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EKONOMICZNE KOSZTY JAPOŃSKIEJ POLITYKI MIGRACYJNEJ 

Piotr Andrzej Głogowski 

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w 

Krakowie 

e-mail: p.glogovski@hotmail.com 

Abstrakt 

W dobie postępującej globalizacji z jednej strony oraz destabilizacji wielu regionów świata 

z drugiej, wyzwania wyłaniające się przed kwestiami dotyczącymi migracji nie stają się 

łatwiejsze. Najlepszym tego przykładem są wydarzenia zapoczątkowane przez Arabską 

Wiosnę, które w ostatnim czasie zbierają swoje żniwo poprzez napływ na tereny Unii 

Europejskiej setek tysięcy (posiadających różny status) imigrantów z Afryki oraz Bliskiego 

Wschodu. Jednakże samo zjawisko migracji oraz związanych z nią kosztów i korzyści jest 

na tyle rozległe, że nie sposób zawrzeć i wyczerpać ich w niniejszej pracy. Dlatego też 

zdecydowałem się na przeanalizowanie powyższych kwestii na przykładzie Japonii, gdzie 

bardzo widoczne są negatywne skutki ekonomiczne wewnętrznych procesów migracji oraz 

tożsame skutki bardzo restrykcyjnej polityki imigracyjnej w kontekście narastających 

problemów demograficznych. W pracy zostaną przedstawione szanse i zagrożenia Japonii 

związane z powyższymi rodzajami migracji jak również zostanie omówione niezbędne 

minimum teoretyczne. 

Motywem przewodnim pracy jest hipoteza, że zwiększony przepływ ludności wspierany 

przez procesy globalizacyjne może mieć korzystny wpływ na sytuację Japonii w kontekście 

bardzo niekorzystnych prognoz demograficznych. Uzupełnieniem analizy jest hipoteza 

pomocnicza, mówiąca o tym, że wewnętrzne procesy migracyjne obywateli Kraju Kwitnącej 

Wiśni cechują się jednoznaczną przewagą negatywnych skutków wynikającą z 

niekorzystnego kierunku migracji. Podjęta zostanie również próba odpowiedzi na pytanie, 

czy obecnie przeprowadzane reformy mogą zyskać na zliberalizowaniu polityki 

imigracyjnej. 

Słowa kluczowe: Polityka migracyjna, Japonia, gospodarka, imigracja, migracje 

wewnętrzne 
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ANTIMICROBIAL PROPERTIES OF THE FERMENTED CURLY KALE JUICE 

Julia Szutowska 

Faculty of Commodity Science, Poznań University of Economics and Business 

e-mail: julia.szutowska@ue.poznan.pl  

Abstract 

The increasing population of people with lactose intolerance contributes to the market 

development of fermented products obtained on the basis of non-dairy raw materials. 

Fermented vegetables juices can be a kind of alternative to such a group of consumers. 

Considering the numerous health benefits of curly kale, as high content of vitamins, minerals, 

polyphenols and glucosynolates, it seems appealing and innovative to use it as fermented 

juice. Moreover, lactic acid bacteria (LAB) and their metabolites naturally occurring in the 

fermented products may possess antagonistic properties against various pathogens.  

The aim of the research was to evaluate antimicrobial activity of spontaneous fermented 

curly kale juice. Spontaneous ensiling process was carried out for 8 days at room temperature. 

The samples were collected after 4th and 8th day of fermentation process. The antimicrobial 

properties of juice against Escherichia coli ATCC 35218, Staphylococcus aureus ATCC 

33862, Bacillus subtilis PCM 2027 and Candida albicans ATCC 10231 were determined by 

two-fold dilution on 96-well sterile microplates. The concentration of the samples ranging 

from 50% to 0.39%.  The plates were incubated for 24 hours at 37C. Respectively, the 

optical density of microorganisms’ growth was measured at wavelength 600 nm using 

BioTek Epoch 2 microplate reader. The results are expressed as the average of three 

replicates. 

The obtained results showed antimicrobial activity of tested juice against all studied 

microorganisms. However, the strongest growth inhibitory effect, in the concentration range 

50% and 25%, against E. coli, S. aureus and B. subtilis was observed. C. albicans possess 

rather weak susceptibility on fermented curly kale juice.  

Keywords: curly kale, spontaneous fermentation, fermented vegetables beverages, 

antimicrobial activity, growth inhibition of pathogens 
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ROZWÓJ RACHUNKOWOŚCI A CYBERPRZESTRZEŃ W SPOŁECZEŃSTWIE SIECI   

Tomasz Spychała 

Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

E-mail: tomasz.spychala@ue.poznan.pl  

Abstrakt 

W obecnym czasie zauważyć można wyraźne zmiany w sposobie życia i postrzeganiu 

rzeczywistości spowodowane rozwojem technologii informacyjnych, z kolei prowadzi do 

następnych zjawisk, jak standaryzacja kultury, globalizacja, decentralizacja społeczeństw, 

integracja regionów oraz automatyzacja życia. W konsekwencji społeczeństwo rozwija się 

w nowym kierunku, jakim jest sieciowość, tworząc swoistą wizję społeczeństwa sieci, które 

przechodzi ze świata materialnego do niematerialnego wymiaru wirtualnego, określanego 

mianem cyberprzestrzeni. Podstawą funkcjonowania staje się informacja, będąca 

kluczowym zasobem, umożliwiającym zdobycie wiedzy i tworzącym wartość. Do tej pory 

jednym z najważniejszych źródeł informacji o jednostkach gospodarczych była 

rachunkowość, informująca w głównej mierze o stanie majątkowym i uzyskanych wynikach, 

w celu odciążenie ludzkiej pamięci z nadmiaru informacji, by w raz z rozwojem technologii 

komunikacyjnej stać się koniecznością. Stąd, wraz ze zmianami stopnia złożoności 

transakcji gospodarczych, rachunkowość musiała także ulegać przeobrażeniom i 

dostosowaniom do realiów gospodarczych. Dlatego można stwierdzić, iż rozwój 

rachunkowości, postęp gospodarczy i zmiany społeczne są ze sobą wzajemnie powiązane. 

Powstaje zatem pytanie badawcze, czy zachodzące obecnie zmiany społeczne, a wraz z nimi 

wzrost wartości informacji, zwłaszcza w cyberprzestrzeni, determinuje dalszy rozwój 

rachunkowości. 

Celem niniejszego opracowania jest odpowiedzenie na pytanie, czy istnieją powiązania 

między rozwojem rachunkowości a cyberprzestrzenią w ramach społeczeństwa. Dla 

realizacji celu dokonano analizy literatury przedmiotu, baz statystycznych oraz obecnych 

aktów prawnych. 

Słowa kluczowe: rachunkowość, informacje, cyberprzestrzeń, społeczeństwo sieci 
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OCENA EFEKTYWNOŚCI ZARZĄDZANIA DŁUGIEM LOKALNYM W POLSCE  

Daniel Budzeń 

Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

e-mail: daniel.budzen@vp.pl 

Abstrakt 

Pojęcie efektywności w sferze finansów publicznych nabiera szczególnego znaczenia 

w kontekście zarządzania przez cele. Proponowane wystąpienie będzie miało charakter 

teoretyczno-empiryczny, co pozwoli na jego praktyczne wykorzystanie. 

Przedmiotem prowadzonych rozważań będzie zarządzanie długiem lokalnym. Wybór 

tematu został podyktowany istniejącą luką badawczą w ramach analizy empirycznej 

skutków podejmowanych działań związanych z długiem municypalnym. Uzyskane wyniki 

będą stanowiły uzupełnienie rozważań teoretycznych we wskazanym aspekcie. 

W tym celu zostanie zaproponowana analiza wskaźnikowa, która umożliwi ocenę 

efektywności zarządzania długiem lokalnym w Polsce. Podmiotami badania będą miasta na 

prawach powiatu. Okres badawczy będzie obejmował lata 2011-2017, na co pozwalają 

dostępne dane budżetowe (w szczególności wynikające z wieloletnich prognoz 

finansowych). Przeprowadzone badanie pozwoli m.in. na ustalenie poziomu wskaźnika 

refinansowania długu, bezpieczeństwa spłaty długu wraz z kosztami jego obsługi, poziomu 

nadwyżki operacyjnej, jak również oceny ryzyka w zakresie struktury długu.  

Zaproponowane rozwiązanie umożliwi obiektywną ocenę efektywności zarządzania 

długiem w ujęciu całego podsektora samorządowego, jak również odrębnie dla każdej 

jednostki samorządu terytorialnego. Przeprowadzone badania i sformułowane wnioski będą 

asumptem do podjęcia rozważań w zakresie poprawy efektywności zarządzania długiem 

lokalnym w Polsce. 

Słowa kluczowe: efektywność, zarządzanie długiem lokalnym, jednostki 

samorządu terytorialnego  
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INNOVATIVE COMPOSITE PACKAGING BASED ON PAPER 

Kostiantyn Mostyka 

The department of commodity science, safety and quality management, Kyiv National 

University of Trade and Economics 

e-mail: kos-13@ukr.net 

Abstrakt 

Every day, increasingly important roles among packing materials get compositional 

materials including a carton-paper, of constructional and functional purpose. Using other 

chemical fibres, materials, films and components, applying relevant technologies it is 

possible to get compositional materials of completely new purpose, to predict and assure 

achieving special characteristics of carton-paper compositional materials. Ways of 

manufacturing and the characteristic of properties of the basic modern kinds of the 

compositional materials in the report. The composition of solution to make paper waterproof 

is developed. The researches are conducted, on base of which the conclusion about the level 

of quality of waterproof paper materials, impregnated with developed composition, is made. 

The key areas for which they may apply are suggested. 

Keywords: paper packaging materials, water resistance, wet strength, 

hygroscopisity 
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DOŚWIADCZENIA ZAKUPOWE JAKO GŁÓWNA DETERMINANTA KREOWANIA ZACHOWANIA 

W HANDLU 

Justyna Kozłowska 

Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

e-mail: j.kozlowska.90@wp.pl  

Abstrakt 

Nieustannie zmieniająca się rzeczywistość rynkowa, a także liczna konkurencja 

powodują, iż wymagania klientów szybko ulegają zmianom. Zwykłe, codzienne zakupy 

przestają być wyłączną potrzebą klientów, bowiem coraz więcej osób oczekuje 

rozrywki oraz doświadczania produktu. Co więcej konsumenci wiążą się z produktem 

emocjonalnie. W związku z tym przedsiębiorstwa, aby przetrwać na rynku muszą 

dostarczyć konsumentom niezapomnianych przeżyć, na każdym z etapów zakupu oraz 

użytkowania produktu. Konsekwencją czego będzie wywołanie pożądanych emocji 

oraz odczucie pozytywnych doświadczeń. Przyczyni się to do wzrostu zaufania do 

danego przedsiębiorstwa ze strony klientów. 

Głównym celem opracowania jest potwierdzenie hipotezy badawczej, która oparta jest na 

twierdzeniu, iż doświadczenia zakupowe wpływają na budowę zaufania w handlu. 

Pozytywne doświadczenia, których doznaje klient powodują wzrost zaufania, natomiast 

negatywne przyczyniają się do jego utraty.  

W celu weryfikacji postawionej hipotezy badawczej wykorzystano narzędzie pomiarowe, 

jakim jest kwestionariusz ankiety, składający się z pytań umożliwiających znalezienie 

odpowiedzi na pytanie jak przeżyte doświadczenia zakupowe wpływają na zaufanie do 

produktu, formy handlu i sprzedawcy. Poza kwestionariuszem ankiety wykorzystano raport 

KPMG pt.: Jak budować pozytywne doświadczenia klientów.  

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że nadal cena jest głównym czynnikiem wyboru 

sprzedawcy w Polsce. Jednak w dobie postępującej komodyzacji produktów oraz usług, 

coraz ważniejszym wyróżnikiem wśród przedsiębiorstw stają się doświadczenia zakupowe 

klientów. W kontekście budowy zaufania, kluczem dla osiągnięcia satysfakcji klientów 

pozostaje wiarygodność przedsiębiorstwa. Polscy konsumenci wysoko oceniają 

sprzedawców dotrzymujących obietnicy marki, rzetelnie informujących o ważnych 

elementach oferty, a także działających w rzeczywistym interesie klienta. Wszystkie 

wskazane elementy składają się na doświadczenie zakupowe. 

Słowa kluczowe: doświadczenia zakupowe, zaufanie, handel 
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DOSTĘPNOŚĆ DO USŁUG MEDYCZNYCH W POLSCE 

Marta Pietrzak 

Wydział Ekonomii,Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

e-mail: martapawlicka-pietrzak@wp.pl  

Abstrakt 

Zdrowie odgrywa fundamentalną wartość w życiu każdego człowieka. Jak już Mickiewicz 

pisał  „szlachetne zdrowie, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto Cię stracił”.  W 

dodatku sam rynek ochrony zdrowia jest bardzo specyficzny. Konsumpcja sama w sobie nie 

jest przyjemna, poprawy zdrowia nie da się nabyć bezpośrednio na rynku, występuje wysoka 

asymetria informacji, popyt generowany jest podażą a podaż znacznie ograniczona. Stąd też 

mimo, iż dostęp do usług medycznych jest powszechny i zapewniony prze Państwo jest on 

zróżnicowany i nie dla każdego obywatela równy. Julian Hart twierdził, że dostępność do 

dobrej jakości usług zdrowotnych w danym regionie jest odwrotnie proporcjonalny do 

wielkości potrzeb zamieszkującej go ludności (Włodarczyk 2010, s. 175). Czy w Polsce 

również występuje taka zależność? Aby móc się zgodzić lub zaprzeczyć temu twierdzeniu 

w artykule została dokonana analiza dostępności do usług medycznych przez różne grupy 

społeczne obywateli. 

Słowa kluczowe: Prawo Harta, dostępność lekarzy, usługi medyczne, opieka 

medyczna, zdrowie 
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WYZWANIA ZWIĄZANE Z WPROWADZANIEM USŁUG TELEMEDYCZNYCH W POLSCE. 

BADANIE PRYWATNYCH OPERATORÓW MEDYCZNYCH 

Mateusz Zabolski 

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 

e-mail: mzabolski@gmail.com  

Abstrakt 

Cel – Prywatna opieka ambulatoryjna w Polsce jest często wybieraną alternatywą dla tej 

oferowanej przez Państwo. Wynika to przede wszystkim z ograniczonej dostępności 

publicznych świadczeń, ale także wyższego poziomu opieki, jakości obsługi,  

czy nowoczesnych rozwiązań teleinformacyjnych. Konsultacje, umawianie wizyt czy dostęp 

do wyników, za pośrednictwem kanałów internetowych, to standard obowiązujący  

u dużych prywatnych operatorów medycznych. Inne świadczenia telemedyczne, które  

w dużym stopniu mogą zredukować koszty oraz zwiększyć możliwości świadczenia usług, 

w dalszym ciągu nie są popularną formą ich świadczenia, ale także korzystania z nich. 

Wynika stąd pytanie, co ogranicza rozwój telemedycyny i z jakimi wyzwaniami w tym 

zakresie zmagają się prywatni operatorzy medyczni w Polsce. Tym bardziej, że publikacje 

naukowe na temat telemedycyny, zarówno w Polsce jak i na świecie, dotykają głównie 

kwestii technicznych czy medycznych, pomijając aspekt ekonomiczny. 

Metody – Ze względu na eksploracyjny charakter badania do jego realizacji została 

wykorzystana metoda studium przypadku. Dodatkowo badania zostały uzupełnione 

informacjami ze źródeł wtórnych. 

Opis badań – Badanie, które zostało przeprowadzone na potrzeby artykułu zostało 

wykonane techniką pogłębionych wywiadów indywidualnych. Zostały one przeprowadzone 

z trzema osobami na kierowniczych stanowiskach największych prywatnych operatorów 

medycznych w Polsce w latach 2017 – 2018.  

Wyniki – Szczegółowe wyniki zostaną̨ przedstawione w trakcie konferencji. 

Słowa kluczowe: ICT, Dygitalizacja, Zdrowie, Telemedycyna, E-zdrowie 
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IMPACT OF THE MARKET ABUSE REGULATION ON THE VALUE OF INVESTMENTS IN 

DERIVATIVES PUBLISHED IN THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE COMPANIES LISTED ON 

THE WARSAW STOCK EXCHANGE (GPW) 

Tomasz Chorab 

Faculty of Management, Department of Accounting 

Poznań University of Economics and Business 

e-mail: tomaszchorab@gmail.com 

Abstract 

On 3 July 2016, the Regulation No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council 

(EU) of 16 April 2014 on market abuse (MAR Regulation) has entered into force.  It imposes 

the obligation on the companies to immediately publish inside information, what has become 

a big challenge for them, especially due to the increase in their costs.  

The quotations of derivatives are characterized by volatility combined 

with leverage, so the change in the value of derivatives could satisfy the conditions for 

obligation to disclose inside information under the MAR, which consequently could 

discourage companies from investing in derivatives even more. Any information about loss 

on derivatives, disclosed to the public, may also have very far-reaching adverse and 

disproportionate consequences in relations with banks, contractors, shareholders, etc.  

The purpose of the article is to determine the impact of the entry into force of the MAR 

Regulation on the value of investments in derivatives published in the financial statements 

of the companies listed on the GPW.  

Quantitative methods such as statistical analysis have been used to achieve the objectives of 

the article. The research material is the financial statements of companies listed on the GPW, 

containing information on derivatives in 2015-2017, which is the period before and after the 

entry into force of the MAR Regulation. The regulation on market abuse may limit 

investments in derivatives of companies, which does not mean greater protection for 

investors. 

Keywords: derivatives, the market abuse regulation, GPW, financial statement 
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POLITYKA MAKROEKONOMICZNA NIEMIEC W LATACH 1990-2018 

Jarosław Wieczorek  

Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.  

e-mail:jwieczorek234@wp.pl 

Abstrakt: 

Tematem  wystąpienia będzie przedstawienie polityki makroekonomicznej Niemiec w 

latach 1990-2018. Polityka makroekonomiczna należy do najistotniejszych polityk w 

obecnej rzeczywistości gospodarczej. społecznej. Fundamentem wystąpienia będzie wyjście 

od wydarzenia jakim było Zjednoczenie Niemiec w 1990 roku oraz upadek muru 

berlińskiego. W tej części wystąpienia przedstawię  jak ewoluowała, rozwijała się 

gospodarka Niemiec. W latach  90 XX wieku istotna rolę odegrały reformy społeczne, 

gospodarcze przeprowadzone przez ówczesnego kanclerza Niemiec Helmuta Kohla. Za 

sprawy gospodarcze ówczesnym rządzie odpowiadał Ludwik Erhard, który nazywany jest 

ojcem cudu gospodarczego po procesie transformacji w ówczesnej Europie.  

W drugiej części wystąpienia zaprezentuje gospodarkę Niemiec od Zjednoczenia Niemiec 

do utworzenia Unii Walutowej i Gospodarczej.  Istotną tego procesu jest wprowadzenie 

waluty euro to gospodarki Niemiec zastąpienie ówczesnej waluty jaką była marka niemiecka.  

Ostatnim etapem wystąpienia będzie pokazanie rozwoju gospodarki Niemiec od utworzenia 

Unii Walutowej do 2018 roku.  

Konkluzją wystąpienia będą wnioski, które przedstawię na temat obecnej i przeszłej polityki 

makroekonomicznej Niemiec w latach 1990-2018.  

Słowa kluczowe: gospodarka Niemiec, Unia Gospodarcza i Walutowa, 

Zjednoczenie Niemiec, Strefa Euro, bezrobocie, inwestycje, konkurencja, Ludwik Erhard, 

landy niemieckie 
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WPŁYW NISKICH STÓP PROCENTOWYCH NA ZADŁUŻENIE POLSKICH SPÓŁEK 

GIEŁDOWYCH 

Katarzyna Schmidt 

Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

e-mail: katarzyna.schmidt@ue.poznan.pl  

Abstrakt 

Decyzje banku centralnego mają wpływ na całą gospodarkę. Podwyższenie czy też 

obniżenie stóp procentowych w ramach określonej polityki warunkuje nie tylko zmiany 

agregatów makroekonomicznych czy też decyzje podmiotów finansowych, jakimi są banki, 

ale ma również znaczący wpływ na decyzje przedsiębiorstw. Utrzymujące się od kilku lat 

niskie stopy procentowe zachęcają do podjęcia rozważań na temat wpływu stóp 

procentowych na strukturę finansowania przedsiębiorstw. Głównym celem prowadzonych 

badań jest weryfikacja zależności zachodzących pomiędzy polityką monetarną i kanałem 

transmisji, jakim są stopy procentowe a poziomem zadłużenia polskich spółek giełdowych. 

Realizację celu głównego umożliwiły badania przeprowadzone na danych finansowych za 

lata 2004-2017 dotyczących polskich spółek giełdowych pozyskanych z bazy danych 

Notoria. Przeprowadzone analizy pozwoliły zaobserwować, że poziom oprocentowanych 

zobowiązań ogółem dla wybranej próby spółek pozostaje w wyraźnym trendzie 

wzrostowym, a stopy procentowe w trendzie spadkowym, wyłączając wzrosty w latach 2008 

i 2012. Korelację Pearsona dla wskazanych zmiennych należy uznać za silną, zwłaszcza w 

przypadku zależności zachodzących pomiędzy długoterminowymi zobowiązaniami 

oprocentowanymi a stopami procentowymi. Ponadto, należy zaznaczyć, że mediana 

wskaźnika udziału kapitału obcego oprocentowanego w kapitałach ogółem zwiększyła się z 

0,00% dla 2004 roku do 10,96% w roku 2017. Jednocześnie, najwyższe poziomy zadłużenia 

obserwujemy w ostatnich latach, to jest przy najniższych stopach procentowych. Biorąc pod 

uwagę powyższe, należy stwierdzić, że stopy procentowe mają wpływ na poziom zadłużania 

się spółek, przy czym należy pamiętać, że jest to kanał transmisji polityki monetarnej, który 

działa z opóźnieniem czasowym. 

 

Słowa kluczowe: stopy procentowane, zobowiązania oprocentowane, zadłużenie, 

polityka monetarna  
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ZARYS WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ  POLSKI ORAZ KOREI POŁUDNIOWEJ 

Magdalena Fryska-Son 

Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

e-mail: magdalena.fryska@gmail.pl 

Abstrakt 

Głównym celem artykułu jest przedstawienie zarysu współpracy gospodarczej Polski oraz 

jej partnera strategicznego, jakim jest Korea Południowa, od momentu nawiązania 

stosunków dyplomatycznych pomiędzy krajami w 1989 roku, a także nakreślenie przyszłych 

kierunków jej rozwoju. W pierwszej części artykułu zaprezentowana zostanie 

charakterystyka gospodarki Korei oraz Polski. W drugiej części przedstawiona zostanie 

krótka historia stosunków gospodarczych polsko-koreańskich. Następnie opisana zostanie 

obecność przedsiębiorstw koreańskich w Polsce oraz przedsiębiorstw z kapitałem polskim 

na terenie Korei. Ponadto nakreślone zostaną możliwe kierunki rozwoju współpracy 

pomiędzy tymi krajami. 

Słowa kluczowe: Korea Południowa, Polska, inwestycje firm koreańskich, 

inwestycje firm polskich, wymiana handlowa, kierunki rozwoju 
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TECHNICZNE I POZATECHNICZNE UWARUNKOWANIA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI   

Joanna Chmura 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,                                                                 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  

e-mail: jchmura@doktorant.umk.pl  

Abstrakt 

Cel: Celem niniejszej pracy jest przedstawienie technicznych i pozatechnicznych działań 

stosowanych w zakresie bezpieczeństwem informacji oraz zarysowanie podstawowych 

problemów związanych z ich wdrożeniem.  

Metody badawcze: Podstawową metodą badawczą zastosowaną w tej pracy jest badanie 

desk research.  

Wyniki:  W oparciu o przyjętą metodę badawczą zidentyfikowano i sklasyfikowano  

podstawowe działania jakie należy zastosować w zakresie bezpieczeństwa informacji 

zarówno z perspektywy technicznej, jak i pozatechnicznej.  

Wartość badawcza: Praca stanowi punkt odniesienia dla badaczy, jak i specjalistów 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji w organizacji.  

 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo informacji, zarządzanie bezpieczeństwem 

informacji, podejście techniczne, podejście pozatechniczne  
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SEM, SEO I PPC – CZYM SĄ I DLACZEGO INTERNET JEST BARDZO DOBRYM ŹRÓDŁEM 

POZYSKANIA KLIENTA I BUDOWANIA WIZERUNKU 

Magdalena Juszczak 

Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Abstrakt 

W XXI wieku Internet spełnia w naszym życiu coraz większą rolę. Używamy go w wielu 

sytuacjach i spełnia wiele funkcji. Jest też ogromnym wyzwaniem dla firm czy różnych 

organizacji. Coraz większa świadomość możliwości jakie daje obecność w sieci powoduje, 

iż zarówno małe i większe biznesy chcą w nim zaistnieć. Nie ma barier wejścia  

i zaistnienia w Internecie, ale by być widzialnym i dobrze pozycjonowanym, a co za tym 

idzie rozpoznawalnym należy działać według pewnych zasad. Znajomość zagadnień SEO 

czy SEM może pomóc osiągnąć wymierne efekty wszystkich działań w Internecie. 

Przykładem jest marka GARDEN RABBIT, która sprzedaż swoich produktów zamierza 

oprzeć tylko w Internecie. 

 

Słowa kluczowe: SEM, SEO, PPC, Internet, Google, Google AdWords 
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WERYFIKACJA MODELU LCAPM NA PRZYKŁADZIE POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO 

Arkadiusz Janas 

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  

e-mail: arkjanas@gmail.com  

Abstrakt 

W niniejszej pracy przeanalizowano modele: Capital Asset Pricing Model (CAPM) [Sharpe 

1964] oraz Liquidity Capital Asset Pricing Model (LCAPM) [Hearn, Piesse i Strange 2009] 

na danych z polskiego rynku kapitałowego. Wykorzystano notowania dzienne akcji z Giełdy 

Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie z lat 2012-2017. Celem artykułu jest 

zbadanie wpływu ogólnego czynnika rynkowego, czynnika związanego z wielkością firmy 

i czynnika ryzyka płynności na oczekiwaną stopę zwrotu. Stwierdziliśmy, że model 

uwzględniający ryzyko płynności (LCAPM) lepiej opisuje rynek wschodzący, jakim jest 

GPW, niż podstawowy model CAPM. 

 

Słowa kluczowe: Capital Asset Pricing Model (CAPM), Liquidity Capital Asset 

Pricing Model (LCAPM), ryzyko płynności, wielkość firmy 
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CHANGES IN THE EMPLOYMENT STRUCTURE CAUSED BY THE DEVELOPMENT OF 

AUTOMATION TECHNOLOGY 

Wiktor Grzegorz Jackowiak 

Faculty of Economics, University of Economics in Poznan 

e-mail: wiktorjackowiak@gmail.com  

Abstract 

The speech is a synthesis of conducted research and observation of changes in the 

employment structure caused by the development of automation technologies. 

The aim of the article is to present research describing the direction and intensity of changes 

in the employment structure caused by the use of automation technologies. Proving that the 

growing popularity of using the analyzed tools in a natural way leads to an intensification of 

the effect their impact on the economy - especially on the labor market. 

Recently, many articles about similar topics have been created, however a very small part of 

these presents problem completely and holistically. It means that the distinguishing feature 

of this article is the use of both practical experience in the field of technology implementation 

(micro scale) as well the implementation of a scientific methodology allowing interpretation 

of research result carried out using global indicators (macro scale). 

The basis for the study was macroeconomic data characterizing the current structure of 

employment facing the effects of large-scale automation technologies usage. Both cause and 

effect models and macroeconomic models were used to represent the full spectrum of 

changes. Additionally, for needs of the presented research problem, the original 

characteristics of the economy were prepared by author along with the technical analysis of 

the described tools. 

As a result, the collected data and lessons learned allowed to analyze and present the trend 

of economic changes. The article presents the most likely direction of the employment 

structure evolution. The comprehensive approach allowed to present the likely employment 

structure within the next 4 years based on micro- and macro-economic data. 

 

Keywords: Automation technologies, labor market, employment structure, 

economy 4.0 – development forecast 
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ZABEZPIECZENIE EMERYTALNE W KRAJACH PROTESTANCKICH NA PRZYKŁADZIE 

ESTONII I ŁOTWY 

Dawid Banaś 

Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

e-mail: dawid.banas@ue.poznan.pl 

Abstrakt 

Zabezpieczenie okresu starości wymaga podjęcia wielu decyzji podczas aktywności 

zawodowej. Natomiast na te postawy wpływa wiele istotnych czynników – polityka państwa, 

uwarunkowania kulturowe, rodzina, a także religia. Zasady obowiązujące w poszczególnych 

wyznaniach wpływają na sytuację osób starszych w danej populacji. Doktryny mogą 

nakazywać opiekę nad seniorami, udzielanie im pomocy, także tej finansowej. Co równie 

ważne religia może wskazywać na decyzje finansowe swoich wyznawców, np. oszczędzanie 

przez całe życie, aby mieć poczucie samodzielności. Autor zdecydował się na analizę tego 

wyznania, gdyż cechuje się ona dużą liczbą wyznawców, a także jest najbardziej 

dynamicznie rozwijającym się odłamem chrześcijaństwa. 

Celem niniejszego artykułu jest wykazanie czy protestantyzm i zasady w nim funkcjonujące 

wpływają na sytuację osób w wieku poprodukcyjnym. Autor zamierza sprawdzić m.in. czy 

wyznawcy tej religii cechują się wyższą skłonnością do oszczędzania, a także czy myślą o 

zabezpieczeniu swojej sytuacji materialnej po zakończeniu aktywności zawodowej. Badania 

przeprowadzone zostaną na przykładzie dwóch państw bałtyckich - Estonii i Łotwy. Zakres 

czasowy analizy obejmuje okres 2005 – 2017. Decyzja ta została uwarunkowana faktem, iż 

oba kraje od 1.05.2004 są członkami Unii Europejskiej.  

W pracy zostanie zastosowana krytyczna analiza literatury przedmiotu, a także podstawowe 

miary statystyki opisowej oraz analiza porównawcza. Źródłem danych empirycznych będą 

bazy danych opublikowane przez Eurostat, OECD oraz urzędy statystyczne Estonii (est. 

Statistikaamet) i Łotwy (lav. Centrālā statistikas pārvalde). 

 

Słowa kluczowe: Estonia, Łotwa, zabezpieczenie emerytalne, protestantyzm 
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ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONÓW W POLSCE W LATACH 2007-2013, A 

REALIZACJA POLITYKI SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ  

Mgr Paweł Łopatka 

Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

e-mail:pawel.lopatka@ue.poznan.pl  

Abstrakt 

Do  jednych z najważniejszych zagadnień ekonomii należy poszukiwanie odpowiedzi na  

pytanie, dlaczego różne gospodarki czy też regiony rozwijają się w odmiennym tempie. 

Kwestie te są coraz częściej podnoszone w świetle rosnącej krytyki wykorzystania środków 

z polityki spójności Unii Europejskiej (UE). Jednym z podstawowych instrumentów tej 

polityki jest fundusz pochodzący ze wspólnego budżetu państw członkowskich. Polska jak 

i pozostałe kraje, które wstąpiły do UE w maju 2004 roku, włączyły się w nurt niezwykle 

ważnej polityki wspólnotowej.  

Dyskusja na temat wpływu funduszy z UE na rozwój regionalny jest niezwykle ożywiona. 

W literaturze występują różne poglądy, co do tej kwestii. Przykładowo Dall’erba & Le Gallo 

(2008) uznali, że wpływ transferów pieniężnych z UE nie ma wpływu na rozwój regionalny.  

Boldrin, Canova, Pischke, & Puga (2001) przeprowadzili badania porównawcze (próba 185 

regionów NUTS-2 w latach 1980-1996) i ustalili, że dzięki funduszom z UE dysproporcje 

rozwojowe między regionami nie maleją, a co więcej polityka regionalna tylko 

w niewielkim stopniu wpływa na wzrost gospodarczy w krajach członkowskich.  

Celem niniejszego artykułu, jest przedstawienie odziaływania funduszy strukturalnych w 

ramach polityki spójności UE na rozwój regionalny w Polsce w latach 2007-2013. Do 

realizacji założonego celu zostanie wykorzystany przegląd literaturowy oraz dostępne 

statystyki związanej z funduszami kierowanymi przez UE do państw członkowskich.  

Słowa kluczowe: polityki spójności, Unia Europejska, rozwój regionalny w Polsce 
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RZECZYWISTOŚĆ ROZSZERZONA JAKO RADYKALNA INNOWACJA – OMÓWIENIE 

KONCEPCJI  

Michał Sękowski 

Wydział Zarzadzania 

Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania,  

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

e-mail: michal.sekowski@phd.ue.poznan.pl 

Abstrakt 

Cyfrowa rewolucja, wraz z eksplozją danych, wyzwala produktywność i otwiera nowe 

wartości w całej gospodarce. Coraz częściej ograniczenie to nie brak danych i wiedzy, ale 

sposób asymilacji i działania na nich - innymi słowy, interfejs z ludźmi. Czy pojawia się 

jakieś wiodące rozwiązanie tego wyzwania? Jednocześnie szybka ewolucja uczenia 

maszynowego i automatyzacji budzi poważne obawy dotyczące radykalnych innowacji i ich 

wpływu na proces zarządzania strategicznego. Czy w świecie sztucznej inteligencji i 

robotów ludzie staną się przestarzali? W niniejszej pracy staram się, na gruncie teorii 

poterowskiej rozważyć użyteczność rzeczywistości rozszerzonej jako radykalnej innowacji. 

Co najważniejsze, sprzeczne z intuicją stwierdzenie, że radykalne innowacje mogą być 

bardziej skuteczne w kreowaniu wyników finansowych, jest tematem do przyszłych badań. 

Podkreślając interdyscyplinarność  pojęcia radykalnej innowacji oraz analizując jej status w 

świetle wybranej koncepcji zarządzania strategicznego, postawiona teza wydaje się w 

świetle przedstawionego wywodu nie do podważenia. Komplementarnie jedna z ostatnich 

emanacji w obrębie omawianej teorii, zarządzanie wiedzą stało się istotną kwestią rozważań 

nad statusem poznawczo-metodologicznym rzeczywistości rozszerzonej jako  narzędzia 

radykalnej innowacji.  

Słowa kluczowe: zarządzanie strategiczne, zarządzanie wiedzą, radykalna 

innowacja, rzeczywistość rozszerzona 
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INWESTYCJE W DISTRESSED ASSETS JAKO ODZWIERCIEDLENIE STRATEGII ORIENTACJI 

NA OKAZJE W UJĘCIU PASYWNYM I KREACJONISTYCZNYM 

Mateusz Mikutowski 

Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

e-mail: mateusz.mikutowski@ue.poznan.pl  

Abstrakt 

Wykorzystywanie przez przedsiębiorstwa okazji jako głównego czynnika ich rozwoju jest 

przedmiotem rozważań wielu naukowców w ostatnich latach. W perspektywie autora 

procesy fuzji i przejęć, zwłaszcza te związane z inwestycjami w tzw. distressed assets 

(aktywa zagrożone) są bardzo klarownym odzwierciedleniem strategii wykorzystywania 

okazji, zarówno w ujęciu pasywnym, jak i kreacjonistycznym. W niniejszej pracy autor stara 

się zidentyfikować miejsca, w których przedstawiane w naukach o zarządzaniu teorie 

dotyczące korzystania z okazji posiadają odzwierciedlenie w procesach fuzji i przejęć. 

Dzięki odniesieniu inwestycji w distressed assets do teorii orientacji na okazje możliwe 

bardziej dogłębne zrozumienie motywacji przedsiębiorstw do dokonywania fuzji i przejęć. 

Dodatkowo, poprzez odniesienie się do praktyki rynkowej autor zamierza przedstawić 

argumenty, które pozwalają logicznie połączyć elementy obydwu wiodących teorii 

dotyczących zarządzania poprzez okazje, czyli ujęcia pasywnego oraz kreacjonistycznego.  

Słowa kluczowe: okazje, fuzje i przejęcia, zarządzanie strategiczne, pozycja 

konkurencyjna, aktywa zagrożone 
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BADANIA NAD RACHUNKOWOŚCIĄ FINANSOWĄ A WYKORZYSTYWANIE NOWYCH 

TECHNOLOGII W PRAKTYCE 

mgr Agnieszka Kozłowska 

Katedra Rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

agnieszka.kozlowska@ue.poznan.pl 

Abstrakt 

Rozwój gospodarki rynkowej wymusza postęp w dziedzinie ekonomii i finansów i stwarza 

nowe perspektywy dla rozwoju zarówno technologicznego, jak i badań naukowych. Nowe 

technologie dostarczają z kolei nowe narzędzia informacyjne, niezbędne do podejmowania 

świadomych i racjonalnych decyzji biznesowych. Istnieje wiele przykładów na to, w jaki 

sposób pewne praktyczne ulepszenia dokonywane w systemie informacyjnym, którym jest 

rachunkowość, wspierane przez badania naukowe, przekładają się na zwiększenie 

odpowiedzialności finansowej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (w tym 

inwestorów),  poprzez chociażby szybkość przetwarzania informacji i ich jakość. Jednak, 

aby badania nad rachunkowością istotnie przyczyniały się do wzrostu odpowiedzialności 

finansowej określonych podmiotów, muszą istnieć więzi pomiędzy nauczycielami 

akademickimi a praktyką. Nowe narzędzia technologiczne – jak systemy informatyczne 

projektowane przez informatyków dla potrzeb rachunkowości - muszą bowiem spełniać 

zarówno wymagania  użytkowników, jak i pozostawać w zgodzie z naukowymi podstawami 

rachunkowości. Napisanie programu informatycznego wymaga nie tylko wiedzy z zakresu 

informatyki, ale również znajomości teorii rachunkowości, a zatem wiedzy pochodzącej z 

badań naukowych.  Celem artykułu jest zatem prezentacja, w jaki sposób badania naukowe 

z dziedziny rachunkowości mogą wpłynąć na zmiany w praktyce rachunkowości przy 

wykorzystaniu nowych rozwiązań wynikających z rozwoju technologii.  

Słowa kluczowe: Rachunkowość finansowa, Badania, Technologia, Perspektywy, 

Przyszłość 
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BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE A WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWA 

Weronika Łusiewicz 

Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

e-mail: weronika.lusiewicz@wp.pl  

Abstrakt 

Głównym problemem badawczym będzie pytanie o to, czy niezbędnym jest, aby do 

utrzymania bezpieczeństwa energetycznego, państwo pozostawało właścicielem spółek 

energetycznych. Jest to niezwykle istotny temat, gdyż bezpieczeństwo energetyczne stanowi 

podwalinę stabilizacji ekonomicznej państwa. Z kolei spółki państwowe mają nadal 

znaczący udział w gospodarkach krajów Europy Środkowo – Wschodniej. Na początku 

autor scharakteryzuje pojęcie bezpieczeństwa energetycznego, przedstawi najważniejsze 

zagrożenia (m.in. możliwość przerwania dostaw, cyberataki, możliwość utraty wpływu na 

infrastrukturę), wyzwania (m.in. wynikające z wyczerpywania się zasobów, zużywania 

infrastruktury, efektu cieplarnianego, kryzysu) dla bezpieczeństwa energetycznego. 

Następnie autor wyjaśni, dlaczego tylko państwo może skutecznie zapobiegać i 

przeciwdziałać wyżej wymienionym wyzwaniom, zagrożeniom oraz wskaże działania 

państwa, które mają na celu zapewnienie stabilnego funkcjonowania systemu 

energetycznego (m.in. zapewnienie dostaw, dywersyfikacja dróg, gromadzenie rezerw, 

zawieranie kontraktów, zapobieganie atakom). Na końcu zostanie zaprezentowany wynik 

przeprowadzonych badań struktury własnościowej spółek energetycznych w krajach Grupy 

Wyszehradzkiej. 

Słowa kluczowe: Bezpieczeństwo energetyczne, własność państwowa, przyczyny 

utrzymania własności państwowej, energetyka, zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa 

energetycznego, spółki energetyczne, Grupa Wyszehradzka 
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SIEĆ BIZNESOWA JAKO SPEKTRUM KOMUNIKACJI – NA PRZYKŁADZIE TECHNOLOGII BIM 

W POLSCE 

Joanna Sobkowiak 

Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny 

e-mail: joanna.sobkowiak@gazeta.pl 

Abstrakt 

Od kilku lat w polskim budownictwie trwa rewolucja związana z nowatorskim podejściem do 

projektowania i zarządzania inwestycjami. Modelowanie informacji o projektowanym budynku 

(BIM) to etapy tworzenia danych oraz ich modyfikacja w całym jego cyklu życia. Ten proces 

obejmuje ponadto zarządzanie informacją, kompleksowymi relacjami międzyludzkim  

i technicznymi zasobami, które charakteryzują złożoność, współpracę oraz wewnętrzne zależności 

współczesnych przedsiębiorstw. Polskie firmy, zaangażowane w technologię BIM, muszą 

zaimplementować we własne struktury nowy model biznesu i innowacyjny sposób komunikacji  

z innymi uczestnikami sieci biznesowej. Wewnątrz tej sieci, którą cechuje podejście zintegrowane, 

uczestnicy mają styczność głównie tylko z nią i punkt ciężkości zaufania w relację między 

podmiotami skupia się właśnie na zależnościach z samą siecią.   

Badanie przeprowadzone na reprezentatywnej grupie odbiorców, którzy mają styczność z siecią, 

miało za zadanie sprawdzenie poziomu zaufania do różnych elementów relacji. 

W centrum zainteresowań jest IPD (w kontekście BIM-u to Integrated Project Delivery – 

zintegrowana realizacja inwestycji). Głównym założeniem jest tu integracja ludzi, systemów, 

struktur i praktyk biznesowych w procesie, który wykorzystuje cały ich potencjał w celu 

optymalizacji efektywności we wszystkich fazach projektowania. Badanie i analiza miały za zadanie 

zbadać zasadność podstawowych fundamentalnych zasad IPD: 

 Zaufanie: jak klienci/odbiorcy rozumieją wartość wzajemnych relacji i zobowiązani są do 

współpracy jako jeden zespół dla dobra projektu.  

 Wzajemne korzyści: wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego czerpią korzyści z pracy  

w nowym modelu. Ponieważ zintegrowany proces zakłada zaangażowanie wszystkich stron -  

każdy dostaje rekompensaty i ponosi ryzyko. 

 Jasno określone standardy i otwarta komunikacja: ze względu na specyfikę modelu 

biznesowego komunikacja opiera się na 3 podstawowych zasadach - otwartości, uczciwości  

i jasnym przekazie. 

 Wykorzystanie odpowiednich technologii: zintegrowany proces opiera się na nowoczesnych 

technologiach, które co do zasady są określone we wstępnej fazie prac nad projektem. Otwarta 

wymiana informacji w oparciu o przejrzyste i czytelne struktury danych jest niezbędna dla 

zapewnienia sprawnej komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu.  

 Organizacja i przywództwo: zespół projektowy jest organizacją samą w sobie - wszyscy jego 

członkowie są zobowiązani do przestrzegania ustalonych wcześniej celów i wartości. 

Powyższe zagadnienia są elementami relacji w nowoczesnej sieci biznesowej, które kształtują 

jej wygląd i wzajemne korelacje. Badanie oraz analiza miały nakreślić wygląd współczesnej sieci 

i specyfikę ją charakteryzującą.  

mailto:adres@email.pl


 
 

Poznań 14.09.2018 
 

 

28 

 

 

Słowa kluczowe: gospodarka 4:0,  sieć,  projektowanie, rozwój, przedsiębiorstwo, 

zarządzanie, innowacyjność, podejście zintegrowane, sieć zintegrowana, 

interoperacyjność, technologia, BIM, badania postrzegania sieci 
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APROPRIACJA WARTOŚCI – POJĘCIE, ISTOTA, MECHANIZMY APROPRIACJI 

Amanda Maria Augustyniak 

Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

e-mail: amanda.augustyniak@gmail.com 

Abstrakt 

W artykule poruszono problem apropriacji wartości w relacjach międzyorganizacyjnych. W 

pierwszej kolejności wyjaśniono pojęcie apropriacji wartości w organizacji, przedstawiono 

model przechwytywania wartości (ang. Value Capture Model) oraz wywodzącą się z niego 

mapę sieci wartości (ang. Value Network Map). W dalszej części artykułu omówiono istotę 

apropriacji wartości. Poddano również rozważaniom pojęcie mechanizmów apriopriacji 

wartości z perspektywy wiodących nurtów w zarządzaniu relacjami międzyorganizacyjnymi. 

Artykuł ma na celu wyjaśnienie zjawiska apropriacji wartości i jego dogłębne rozpatrzenie 

z perspektywy różnych nurtów i teorii. Artykuł ma charakter teoretyczno-koncepcyjny, a 

wykorzystaną metodą badawczą była metoda analizy. W wyniku prowadzonych rozważań 

stwierdzono, iż z punktu widzenia zarządzania istotnym staje się nierozpoznana dotąd 

problematyka przechwytywania wartości, gdyż przedsiębiorstwa kooperujące osiągają 

ponadprzeciętne wyniki. Stwierdzono również, iż mechanizmy kreacji i apropriacji wartości 

należy rozpatrywać z perspektywy różnych nurtów w zarządzaniu strategicznym.  

Słowa kluczowe: apriopracja wartości, tworzenie wartości, relacje 

międzyorganizacyjne, model przechwytywania wartości 
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GMINA SAMOWYSTARCZALNA ENERGETYCZNIE – PRZYSZŁOŚĆ LOKALNEGO SYSTEMU 

PLANOWANIA ENERGETYCZNEGO W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

Kinga Świtalska 

Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych 

Wydział Towaroznawstwa 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

e-mail: kinga242@gmail.com 

Abstrakt 

W Polsce coraz więcej samorządów miejskich i gminnych chce korzystać z własnych 

zasobów energetycznych, przede wszystkich tych odnawialnych. Dzięki temu gminy mogą 

rozwijać się gospodarczo, uniezależniając się od dostaw energii oraz surowców 

energetycznych z zewnątrz. Energetyka odnawialna ma szansę na silny rozwój, zwłaszcza 

w wielu mniej zamożnych gminach rolniczych. Ich zaletą mogą być sprzyjające warunki do 

budowy elektrowni wiatrowych – ze względu na dobrą wietrzność lub biogazowni – dzięki 

dużym zasobom biomasy. Władze samorządowe coraz częściej zdają sobie z tego sprawę, 

dlatego przybywa gmin, które decydują się na rozwój energetyki odnawialnej. 

Samowystarczalność gmin w sektorze energetyki może sprawdzić się w przypadku awarii 

sieci energetycznych. Docelowo sąsiadujące ze sobą gminy mają mieć rezerwy mocy, którą 

mogłyby podzielić się w razie nagłej potrzeby. Realizacji gmin samowystarczalnych 

energetycznie ma pomóc tworzenie lokalnych klastrów energii lub spółdzielni 

energetycznych. 

Celem pracy jest analiza możliwości wdrażania przez jednostki samorządu terytorialnego 

samowystarczalności energetycznej. Badanie realizowane jest na podstawie danych 

literaturowych oraz informacji przekazanych z gmin. 

Słowa kluczowe: gmina samowystarczalna energetycznie, planowanie 

energetyczne, klastry energii, plan gospodarki niskoemisyjnej, jednostki samorządu 

terytorialnego, odnawialne źródła energii, bezpieczeństwo energetyczne 
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SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZELNI 

Wioleta Gaweł 

Wydział Ekonomii Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w 

Krakowie 

e-mail: wioletagawel91@gmail.com  

Abstrakt 

U podstaw formowania uniwersytetów wybrzmiały dwie misje. Pierwsza związana była  

z prowadzeniem badań naukowych, a więc poszukiwań prawdy, a druga związana była  

z dydaktyką. W wyniku zachodzących zmian w przestrzeni społeczno-gospodarczej wydaje 

się, że tradycyjna misja uniwersytetu nie oddaje wszystkich zadań kierowanych do 

uniwersytetu. Otoczenie oczekuje od uniwersytetu podejmowania coraz to nowych zadań, 

które niekiedy są nawet nieadekwatne co do uniwersytetu. Tradycyjne misje uniwersytetu 

poddawane są dyskusji i pojawiają się głosy mówiące o konieczności zmian. Dyskutowana 

jest kwestia badań naukowych, analizowanych tematów i ich użyteczności w przestrzeni 

społeczno-gospodarczej. Pod debatę poddawana jest również dydaktyka, wobec której 

oczekuje się kształcenia absolwentów użytecznych na rynku pracy. Wobec zachodzących 

zmian i próby pogodzenia istoty uczelni z oczekiwaniami interesariuszy, w literaturze 

pojawiło się sformułowanie trzecia misja uczelni. Nazywana jest również misją społeczną 

bądź służbą publiczną, a istotą jej jest uwzględnianie oczekiwań interesariuszy w 

działalności uczelni. Problematyka trzeciej misji uczelni nie została jednak w sposób 

precyzyjny określona i niejednoznaczne są zadania z niej wynikające. Celem artykułu jest 

próba sprecyzowania kształtu trzeciej misji, a także zadań i powinności wynikających z jej 

realizacji. 

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność uczelni, uniwersytet, misja 
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CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW DOKTORANCKICH ORAZ WYBRANE TRUDNOŚCI W 

FUNKCJONOWANIU SAMORZĄDNOŚCI DOKTORANCKIEJ W OBSZARZE NAUK 

EKONOMICZNYCH 

Małgorzata Wesołowska 

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w 

Krakowie 

e-mail: malgorzata.wesolowska@uek.krakow.pl 

Abstrakt 

Utworzenie studiów trzeciego stopnia, czyli studiów doktoranckich, podyktowane było 

podpisaniem przez Polskę w roku 1999 Deklaracji Bolońskiej. Główną ideą, jaka 

przyświecała powstaniu Deklaracji, było zbliżenie systemów szkolnictwa wyższego we 

wszystkich krajach europejskich. Obecna w Polsce forma studiów doktoranckich odpowiada 

zdobyciu kwalifikacji na najwyższym (8) poziomie kwalifikacji europejskiej. Obecnie z tej 

formy kształcenia korzysta ponad 40 tys. osób, a mimo to duża grupa osób nie broni rozpraw 

doktorskich. Doktoranci z obszaru nauk ekonomicznych stanowią 5% ogółu doktorantów w 

Polsce, pomimo, że liczba szkół wyższych i wydziałów z tego obszaru jest dość liczna. 

Celem referatu jest dokonanie charakterystyki studiów doktoranckich w obszarze nauk 

ekonomicznych, jak też wskazanie wybranych trudności w funkcjonowaniu samorządów 

doktorantów za 4 ostatnie lata akademickie (od 2013/2014 do 2016/2017). Na początku 

referatu zostanie pokrótce przedstawiony ogólny stan studiów doktoranckich w Polsce na 

przestrzeni ostatnich 10 lat wraz ze wskazaniem najważniejszych problemów. Następnie 

zostanie zaprezentowana metodologia badań. Wykorzystanymi wskaźnikami będą: liczba 

doktorantów, liczba wszczynanych przewodów doktorskich, liczba przyznawanych 

stypendiów oraz liczba nadanych stopni naukowych doktora. W kolejnej części zostaną 

wskazane problemy, z jakimi borykają się samorządy doktorantów 5 największych, 

publicznych uczelni ekonomicznych w Polsce. W ostatniej części zostanie przedstawione 

podsumowanie oraz ocena efektywności tej formy kształcenia w obszarze nauk 

ekonomicznych. 

Słowa kluczowe: studia doktoranckie, studia III stopnia, samorząd doktorantów, 

doktoranci, stypendia doktoranckie, nauki ekonomiczne 
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UCZELNIE GALICYJSKIE DOBY AUTONOMII 

Małgorzata Wesołowska 

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w 

Krakowie 

e-mail: malgorzata.wesolowska@uek.krakow.pl 

Abstrakt 

Okres zaboru austriackiego był niekorzystnym czasem dla południowych krańców dawnej 

Rzeczpospolitej. Główną przyczyną takiego stanu było wykorzystywanie tych terenów przez 

zaborów jedynie w celu pozyskiwania surowców i produktów, przy jednoczesnym braku 

inwestycji gospodarczych na tych terenach. Mimo tego negatywnego obrazu Galicji, można 

wskazać pozytywne zmiany, jakie miały miejsce w dziedzinie oświaty i szkolnictwa 

wyższego. Celem referatu jest ocena sytuacji uczelni galicyjskich po uzyskaniu przez 

Galicję autonomii. Głównym obszarem badań jest sytuacja w uniwersytetach oraz w Szkole 

Politechnicznej we Lwowie, m.in. wielkość kadry naukowej, liczba słuchaczy i wykładów. 

Analiza ta zostanie uzupełniona o kwestię materialnego wsparcia nauki. Przeprowadzona 

analiza pozwala na wysnucie wniosku, że uzyskanie przez Galicję autonomii przyczyniło się 

do rozwoju w obszarze szkolnictwa oraz poprawy poziomu wykształcenia społeczeństwa. 

Dzięki większemu dostępowi do finansowania nauka stała się możliwa również w jej 

nowych dziedzinach. Sytuacja na analizowanych uczelniach była podobna. Od początku 

okresu autonomii w Galicji nastąpił wzrost liczby wykładowców, wykładów oraz słuchaczy. 

Otwierano też nowe wydziały, katedry czy kierunki kształcenia. Z uwagi na charakter 

kształcenia uczelnie galicyjskie wykształciły wielu sławnych humanistów, którzy po 

odzyskaniu przez Polskę niepodległości tworzyli kadry naukowe i rozwijali dalej naukę na 

pozostałych terenach dawnych zaborów. 

Słowa kluczowe: autonomia, Galicja, szkolnictwo wyższe, uniwersytet 
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