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STRESZCZENIA 
 
 
Bernadetta JÓZEFCZYK 
Maria RUDA 
PRODUKTY LOKALNE I REGIONALNE JAKO ATRAKCJE OFERTY AGROTURYSTYCZNEJ 
 
Rosnące zainteresowanie odpoczynkiem w gospodarstwach agroturystycznych powoduje, że ich właściciele dążą 
do zaoferowania najciekawszej oraz najbardziej atrakcyjnej oferty. W artykule przedstawiono znaczenie 
zarówno żywnościowych, jak i nieżywnościowych produktów lokalnych oraz regionalnych, jako elementów 
mogących pozytywnie wpływać na ożywienie prowadzonej działalności agroturystycznej. Ukazano także ich 
rolę w odnajdywaniu przez gości swojej „małej ojczyzny”, powracaniu do wspomnień z dzieciństwa, 
zapoznawaniu się z lokalnym rękodzielnictwem, zwyczajami i tradycją. 
 
 
Marcin KAMIŃSKI 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ  
Z TYTUŁU NARUSZENIA PRAWA WSPÓLNOTOWEGO PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI 
PUBLICZNEJ 
 
Przedmiotem niniejszego artykułu jest problem odpowiedzialności odszkodowawczej państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej z tytułu naruszenia prawa wspólnotowego przez organy administracji publicznej. W ramach 
szczegółowych rozważań poddano analizie przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej państwa 
członkowskiego oraz zaprezentowano najbardziej istotne orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
dotyczące tych przesłanek. W dalszej części artykułu przedstawiono podstawowe problemy pojawiające się w 
procesie oceny stopnia i oczywistości naruszenia prawa wspólnotowego przez organy administracyjne. 
Wyrażono pogląd, iż ocena ta musi uwzględniać pozycję ustrojową oraz zakres swobody orzeczniczej organów 
administracji.  
 
 
Dorota KAMUDA 
PROBLEMATYKA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ PODMIOTÓW ZBIOROWYCH JAKO CZYNNIKA 
WPŁYWAJĄCEGO NA PRZYJĘCIE PRAWIDŁOWEJ POLITYKI ZARZĄDZANIA 
 
Artykuł przedstawia problematykę odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych oraz jej wpływ na politykę 
zarządzania firmą. W artykule pokrótce omówiono pojęcie podmiotu zbiorowego i zakres jego 
odpowiedzialności za czyny zabronione pod groźbą kary. Wskazano także rodzaje kar stosowanych wobec 
podmiotów zbiorowych oraz na co firmy powinny zwrócić uwagę w zarządzaniu firmą, aby nie narazić się na 
tego typu odpowiedzialność. 
 
 
Zdzisław KRYŃSKI 
Maria RUDA 
SYSTEM HACCP W AGROTURYSTYCE  
Część III 
Etapy i zasady wdrażania systemu HACCP 
 
Wdrażanie systemu HACCP w gospodarstwach agroturystycznych przetwarzających i serwujących żywność 
powinno być poprzedzone wprowadzeniem zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz Dobrej Praktyki 
Higienicznej (GHP). Umożliwiłoby to uporządkowanie wszystkich spraw związanych z higienizacją  
i przestrzeganiem podstawowych, uznanych zasad produkcji żywności. System HACCP zmusza do zmiany 
dotychczasowych przyzwyczajeń, przeanalizowania wszystkich procesów produkcyjnych, nawet tam, gdzie 
produkcja odbywa się bez żadnych problemów. Wdrażanie systemu HACCP powinno odbywać się według  
7 kroków (zasad): 1) analiza zagrożeń, 2) określenie Krytycznych Punktów Kontroli (CCP), 3) ustalenie limitów 
krytycznych, 4) ustalenie monitorowania CCP, 5) ustalenie działań korygujących, 6) opracowanie procedury 
weryfikacji systemu, 7) utworzenie dokumentacji. Systemy zapewnienia jakości stanowią pewne 
sformalizowane narzędzia stosowane w produkcji żywności, które dają gwarancję uzyskania możliwie 



najwyższej jakości zdrowotnej i pełnego jej bezpieczeństwa, a tym samym spełnienia oczekiwanych potrzeb 
konsumenta. Podstawą tego jest najbardziej szczegółowe przeprowadzenie analizy zagrożeń oraz ocena ryzyka 
zdrowotnego. Natomiast warunkiem efektywności tego systemu jest zaangażowanie, a także odpowiednia 
postawa gospodarzy i osób przygotowujących posiłki, ich chęć zmiany starych przyzwyczajeń, otwartość na 
nowe doniesienia dotyczące zagrożeń i ciągłe doskonalenie (weryfikacja) systemu.  
 
 
Krzysztof KUD  
MAŁE GENERATORY WIATROWE JAKO ŹRÓDŁO OSZCZĘDNOŚCI ORAZ ALTERNATYWNYCH 
DOCHODÓW W GOSPODARSTWACH 
 
W artykule podjęto temat możliwości zastosowania generatorów wiatrowych w gospodarstwach zajmujących się 
turystyką wiejską. Stare wiatraki są elementem dziedzictwa kulturowego, stanowiąc tym samym atrakcję 
turystyczną. W pracy przedstawiono także rozwiązania techniczne zapewniające samowystarczalność 
energetyczną w „Stadninie Koni Huculskich” w Bieszczadach. 
 
 
Magdalena ŁOJCZYK 
NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE A PRAWA FIZYKI 
 
W pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące nowoczesnego zarządzania, które jest związane z prawami fizyki 
i z nową dziedziną nauki – ekonofizyką, rozwijającą się intensywnie od połowy XX wieku. Nowoczesne metody 
zarządzania są odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynkach we współczesnym świecie. Ekonofizyka zajmuje 
się badaniem zależności występujących na rynkach finansowych za pomocą praw i zasad rządzących przyrodą. 
Znajomość praw fizyki pozwala zrozumieć działalność człowieka na tle przemian ekonomicznych w świecie, 
pomaga uporządkować informacje o otaczającej go rzeczywistości. Zarządzanie dynamiczne, które jest 
nastawione i ukierunkowane na przyszłość, odniesiono w pracy do analogii fizycznych. Zarządzanie dynamiczne 
oparte na najnowszej wiedzy wymaga podejścia interdyscyplinarnego, czyli korzystania z różnych dyscyplin 
naukowych oraz umiejętności ich łączenia. W procesie zarządzania wyróżnia się kilka podstawowych funkcji: 
planowanie, organizowanie, przekazywanie poleceń, koordynację, kontrolowanie. Zdolność manewrowa i 
szybkość reakcji w zarządzaniu to elementy zarządzania dynamicznego. Wszystkie omówione w pracy elementy 
zarządzania dynamicznego charakteryzuje i łączy szybkość oraz elastyczność działania. Te dwa elementy 
gwarantują koordynowanie w przedsiębiorstwie zmian będących odpowiedzią na ciągłą zmienność rynku.  
 
 
Katarzyna MICHALIK 
ZATRZYMYWANIE PRAWA JAZDY W PRZEPISACH KODEKSU DROGOWEGO 
 
Tematem artykułu jest zatrzymywanie prawa jazdy na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o 
ruchu drogowym. Przedstawiono w nim katalog przyczyn pozwalających na zatrzymanie prawa jazdy i cofnięcie 
uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym. Wskazano także okoliczności pozwalające na eliminowanie z 
ruchu kierowców systematycznie naruszających przepisy ruchu drogowego. 
 
 
Katarzyna MICHALIK 
Małgorzata POPEK 
WYBRANE ASPEKTY PRAWNE DOTYCZĄCE POSIADANIA BRONI I AMUNICJI 
 
W artykule omówiono zasady i warunki wydawania oraz cofania pozwoleń na posiadanie broni. Przedstawiono 
rodzaje broni, która nie wymaga uzyskania pozwolenia na jej posiadanie. Omówiono także zagadnienie 
związane z wydawaniem pozwolenia na broń w celu ochrony osób i mienia oraz uzbrojenia specjalistycznych 
uzbrojonych formacji ochronnych. 
 
 
Iwona OLENIUCH  
PRODUKTY REGIONALNE I TRADYCYJNE – SZANSA NA ROZWÓJ PODKARPACIA I POLSKI 
 
Podkarpacie jako region typowo rolniczy, z naturalnymi warunkami i tradycjami rolniczymi, powinno oprzeć swój rozwój o 
te właśnie atuty. Szansą rozwoju dla województwa (co podkreślają także dwa programy dedykowane regionowi na nowy 
okres budżetowania Unii Europejskiej 2007-2013: Regionalny Program Operacyjny województwa podkarpackiego oraz 
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej) mogą być: turystyka wraz z agroturystyką, rozwój rolnictwa 



ekologicznego, a także produkcja, sprzedaż produktów regionalnych i tradycyjnych. Szczególna możliwość rozwoju dla 
Podkarpacia pojawia się obecnie w związku z programem Unii Europejskiej, który aktywnie wspiera rozwój produktów 
lokalnych przez dofinansowanie i ochronę oraz promocję systemem oznaczeń: Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione 
Oznaczenie Geograficzne oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. W chwili obecnej 15 spośród polskich produktów 
zostało zgłoszonych do Komisji Europejskiej i oczekuje na ocenę oraz rejestrację. Jednym z nich jest podkarpacki miód 
spadziowy. Zgłoszenie kolejnych produktów z tego regionu powinno być kwestią czasu.  
 
 
Katarzyna PURC-KUROWICKA 
WYJĄTKI OD ZASADY SWOBODNEGO PRZEPŁYWU OSÓB W UNII EUROPEJSKIEJ 
 
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące zasady swobodnego przepływu osób w Unii Europejskiej, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na swobodę przepływu pracowników. Dokonano także wnikliwej analizy 
orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczących tej tematyki. Najwięcej uwagi poświęcono 
ograniczeniom swobody przemieszczania się wszystkich osób w Unii Europejskiej.  
 
 
Dominik ZIMON 
Grzegorz ZIMON 
FAKTORING 
 
W artykule zdefiniowano pojęcie faktoringu oraz ukazano jego wzrastającą popularność. Przedstawiono główne 
zalety i wady umowy faktoringowej. Scharakteryzowano pokrótce podstawowe rodzaje faktoringu w celu 
ułatwienia podjęcia decyzji przedsiębiorcom.  
 
 
 


