateli. Osiągnąć to moŜna poprzez 
podnoszenie kwalifikacji i zmianę postaw urzędników samorządowych. Negatywne skutki biurokracji moŜna 
wyeliminować w drodze integralnych działań władzy państwowej i samorządowej, poprzez stanowienie 
elastycznego prawa, stanowiącego instrument a nie cel zarządzania publicznego.  
 

BUREAUCRACY AND EFFICIENCY OF SELF-GOVERNED ADMINIS TRATION  
 
Abstract: Fundamentals of bureaucracy are: impersonality and legality of action. Every administration is based 
on bureaucracy. Problem with bureaucracy is not caused by the fact of its existence but by its quality. 
Competence is required from self-governed administration to deal with current needs and requirements of local 
development. Modern bureaucracy should think wider about results of the processes and every people needs.  It 
is possible to achieve by improvement of qualifications and change of attitude by government employee. The 
negative effects of bureaucracy can be eliminated by integral operations of government with local 
administrations. They can create flexible law, which will be the instrument and not the purpose of public 
management. 
Recenzent: prof. dr hab. Henryk Ćwikliński 
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ROZWÓJ I SZKOLENIE PRACOWNIKÓW W ORGANIZACJI UCZ ĄCEJ SIĘ 
 

Streszczenie: W ostatnich latach rozwój i szkolenie pracowników stanowi bardzo waŜną funkcję 
zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji uczącej się. Przyszłość naleŜy do organizacji, których zasób 
strategiczny odpowiada formule: wiedza, informacja, kreatywność. 
W artykule: Rozwój i szkolenie pracowników w organizacji uczącej się zaprezentowano wpływ rozwoju  
i szkolenia pracowników na efektywność i dobre funkcjonowanie organizacji uczącej się. 
 

DEVELOPMENT AND TRAINING OF EMPLOYEES IN A LEARNING  ORGANIZATION 
 

Abstract: Employees’ development and training have been regarded as very important function for managing 
human resources in a learning organization in recent years. The effect of the development and training on 
organizations efficiency and good functioning is presented in the article: "Development and training of 
employees in a learning organization".  
Organizations with the strategic supply defined knowledge-information-creativity are expected to work well in 
the future.  
Recenzent: prof. dr hab. Henryk Ćwikliński 

 
Tadeusz Liziński 
Instytut Ekonomiczny PWSZ w Elblągu 
 

PODSTAWOWE PROBLEMY ZARZ ĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM 
 

Streszczenie: W zarządzaniu ryzykiem, w tym i ryzykiem powodziowym moŜna wyodrębnić następujące etapy: 
identyfikacja ryzyka, klasyfikacja, pomiar i reagowanie na ryzyko. W ramach reagowania na ryzyko mogą być 
stosowane następujące grupy przedsięwzięć: unikanie ryzyka, jego transfer, zatrzymanie i redukcja. W 
zarządzaniu ryzykiem powodziowym praktycznie niemoŜliwe jest jego unikniecie. Za szczególnie waŜne i godne 
wszechstronnych analiz naleŜy uznać tzw. strategie współŜycia z powodziami oraz ubezpieczenie ryzyka 
powodziowego. 



 
 

MAIN PROBLEMS OF FLOOD RISK MANAGEMENT 
 

Abstract: Risk management, in this flood risk management, includes following risk stages: identification, 
classification, measurement and reaction in. In frame of risk reaction are used groups of activities as risk: 
avoidance, transfer, acceptance and mitigation. Risk avoidance is impossible in flood risk management. 
Strategies of coexistence with floods and flood risk insurance should be found as the most important and 
noteworthy. 
Recenzent: prof. dr hab. Henryk Ćwikliński 
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MIGRACJE I ICH WPŁYW NA OBSZARY WIEJSKIE  
 

Streszczenie: W artykule przedstawione zostały aspekty związane z migracjami Polaków w celach 
zarobkowych. Przedstawiono dane dotyczące migracji zagranicznych na stałe oraz sezonowych a takŜe ich 
wpływ na kraje imigracji i emigracji. Mimo braku dostępu do danych określających rzeczywistą skalę zjawisk 
migracyjnych uwzględniono ruchy migracyjne ludności wiejskiej oraz ich wpływ na rozwój obszarów wiejskich. 
Z prezentowanych danych wynika, iŜ mimo powszechnego przekonania o negatywnym wpływie ruchów 
migracyjnych za pracą, migracja zarobkowa moŜe mieć pozytywny wpływ na kraje emi- i imigracji. W tym 
układzie naleŜy zapobiegać przeradzaniu się emigracji cyrkulacyjnej w emigracje na stałe. 

 
MIGRATIONS AND THEIR EFFECT TO RUSTIC AREAS 

 
Summary : In this article were presented aspects contained of  Poles’ migration for earning  money. There were 
also presented information which deal with permenent and temporal migrations, and their effect to emigration 
and immigration countries. Although the lack of access to information definied a real scale of migrations 
phenomena, there were taken into account actions of migration and their effect to progress of rustic areas. The 
presented data show that although  of common opinion about negative influence of migration actions for looking 
for work, that migration may have also possitive impact for emigration and immigration countries. That is why it 
should be prevented changing circulative emigration into permanent one.  
Recenzent: prof. dr hab. Henryk Ćwikliński 
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ŚRODKI ZACH ĘTY JAKO INSTRUMENTY MOTYWACYJNE NA POLSKIM RYNKU PR ACY  

 
Streszczenie: Celem artykułu jest krótka charakterystyka środków zachęty jako form motywacji pracowników. 
Przedstawiono istotę premii, jej wybrane rodzaje oraz zasady, których przestrzeganie warunkuje jej skuteczność 
i efektywność. Zaprezentowano takŜe pozapłacowe środki motywowania oraz rosnące znaczenie systemów 
kafeteryjnych. Omówione zagadnienia potwierdzają załoŜenie o stopniowym wzroście znaczenia wynagrodzeń 
mieszanych i konieczności dostosowań polityki wynagrodzeń do ciągłych zmian zachodzących na rynku pracy. 
 

INCENTIVE MEASURES AS INCENTIVE INSTRUMENTS ON THE POLISH LABOUR MARKET 
 

Abstract: Purpose of the article is to characterise briefly the incentive measures as a form to motivate workers. 
There was presented essence of the bonus, its selected kinds and the principles, observance of which makes it 
efficient and effective. There were also presented non-salary motivating measures and a growing importance of 
cafeterian systems. The discussed problems confirm gradual rise in importance of mixed remunerations and the 
need to adapt the remuneration policy for constant alterations occurring on the labour market. 
Recenzent: prof. dr hab. Henryk Ćwikliński 
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RYNEK REGULOWANY – ZMIANY W ZAKRESIE USTAWODAWSTWA  
 
Streszczenie:  29 lipca 2005 r. zostały uchwalone trzy ustawy tj. ustawa o obrocie instrumentami 
finansowym, ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz ustawa o nadzorze nad rynkiem 
kapitałowym, które zastąpiły ustawę z dnia 21.08.1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami 
wartościowymi.Niniejszy artykuł zawiera analizę przepisów obowiązującej ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi, w szczególności zmiany, jakie wprowadziła nowa ustawa ze szczególnym uwzględnieniem rynku 
regulowanego. 

REGULATED - MARKET 
 

Abstract: On 29 th July 2005 three Acts were adoptet, i.e. Act on trading financial instruments, Act on public 
offers and conditions for entering financial instrument sinto organiset trading systems and on public companies 
and Act on supervision over the capital market, chich replaced the Act of 21st August 1997 on the law of public 
trading of securities.This article analyses the regulations of the binding Act on trading financial instruments, in 
particular the amendments that hale been introduced in the New Act, particularly as regards the regulated 
market. 
Recenzent: dr hab. Jerzy Ciszewski, prof. UG 
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KARA ŚMIERCI W USTAWODAWSTWIE POLSKIM.  
CZY ISTNIEJE MO śLIWO ŚĆ JEJ PRZYWRÓCENIA? 

 
Streszczenie: Niniejszy artykuł w pierwszej części opisuje obecność kary śmierci w polskim ustawodawstwie, od 
okresu średniowiecza po dzień dzisiejszy, ze szczególnym uwzględnieniem okresu po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości w 1918r. W drugiej części, podjęta zostaje próba udzielenia jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, 
czy istnieje moŜliwość przywrócenia kary śmierci w Polsce, na podstawie analizy obowiązujących regulacji 
prawnych w kwestii stosowania kary śmierci. Artykuł nie podejmuje próby wyjaśnienia problematyki stosowania 
kary śmierci z punktu widzenia moralnego i etycznego, jak równieŜ nie stara się dokładnie opisać samej praktyki 
stosowania kary śmierci w Polsce. 
 

THE DEATH PENALTY IN POLISH LEGISLATION. 
IF THERE ARE ANY POSSIBILITIES OF A RESTORATION OF THE DEATH PENALTY? 

 
Abstract:  The first part of this article describes a presence of the death penalty in Polish legislation from the 
Middle Ages to this day, talking into cosideration the period after reconquering the independence by Poland in 
1918. The second part of it takes a trail to give the explicit answer if there are any possibilities of a restoration of 
the death penalty in Poland on the ground of the regulation of a point of law.  This article doesn't undertake a 
trial to explain the problems connected with the death penalty on the moral and ethical spot, likewise it doesn't 
try to describe putting the death penalty into practice in Poland. 
 Recenzent: prof. dr hab. Marek J. Malinowski 
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ROLA MISJI POKOJOWYCH  
NA RZECZ WSPARCIA POKOJU 

 
Streszczenie: Artykuł przedstawia rolę sił zbrojnych i podejmowanych przez nie działań w budowaniu i 
umacnianiu światowego pokoju na tle toczących się konfliktów regionalnych i lokalnych. Pierwsza część 



artykułu poświęcona jest genezie misji pokojowych oraz roli i zadaniom Organizacji Narodów Zjednoczonych 
(ONZ), która stała się orędownikiem światowego bezpieczeństwa. Autor przedstawia rolę Rady bezpieczeństwa 
ONZ w generowaniu form przeciwdziałania i zapobiegania wojnom i konfliktom. Kolejno omówiona została 
charakterystyka wybranych misji pokojowych realizowanych przez siły zbrojne pod egidą NZ, w tym równieŜ 
udział Wojska Polskiego. Artykuł zawiera równieŜ role i zadania Sił Zbrojnych RP w walce z terroryzmem w 
ramach koalicji antyterrorystycznych w Afganistanie i Iraku. 
 

THE ROLE OF PEACE MISSIONS IN SUPPORTING THE PEACE 
 
Abstract: This article presents the role of armed forces and their activities in building and enforcing the current 
world peace, in time of many regional and domestic conflicts. First part of the article is mainly about the origin 
of peace missions and the role of UN (United Nations), that have become the present proponent of the world 
peace. Author presents tasks and position of the UN Security Council in creating different forms of counteracting 
and preventing wars and conflicts. Next, the article describes chosen peace missions under the protectorate of 
UN, including the participation of Polish armed forces. The second part of this text discusses the role and 
functions of the Polish Army in the fight against terrorism, as a member of counterterrorist coalition in 
Afghanistan and Iraq. 
Recenzent: prof. dr hab. Marek J. Malinowski 
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SPRAWIEDLIWO ŚĆ NA TRAWIE 
Afryka jest ze wszech miar skomplikowana. 

 
Streszczenie: Właśnie mija ponad 10 lat od momentu kiedy w roku 1994 doszło do ogromnego ludobójstwa 
Tutsi w Ruandzie. Wtedy to Hutu wymordowali ponad 800.000 Tutsi. Bezprzykładny mord pozostawił ponad 
120.000 ludzi, których naleŜało przekazać w ręce ruandyjskiego wymiaru sprawiedliwości. Powołane do Ŝycia 
sądy Gacaca z jednej strony ferują sprawiedliwe wyroki, z drugiej dbają o zrozumienie i tworzą szansę na dalsze 
Ŝycie  ludzi uwikłanych w tamte, pamiętne wydarzenia.. W artykule przedstawiane są argumenty odpowiadające 
na pytanie czy pomysł z sądami Gacaca przyczyni się do powrotu spokoju w Ruandzie i stworzy szansę na 
normalne Ŝycie jego obywateli. 

JUSTICE ON THE GRASS 
 

Abstract: After decades of cycling violence between Hutu and Tutsi groups in Rwanda nad Burundi violence 
peaked In 1994 with a genocide of Tutsis in Rwanda, during chich the Hutu majoraty slaughtered 800,000 Tutsi 
and moderate Hutus, leasing the country with 120,000 accused génocidaires awaiting trial. Rwanda’s Gacaca 
courts were established as a response to the backlog of untried genocide cases. These courts disturbingly 
distinguish between genocide and war crimes committed during the same era, trying only those accused of 
genocide. His article argues that the Gacaca process will contribute to the insecurity of all Rwanda citizen in the 
future, since it pursues inequitable justice, accentuates the ethnic divide and will be interpreted as revenge. 
Recenzent: prof. dr hab. Marek J. Malinowski 
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POLACY NA CZARNYM L ĄDZIE - 
 „ CYRK SKALSKIEGO” 

 
Streszczenie: Na samym początku wojny walczyli i zwycięŜali we własnym kraju. Później pod błękitnym 
niebem Francji. Jeszcze później nad zamglonymi wyspami brytyjskimi, a nawet nad rozpalonymi piaskami 
północnej Afryki. Artykuł jest poświęcony grupie polskich, doborowych pilotów myśliwskich dowodzonych 
przez kpt. pil. Stanisława Skalskiego. Piloci podczas działań operacyjnych w ramach walk nad Tunezją wykazali 
się ogromnym bohaterstwem i zyskali dla swego zespołu zaszczytne miano „Cyrk Skalskiego”. 

 
 
 
 



POLES ON THE BLACK LAND – „ CIRCUS  SKALSKI’S” 
 

Abstract: They fought on very begining of the war and they won In the own country. More late dunder the blue 
sky of France. Even more late above blurred British Islands, not say above lighted sands of North Africa. The 
article is consecrated for the group of Polish, selekt hunting pilots commanded by the cap. pil. of Stanisław 
Skalski. Pilots demonstrated the huge heroizm above Tunisia during operating action of fights as part of heroizm 
and they gained the honourable name for their team „Circus  Skalski’s”  
Recenzent: prof. dr hab. Marek J. Malinowski 
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ISLAM W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM.  
WYBRANE ZAGADNIENIA 

 
Streszczenie: Na tle ogólnych informacji o islamie, tj. definicji, kwestiach terminologicznych oraz krótkim rysie 
historycznym i muzułmańskich prawdach wiary, autor omawia stosunek islamu do kilku kluczowych zjawisk, 
które charakteryzują społeczeństwa w procesie globalizacji, a są to: fundamentalizm, pluralizm, sekularyzacja, 
demokracja i prawa człowieka. Poprzedza je omówienie przyczyn, które wpłynęły na rewitalizację islamu. 
Natomiast w kontekście fundamentalizmu autor przedstawia dŜihad, będący egzemplifikacją napięcia między 
przesłaniem koranicznym, a przemocą. Punktem wyjścia w rozwaŜaniach na temat pluralizmu jest werset 
Koranu: Nie ma przymusu w religii. Autor wskazuje takŜe na podstawowe trudności świata muzułmańskiego w 
przyjęciu sekularyzacji oraz ambiwalentny stosunek do demokracji. Artykuł zamykają rozwaŜania na temat praw 
człowieka i wolności religijnej w islamie.  
 

ISLAM IN THE MODERN WORLD. 
SOME ASPECTS 

 
Abstract: This paper focuses on some actual problems of Muslims in the modern world. Within a framework of 
general information on Islam (i.e. a brief history, an overview of basic beliefs, and some explanation of 
terminology), the author presents the relationship between Islam and some essential elements which characterize 
the global world, namely: fundamentalism, pluralism, secularization, democracy and human rights. The paper 
begins with a brief presentation of some reasons for the revitalization of Islam. Jihad is explained in the context 
of fundamentalism, as an exemplification of the tension between violence and the qur’anic teaching of peace. 
The starting point for the analysis of pluralism is the qur’anic verse “there is no compulsion in religion,” which 
serves as the classical locus for such discussions. The author also points out the main difficulties which Muslims 
have in accepting secularization and their ambivalent attitude towards democracy. This paper concludes with a 
section on human rights and religious freedom. 
Recenzent: prof. dr hab. Marek J. Malinowski 
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POJĘCIE I GŁÓWNE NURTY FEMINIZMU 

 
Streszczenie: Feminizm ma swoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość a myśl feministyczna ma za sobą dość 
długą historię, stwarzając zestaw własnych etykietek – ,,feminizm kulturowy” czy ,,radykalny”. Etykietki te 
słuŜą jako narzędzie dydaktyczne i są źródłem inspiracji dla współczesnych feministek. W artykule 
przedstawiono najbardziej wyróŜniające się nurty feministyczne na świecie. 
 

THE CONCEPT OF FEMINISM AND ITS MAIN TRENDS 
 

Abstract: Feminism has its past, present, and future and the feminist thought has a substantial history, which has 
created a set  of its own labels – “cultural” or “radical feminism”. These labels serve as a didactic means and are 
a source of inspiration for feminists of the present day. The article presents the most distinctive feminist trends in 
the world. 
Recenzent: prof. dr hab. Marek J. Malinowski 
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PRZYCZYNEK DO DZIEJÓW ORGANIZACJI STUDENCKICH UNIWE RSYTETU  
STEFANA BATOREGO W WILNIE  

 
Streszczenie: Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie został wskrzeszony 11 października 1919 roku. W 
pierwszych latach, niewielki ośrodek akademicki, z biegiem lat rósł w siłę zarówno pod względem kadry, 
studentów, jak i organizacji studenckich. Przekrój studenckich form organizacyjnych był niezmiernie szeroki. 
Istniały zarówno organizacje polityczno-ideowe, jak i o charakterze naukowym, bądź rozrywkowym. Artykuł 
przedstawia sytuację Uniwersytetu w pierwszych latach funkcjonowania, moŜliwości prawne zrzeszania się 
studentów oraz skrócony przegląd form organizacyjnych środowiska studenckiego USB. 
 

CONTRIBUTION TO HISTORY OF  STUDENTS’ ORGANIZATIONS  AT STEFAN BATORY 
UNIVERSITY IN VILNIUS.  

 
Abstract:  Stefan Batory University in Vilnius was revived on 11 October 1919. During the first years of its 
activity it was a relatively small centre, which later became a significant one due to the increase in the number of 
professors, students and their organisations. The range of students’ form of association was very diverse. There 
existed not only political organisations, but also educational and recreational ones as well. The article describes 
the university’s situation during the first years of its functioning and legal possibilities for students to gather. It 
also includes a short review of students’ organisations. 
Recenzent: prof. dr hab. Marek J. Malinowski 
 

 
 


