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SPRAWOZDAWCZO ŚĆ ORGANIZACJI POZARZ ĄDOWYCH  
– IMPLIKACJE DLA RACHUNKOWO ŚCI 

 
Streszczenie: Obowiązki nałoŜone na organizacje pozarządowe w zakresie 
sprawozdawczości finansowej determinują organizację ich systemu rachunkowości. Tylko 
prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe mogą dostarczyć wszelkich wiarygodnych i 
rzetelnych danych, by spełnić wymogi ujawniania informacji wynikające z przepisów prawa 
bilansowego, podatkowego i innych. Sprawozdawczość, nawet w formie uproszczonej, 
wymaga posiadania uporządkowanego systemu informacji, których źródłem jest 
rachunkowość finansowa. Jej produkt finalny, jakim jest sprawozdanie finansowe, moŜe 
stanowić skuteczne narzędzie kreowania wizerunku i utrzymania zaufania do działalności 
organizacji pozarządowej. Jest to niezmiernie istotne ze względu na specyfikę działalności 
organizacji pozarządowych, finansowanej w duŜej części ze środków publicznych. 
 

REPORTING OF THE NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS (NG Os) – 
RAMIFICATIONS FOR ACCOUNTING 

 
Abstract:  NGOs’ obligations in the field of financial reporting determine their accounting 
system. They have to disclose lots of data every year, in accordance with the rules of balance 
law, tax law and others. Only the correct keeping of accounts may deliver all reliable 
information which is essential for being capable of reporting. Even simplified form of 
reporting requires the orderly system of information. Financial statement is the final product 
of financial accounting. It can be an effective device for creating and improving the image 
and keeping trust in the NGOs activity. It is very important because mostly they are funded by 
public assets. 
Recenzent: dr hab. Jacek Rybicki, prof. UG 
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ZARZĄDZANIE PROMOCJ Ą USŁUG EDUKACYJNYCH W WARUNKACH 
NARASTAJĄCEJ KONKURENCJI NA RYNKU LOKALNYM 

 
Streszczenie: Zainteresowanie decydentów promocją placówek oświatowych wzrasta za 
sprawą zaostrzającej się konkurencji wywołanej niŜem demograficznym, wzrostem 
liczebności placówek edukacyjnych, migracją zarobkową Polaków do bardziej rozwiniętych 
krajów Unii Europejskiej. Placówki edukacyjne dla swego istnienia muszą przeprowadzać 
corocznie skuteczny nabór gwarantujący ekonomiczne wykorzystanie posiadanych zasobów 
tak materialnych jak i intelektualnych. Slogan „Ŝeby istnieć trzeba być widzianym” wydaje 
się dzisiaj jak najbardziej trafny. Promocja pozwala być „widzianym”, a jednym z mierników 
skutecznej promocji jest rekrutacja na zaplanowanym poziomie. Realizacja tego zadania 
wymaga od menedŜera stworzenia właściwego klimatu wewnątrz placówki, zniesienia barier 
ograniczających skuteczność promocji, uzyskania poparcia i zgromadzenia odpowiednich 
środków. Promocja jest sprawą wszystkich zatrudnionych w placówce oświatowej nie tylko 
zespołu ds. promocji.     
          Zasadniczym celem niniejszej rozprawy jest przedstawienie znaczenia badań 
marketingowych, audytu marketingowego i analizy konkurencji w organizowaniu i 



zarządzaniu  promocją usług edukacyjnych na rynku lokalnym. Zagadnienia te mimo swego 
fundamentalnego  znaczenia nie znajdują właściwego odzwierciedlenia w projektowaniu i 
realizacji procesu promocyjnego.      
          Praca ta skierowana jest głównie do osób angaŜujących się w działania promocyjne 
placówek i/lub usług edukacyjnych. Przedstawia przebieg procesu działań promocyjnych, 
z połoŜeniem szczególnego akcentu na potrzebę kompleksowego podejścia, co w oczach 
autora jest warunkiem skutecznego zarządzania  promocją. 
 

MANAGMRNT OF THE PROMOTION SERVICES IN THE CONDITIO NS OF 
GROWING COMPETITION IN THE LOCAL MARKET 

    
Abstract:  The decision-makers' interest in the promotion of educational institutions increases 
owing to more and more severe competition caused by a demographic decline, growth in the 
number of educational institutions, Poles' labour migration to better developed countries of the 
Union. In order to exist, every year educational institutions must carry out effective 
recruitment that guarantees economic use of both material and intellectual resources in their 
possession. The slogan "you must be seen to exist" seems absolutely right today. Promotion 
allows "to be seen", and one of the measures of effective promotion is recruitment at a 
planned level. Carrying out of that task requires that a manager creates  
a proper climate inside an institution, removes barriers that restrict promotion effectiveness, 
gets support and accumulates appropriate funds. Promotion is the concern of all those 
employed in an educational institution, not only of a promotion team. 
The basic aim of this paper is to present the importance of marketing research, marketing 
audit and a competition analysis in organizing and managing of the promotion of educational 
services in the local market. In spite of their fundamental importance, the issues do not find 
proper reflection in the design and implementation of a promotion process.  
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ZMIANY DEMOGRAFICZNE A RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA 
WARMI ŃSKO-MAZURSKIEGO – WYBRANE ZAGDANIENIA 

 
Streszczenie: Sytuacja demograficzna w województwie warmińsko-mazurskim została 
przedstawiona dla wybranych zagadnień, które miały miejsce na rynku pracy. 
Zaprezentowana analiza dotyczy okresu od 2002 roku do 2006 roku. Zmiany demograficzne 
na rynku pracy przedstawiono za pomocą wskaźników: stopy bezrobocia, przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia brutto oraz ekonomicznych grup wieku 
Recenzent: dr hab. Jacek Rybicki, prof. UG 
 

DEMOGRAPIC CHANGES AND WARMIA-MAZURY VOIVODESHIP LA BOUR 
MARKET- SOME ISSUES 

 
Abstract:  The article shows demographic situation in Warmia- Mazury Voivodeship 
regarding some issues that took place at the labour market. The below presented analysis 
concentrates on the period from 2002 until 2006. The demographic changes at the labour 
market are illustrated with the following indicators: unemployment rate, average salary per 
month brutto and ecomomic age groups. 
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ODKRYWAMY AFRYK Ę – NAMIBIA Odkrywamy Afryk ę – Namibia 
 
Streszczenie: Namibia średniej wielkości państwo połoŜone na obszarach południowo-
zachodniej Afryki. Przez politologów zaliczane do najspokojniejszych na Czarnym 
Kontynencie. Namibia zamieszkała jest przez wiele plemion. Szczególnie ciekawe są ludy  
Himba. Ich oryginalność wynika z zachowania własnej tradycji i nie mieszania się z 
"obcymi". Problemy rozwoju gospodarczego Namibii stanowiły potencjalne zagroŜenia dla 
funkcjonowania Himb. Decyzja o zmianie lokalizacji budowy hydroelektrowni oddaliła 
widmo zagłady tego, ze wszech miar, jedynego plemienia Afryki. 
 

WE UNCOVER AFRICA – REPUBLIC OF NAMIBIA 

Abstract:   Namibia the of size laid on areas of south-west Africa. By political scientists 
numbered to the calmest on Black Continent. Namibia is settled by many tribes. Particularly 
interesting nations are  Himba. Their originality results with behaviour of own tradition and 
does not meddle from "strange". The problems of development the economic Namiba made 
up the potential threats for functioning the Himb. The decision about change of location of 
building hydroelectric plant dismissed, from  of measures, phantom of extermination, of this 
the only tribe of Africa. 

Recenzent: prof. dr hab. Marek Malinowski 
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POLSKA śANDARMERIA WOJSKOWA W AFRYCE 

 
Streszczenie: Polski Kontyngent Wojskowy zbudowany na bazie Oddziałów Specjalnych 
śandarmerii Wojskowej  /OS śW/ w roku 2006  brał udział w zabezpieczaniu prawidłowego 
przebiegu wyborów prezydenckich w Demokratycznej Republice Konga. Pobyt polskich 
Ŝołnierzy oraz sposób wykonywania powierzonych im  zadań   został bardzo wysoko 
oceniony przez dowódcę sił EUFOR w DRK  francuskiego gen. Christiana Damay. Zdobyte  
podczas pobytu w Kongu uznanie oraz doświadczenia zyskały w oczach polityków Unii 
Europejskiej, którzy zaproponowali  aby polscy Ŝołnierze w roku 2008 ponownie wyjechali 
do Afryki. Tym razem będą przebywać na terytorium Czadu i koncentrować się na ochronie 
uchodźców i ludności wzdłuŜ granicy z sudańską prowincją DarFur. 
 

POLAND MILITARY GENDERMERIA IN AFRICA 
 

Abstract:  Poland the Military built on base of Squads of Special Gendarmeries Quota 
Military /the OS śW/ the part in year 2006  took in protecting at Democratic Republic of 
Congo the correc course of presidential elections. Polish soldiers' stay as well as executing 
charged them  tasks the estimated by commander of strengths EUFOR he   became in DRK  
French gen. Christiana Damay very high. Captured  during stay in Congo acknowledgement 
as well as experiences gained in eyes of politicians of the European Union which proposed to 
Polish soldiers in year 2008 left to Africa again. They will spend on territory of Chad this 



time and to focus on refugees’  protection and population along border from Sudan province 
DarFur. 
 
Recenzent: prof. dr hab. Marek Malinowski 
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OGRANICZENIA SWOBODY PRZEMIESZCZANIA SI Ę PRACOWNIKÓW NA 
RYNKACH PRACY W KRAJACH  UNII EUROPEJSKIEJ 

Streszczenie: Celem artykułu jest krótka charakterystyka  ograniczeń swobody przepływu 
pracowników obowiązujących na rynkach pracy w Unii Europejskiej. Przedstawiono 
ograniczenia uzasadnione koniecznością ochrony porządku, bezpieczeństwa i zdrowia 
publicznego. Zaprezentowano takŜe te dotyczące sprawowania władzy i zatrudnienia w 
administracji publicznej oraz wynikające z wprowadzenia okresów przejściowych. 
Scharakteryzowano zakres oraz zasady stosowania poszczególnych ograniczeń. Dokonano 
analizy ich wpływu na rynki pracy w poszczególnych krajach Wspólnoty. Omówione 
zagadnienia potwierdzają załoŜenie, iŜ  nie stanowią one istotnych barier rozwoju i integracji 
europejskich rynków pracy, a  regulują zasady ich prawidłowego funkcjonowania.    

LIMITATION OF THE WORKERS’ FREEDOM TO MIGRATE WITHI N THE 
LABOUR MARKETS OF THE EUROPEAN UNION MEMBER-COUNTRI ES 

Abstract:  The purpose of the article is to characterise briefly limitation applying to freedom 
of the workers migration within the labour markets in the European Union. There were 
presented limitations justified with necessity to preserve order, safety and the public health. 
There were also presented those concerning being in authority and the civil service 
employment and those resulting from introduction of interim periods. A scope and principles 
of applying individual limitations were characterised. There was made an analysis of their 
influence on labour markets in individual countries of the Community. The discussed 
problems are confirming the assumption that they aren’t making essential barriers of 
development and integration of the European labour markets and they are adjusting principles 
of their correct functioning. 

Recenzent: dr hab. Jacek Rybicki, prof. UG 
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STRATEGICZNE UWARUNKOWANIA POLSKIEJ POLITYKI GOSPOD ARCZEJ 

Streszczenie: Zmiany ogólnego modelu polskiej gospodarki pozwalają na określenie jego 
cech, jak teŜ identyfikację strategicznych uwarunkowań oraz parametrów jej rozwoju. 
Wskazanie kluczowych uwarunkowań strategicznych polskiej  polityki gospodarczej stanowi 
główny cel artykułu. Przeprowadzone analizy pozwoliły na sformułowanie następujących 
wniosków: 



− ogólny model polskiej gospodarki nie został ostatecznie ukształtowany i nadal istnieje 
zagroŜenie zmian w kierunku tzw. „modelu kapitalizmu politycznego”, silnie 
zdominowanego przez instytucje publiczne, 

− do instytucji, mających  kluczowy, strategiczny wpływ na kształt modelu  polityki 
gospodarczej w Polsce zaliczono przede wszystkim: władze Unii Europejskiej, władze 
centralne oraz organizacje pozarządowe i stowarzyszenia przedsiębiorców, 

− analiza benchmarkingowa wskazała na potrzebę kontroli parametrów 
makroekonomicznych (w 2008 roku zwłaszcza: poziomu inflacji oraz deficytu 
budŜetowego) oraz konieczność zmian systemowych eliminujących takie słabości jak, 
wysoki klin podatkowy i niska stopa zatrudnienia, 

− parametry polskiej polityki gospodarczej na początku 2008 roku nie pozwalają na ich 
pozytywną ocenę, zwłaszcza w obszarach strukturalnych, gdzie nadal występują 
efekty niewłaściwych regulacji rynku, 

− ogólną rekomendacją, wynikającą z analizy strategicznych uwarunkowań polskiej polityki 
gospodarczej jest wyznaczenie prorynkowego modelu gospodarczego, jako celu realizacji 
pakietu reform systemu ekonomicznego. 

STRATEGIC DETERMINANTS OF THE POLISH ECONOMIC POLIC Y 

Abstract:  Changes in the general model of the Polish economy show its specific features and 
development conditions. The main goal of this article is identification of  key strategic factors 
determining the Polish economic policy. The main conclusions of the research are: 

− the general model of the Polish economy is still under transition and it is under the risk 
of  the “political capitalism”, 

− the main influence on the creation of the Polish economic model have such institutions 
like the European Commission, Polish central government, NGO’s and business 
organisations, 

− the benchmarking analysis show the need of the macroeconomic parameters control 
and overcoming of some structural weaknesses, 

−  main Polish macroeconomic indicators are not optimistic, especially in the structural 
fields, 

− general strategic recommendation for the Polish economic policy is deeper transition 
to the market model of economy. 

Recenzent: dr hab. Jacek Rybicki, prof. UG 
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STRATEGICZNE CZYNNIKI KONKURENCYJNO ŚCI SAMORZĄDÓW 
TERYTORIALNYCH 

Streszczenie: Artykuł ma charakter teoretycznej analizy koncepcji rozwoju i zidentyfikowanych 
strategicznych czynników konkurencyjności terytorialnych wspólnot samorządowych. Przedstawiono 
tu specyficzne cechy konkurencyjności terytorium i elementy marketingu terytorialnego. W 
rozwaŜaniach podkreślany i akceptowany jest sieciowy paradygmat zarządzania rozwojem terytorium 
ze strategiczna wizją władzy lokalnej. Scharakteryzowano dystrykty i klastry jako terytorialne formy 
aktywności gospodarczej w kontekście endogenicznych i egzogenicznych czynników rozwoju oraz 
zidentyfikowanych na ich podstawie teorii rozwoju lokalnego i regionalnego. 



STRATEGIC FACTOR OF COMPETITIVENESS IN LOCAL GOVERN MENTS   

Abstract:  The article presents analysis of the conception of development and the strategic 
factors of regional competitiveness - the specific aspects of regional competitiveness with 
elements of local marketing. The article is focus on the local development with strategic role 
of local authorities. There are "the district" and "the cluster" presented as the forms of 
economic activity.   

Recenzent: dr hab. Jacek Rybicki, prof. UG 
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INSTYTUCJA WYŁ ĄCZENIA PRACOWNIKA LUB ORGANU Z UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM 

Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest dokonanie analizy przepisów prawnych 
wspomagających ochronę bezstronności organów administracji publicznej na gruncie 
przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Prawna moŜliwość wyłączenia 
pracownika organu administracji, a w pewnych przypadkach – całego organu, świadczy o 
szczególnej roli jaką ustawodawca przywiązuje do instytucji obiektywizmu w postępowaniu 
administracyjnym 

THE INSTITUTION OF EXCLUDING AN ORGAN OR ITS EMPLOY EE FROM TAKING 
PART IN THE ADMINISTRATION PROCEDURE 

Abstract:  Included in generally binding regulations proceeding rules, which are supposed to 
assure an impartial acting of an organ or its employees, may justify their excluding in certain 
situations given by the law. With reference to the rule nemo iudex in causa sua, stating that no 
one can be a judge in one’s own case, I analyze beneath reasons for the excluding and the 
regulations giving bases for acting in the administration procedure. 

Recenzent: dr hab. Bolesław Garbacik, prof. PWSZ w Elblągu 
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WYNIKI WYBORÓW  SAMORZĄDOWYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMI ŃSKO 
– MAZURSKIM W 2006 ROKU –ANALIZA PORÓWNAWCZA 

Streszczenie: Artykuł odnosi się do wyborów samorządowych w 2006 r. i politycznej 
geografii wyborczej w województwie warmińsko – mazurskim, która ukształtowała się po 
wyborach. Omówione zostały wyniki polityczne wyborów do Sejmiku Województwa 
Warmińsko Mazurskiego. Ponadto dokonano analizy wyników wyborów w trzech częściach 
województwa – regionie elbląskim, olsztyńskim i ełckim. Porównano wyniki w 
poszczególnych częściach województwa do wyników całości.  Tematem artykułu było takŜe 
ukazanie róŜnic między wynikami do rady powiatów a wynikami do sejmiku województwa 
na tych samych obszarach i przez z tych samych wyborców. W tekście oparto się głównie na 
materiałach wyborczych przygotowanych przez Państwową Komisję Wyborczą. 
Wykorzystano takŜe akty prawne związane z procesem wyborczym.  



THE RESULTS OF THE LOCAL GOVERNMENT ELECTIONS HELD IN 
WARMINSKO-MAZURSKIE VOIVODSHIP IN 2006. A COMPARATI VE 

ANALYSIS. 

Abstract:  The article refers to the local elections in 2006 and to the political electoral 
geography in the warminsko-mazurski province created after the elections. The political 
results of the elections to the Province Parliament of the warminsko-mazurski province are 
also discussed in the article. There is also an analysis of the results of the elections in three 
parts of the province –Elbląg, Olsztyn and Ełk regions. The results in each region are 
compared to the results in the whole province.  Furthermore, the article presents the 
differences between the results of the elections to the district councils and to the Province 
Parliament in the same areas and with the same electors. The main source of information for 
the article were the materials prepared by the State Electoral Committee and the legal 
documents connected with the electoral process. 

Recenzent: prof. dr hab. Marek Malinowski 
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SOCJALIZM UTOPIJNY – ŹRÓDŁA I PODSTAWOWE ZAŁO śENIA 

Źródłem idei socjalistycznej jest Europa Zachodnia, a w szczególności Anglia i Francja. 
Przyjmuje się, Ŝe myśl socjalistyczna narodziła się na początku XIX stulecia, a jej początek 
związany był z wizjami utopijnymi oraz z nazwiskami trzech myślicieli: Claude Henri de 
Saint-Simona, Charlesa Fouriera, Roberta Owena. Inspirację do powstania socjalizmu 
utopijnego stanowiły wzorce społeczeństw, które opracowali między innymi Platon, Tomasz 
Morus, Giovani Domenico Campanella, czy Franciszek Bacon. Artykuł opisuje drogę myśli 
utopijnej, od jej początków, poprzez Renesansowe wzorce, na rozwiniętej doktrynie kończąc.  

UTOPIAN SOCIALISM – SOURCES AND MAIN ISSUES. 

The source of socialist idea was Western Europe, particularly England and France. It is 
assumed the socialist thougth  appeared at the beginning of19th century and its beginning was 
connected with visions of three philosophers: Claude Henri de Saint-Simon, Charles Fourier 
and Robert Owen. Fundations of utopian socialism were inspired by social models drawn up 
by Plato, Thomas More, Giovani Domenico Campanella and Francis Bacon. The article 
describes the way of utopian thought from its beginning, through Renaissance models, to 
developed doctrine. 

Recenzent: prof. dr hab. Marek Malinowski 
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  PRZESTĘPCZOŚĆ KOBIET 

Streszczenie: Niniejszy artykuł stanowi próbę całościowego opisu zjawiska przestępczości 
kobiet. Na początku dokonano prezentacji pojawiających się na przestrzeni wieków teorii 
dotyczących przyczyn tego zjawiska. Następnie opisano przestępczość kobiet w ujęciu 
ilościowym i jakościowym. Nie omieszkano równieŜ zwrócić uwagi na wzrastającą liczbę 
przestępstw dokonywanych przez kobiety oraz sposób ich karania.W podsumowaniu podjęto 



polemikę ze współczesnym sposobem postrzegania zjawiska przestępczości kobiet.  

CRIMINALITY OF WOMEN 

Abstract:  The present article is an attempt of general description, phenomenon of criminality 
of women. It performed presentation on start concerning the reasons of this phenomenon 
appearing over the span of the ages. Next, it described the phenomenon of dilinguency of 
women in a guantitative and a gualitative captivation. It remembered also to note on a 
considerable number of crime performed by women and a way in which they are punished. It 
took polemic in recapitulation with modern manner of perception of this phenomenon of 
delinguency of women. 

Recenzent: prof. dr hab. Genowefa Rejman 
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PROBLEMY WYCENY WARTO ŚCI ŚRODOWISKOWYCH W STRATEGIACH 
OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ 

Streszczenie: W artykule przedstawiona została systematyka powodzi, metody 
techniczne i nietechniczne jako metody strategii ochrony obszarów zagroŜonych 
powodzią, jak równieŜ rodzaje strat powodziowych. Autorzy podejmują równieŜ 
problematykę oceny ekonomicznej przedsięwzięć z zakresu ochrony 
przeciwpowodziowej wskazując na problem wyceny wartości nierynkowych 
występujących w wybranych strategiach ochrony przeciwpowodziowej. Celem artykułu 
jest takŜe przedstawienie metod alternatywnych oceny ekonomicznej przedsięwzięć z 
zakresu ochrony przeciwpowodziowej jak równieŜ wskazanie moŜliwości 
wykorzystania tych metod do wyceny wartości nierynkowych. PsłuŜono się w tym celu 
przykładem duńskiego projektu, dotyczącego renaturyzacji rzeki Skjern obrazującym 
potencjalne moŜliwości wykorzystania alternatywnych metod wyceny wartości 
nierynkowych. MoŜliwości wykorzystania metody TCM przedstawiono na przykładzie 
wyceny wartości turystycznej Kanału Elbląskiego. 

ECOLOGICAL-ECONOMIC VALUATION PROBLEMS OF CHOSEN 
FLOOD CONTROL STRATEGIES 

Abstract: In the article was presented flood taxonomy, technical and non-technical 
methods as methods of flood control strategies and also flood losses types. Authors 
undertake also economic valuation issue of enterprise from flood control field indicating 
on a non market values problem appearing in chosen flood control strategies. Objective 
of the article is also alternative economic valuation method presentation of flood control 
enterprises and indication usage capabilities those methods to non market value. 
Example of Danish project concerning Skjern river restoration was used in present 
publication. This project illustrates potential opportunities of usage non market value 
alternative methods.  A good example of the multifunctional usage is the tourist 
utilization of Elbing Canal. 
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ANALIZA CZYNNIKÓW WARUNKUJ ĄCYCH POPYT NA PRODUKTY 
EKOLOGICZNE 

Streszczenie: W artykule zawarte zostały informacje dotyczące popytu na artykuły 
ekologiczne w Polsce. Istnieje szereg barier ograniczających rozwój popytu, jednak edukacja 
ekologiczna powinna pozwolić na zniesienie niektórych ograniczeń. Dopłaty do produkcji 
ekologicznej warunkują podaŜ i zapobiegają wysokim cenom za artykuły ekologiczne, 
których polskie społeczeństwo nie jest w stanie akceptować. Współpraca pomiędzy 
producentami ekologicznymi jest warunkiem niezbędnym do kształtowania niskiego poziomu 
kosztów oraz oferowania produktów po niskich cenach. Ponadto koncentracja podaŜy 
sprzyjać będzie wykorzystywaniu złoŜonych kanałów dystrybucji.  

ANALISYS OF FACTORS WHICH SHAPE  
THE DEMAND FOR ORGANIC PRODUCTS 

Abstract:  The article contains information concerning the demand for organic products in 
Poland. There are several obstacles which limit the growth of such demand, but ecological 
education should enable us to remove some of the barriers. Subsidies supporting organic 
production shape the supply and prevent producers from establishing such high prices for 
ecological products that the Polish society could not accept. Cooperation between 
manufacturers of ecological products is a necessary condition for maintaining low production 
costs and offering products at competitive prices. In addition, concentration of the supply of 
eco-friendly products will facilitate the use of complex distribution channels.  
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