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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА 

В статье анализируются особенности развития общественных отношений в сложных административных системах. На 

примере системы государственного управления показано формирование социального феномена – интегрированной системы 

публичного управления. Охарактеризованы качественные особенности такой системы в контексте общественных 

трансформаций. Подана авторская трактовка участия государства в современном демократическом процессе через 

рационализацию деятельности субъектов общественно-политической деятельности. Разработаны и систематизированы 

теоретические основы возникновения, становления и развития интегрированных систем публичного управления. На основе 

теории общественного выбора и концепта консенсусной демократии разработаны научные подходы формирования 

государственной политики. Использование зарубежного опыта позволило обобщить современные подходы к оптимизации 

моделей государственного управления. 

Ключевые слова: государственное управление, публичное управление, интегрированная система публичного управления, 

общественные отношения, модели управления. 

 

 

ZINTEGROWANE SYSTEMY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ  

JAKO FENOMEN WSPÓŁCZESNEGO PROCESU DEMOKRATYCZNEGO 
 

W artykule przeanalizowano osobliwości rozwoju stosunków społecznych w złożonych systemach administracyjnych. Na 

przykładzie systemu administracji publicznej pokazano powstawanie fenomenu społecznego - zintegrowanego systemu administracji 

publicznej. Scharakteryzowano osobliwości jakościowe tego systemu w kontekście społecznych transformacji. Proponuje się 

autorskie traktowanie udziału państwa we współczesnym demokratycznym procesie poprzez racjonalizację działalności podmiotów 

społeczno-politycznych. Opracowano i usystematyzowano teoretyczne podstawy powstania, kształtowania i rozwoju zintegrowanych 

systemów administracji publicznej. Na podstawie teorii wyboru publicznego i konceptu demokracji konsensusu opracowano 

naukowe podejścia do kształtowania polityki państwa. Korzystanie z doświadczeń zagranicznych pozwoliło na uogólnienie 

współczesnych metod optymalizacji modeli zarządzania państwem. 

Kluczowe słowa: zarządzanie państwem, administracja publiczna, zintegrowany system administracji publicznej, stosunki społeczne, 

modele zarządzania. 

 

 

THE INTEGRATED SYSTEMS OF PUBLIC ADMINISTRATION AS A PHENOMENON  

OF THE MODERN DEMOCRATIC PROCESS 
 

The features of the development of public relations in complex administrative systems are analyzed in the article. On the example 

of the public administration system it was shown the formation of a social phenomenon - an integrated system of public 

administration. There were characterized the qualitative features of the system in the context of social transformations are 

characterized. It was featured the author's treatment of the state's participation in the modern democratic process through streamlining 

the activity of social and political activities. The theoretical bases of formation and development of integrated systems of public 

administration are developed and systematized. On the basis of public choice theory and the concept of consensus democracy there 

were developed scientific methods of public policy. The use of foreign experience will summarize the current approaches to the 

optimization models of government. 

Keywords: state administration, public administration, integrated system of public administration, public relations, management 

model. 
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PŁYNNOŚĆ JAKO CZYNNIK RYZYKA  

NA RYNKU KAPITAŁOWYM 

W opracowaniu przedstawiono modelowe ujęcie płynności jako czynnika ryzyka w warunkach rynku kapitałowego. W 

przedstawionej analizie wykazano, że uwzględnianie egzogenicznej płynności rynku jako elementu ryzyka w wypadku 

instytucjonalnie zarządzanych portfeli aktywów ma nie tylko charakter behawioralny. Wykazano również, że całkowita 

użyteczność portfela zależy od preferencji inwestora względem ryzyka płynności.  

Słowa kluczowe: czynnik ryzyka, rynek kapitałowy. 

 
 

LIQUIDITY AS A RISK FACTOR ON THE CAPITAL MARKET 
 

In the paper the problem of market liquidity is discussed. It is proved that the exogenic liquidity is of great importance for 

every portfolio managed institutionally. The results obtained indicate an interesting feature of the portfolio utility function. The 

utility function can be described as depending on investors liquidity preference. 

Keywords: risk factor, capital market. 
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OCENA PRODUKTYWNOŚCI BANKÓW W POLSCE  

Z ZASTOSOWANIEM METOD TAKSONOMII 

Głównym celem artykułu jest ocena całkowitej produktywności banków w Polsce. W badaniach wykorzystano metodę DEA, indeks 

Malmquista, taksonomiczną metodę Warda oraz metodę średnich grupowych. Analiza pozwoliła na wyodrębnienie skupień banków o 

podobnym poziomie produktywności w wybranych momentach czasowych. 

 

Słowa kluczowe: produktywność, DEA, banki w Polsce. 

 

 

 

 

PRODUCTIVITY EVALUATION OF BANKS IN POLAND  

– TAXONOMIC ANALYSIS 

 

The main aim of this study is an evaluation of total productivity changes of banks in Poland according to a selected set of 

diagnostic variables (efficiency change, technical change, total factor productivity change). The DEA method, Malmquist 

index, cluster analysis – Ward method and the method of group average were applied. Based on the taxonomical procedure 

the banks clusters of similar level of chosen variables were created.  Keywords: productivity, DEA, Polish banks. 
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INFORMACJE W PROCESIE DECYZYJNYM  

KONSUMENTA RYNKU IT – UJĘCIE JAKOŚCIOWE 

Procesy informacyjne, stanowiące istotny element zachowania konsumenta na rynku, mają olbrzymi potencjał z punktu 

widzenia komunikacji marketingowej oraz kreowania relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a nabywcami. Niniejszy artykuł 

przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące postrzegania informacji i ich źródeł przez konsumentów polskiego rynku technologii 

informacyjnych oraz wynikające z niego konsekwencje. Prowadzone rozważania oparto na danych jakościowych, pozyskanych 

dzięki wykorzystaniu serii zogniskowanych wywiadów grupowych. 

 

Słowa kluczowe: zachowanie konsumenta, procesy informacyjne, jakość informacji, podejmowanie decyzji, badania jakościowe. 

 

 

 

INFORMATION IN THE MARKET CONSUMERS’ DECISION PROCESS 

– A QUALITATIVE APPROACH 
 

Information processes, as a part of consumer behaviour, seem to have an enormous potential in terms of marketing 

communication and building a relationship between company and its consumers. This article presents several aspects of polish IT 

market consumers’ perception of information and its sources, and evaluates consequences of the aforementioned perception. The 

discussion is based on a qualitative study – a series of focused group interviews.  

Keywords: consumer behavior, information processes, information quality, decision making, qualitative research. 
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O WĄTPLIWYM UPRAWOMOCNIENIU METOD FORMALNYCH W 

FILOZOFII ANALITYCZNEJ 

Artykuł omawia problem uzasadnienia stosowania metod formalnych w filozofii analitycznej. Dyskutowana jest metoda parafraz 

K. Ajdukiewicza. Zaproponowany przez Ajdukiewicza sposób uprawomocnienia tej metody należy uznać za niezadawalający. 

Dyskutowany jest też konkretny przykład zastosowania metody parafraz – przedstawiony przez Ajdukiewicza – analiza systemu G. 

Berkeleya. Przy bliższej analizie okazuje się, że w tym przypadku metoda parafraz zawodzi. Ostatecznie stosowanie metod 

formalnych w filozofii pozostaje nieprawomocne i nieuzasadnione.  

 

Słowa kluczowe: K. Ajdukiewicz, G. Berkeley, J. Woleński, filozofia analityczna, parafrazy. 

 

 

 

ON THE DUBIOUS JUSTIFICATION OF THE FORMAL METHODS 

 IN ANALYTICAL PHILOSOPHY 
 

This paper discusses the problem of validity of applying formal methods to analytical philosophy. It details K. Ajdukiewicz’s 

method of paraphrases. It is indicated that Ajdukiewicz’s way of justifying of the method is unsatisfactory. What follows, is a 

discussion of Ajdukiewicz’s example – the analysis of G. Berkeley’s system. It turns out that the method of paraphrases fails in this 

case. Finally it is concluded that applying of formal methods to philosophy is unjustified. 

Keywords: K. Ajdukiewicz, G. Berkeley, J. Woleński, analytical philosophy, paraphrases. 
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WPŁYW RELACJI POLSKO-ROSYJSKICH NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ 

STATUSU POLITYCZNEGO PAŃSTW OBSZARU POSTRADZIECKIEGO 

(1990–2011) 

Upadek Związku Radzieckiego w 1991 roku doprowadził do powstania w Europie piętnastu nowych państw, z których każde 

musiało zdefiniować swoją politykę, zarówno wewnętrzną, jak i zagraniczną. Rozpad państwa radzieckiego wymusił również 

konieczność opracowania nowej strategii działania na arenie międzynarodowej najbliższego otoczenia Związku Radzieckiego, 

zarówno Rosji – jako jego prawnej sukcesorki, jak i Polski, której położenie geopolityczne sprawiało, że stała się pomostem między 

Wschodem a Zachodem. Sytuacja polityczna w państwach wschodniej części kontynentu europejskiego w latach 1991–2010 ciągle 

się przeobrażała. Miało to szczególne znaczenie dla polskiej i rosyjskiej polityki zagranicznej. W niniejszej pracy opisano 

uwarunkowania wydarzeń politycznych, do których doszło na obszarze byłego Związku Radzieckiego, a także wyjaśniono i 

zanalizowano czynniki, które kształtowały i wpływały na sytuację w tych państwach i miały bezpośredni związek z relacjami polsko-

rosyjskimi. Szczególną uwagę zwrócono na politykę rosyjską wobec państw znajdujących się we wschodniej części kontynentu, 

zwłaszcza na rosyjską interwencję w ich sytuację wewnętrzną czy wykorzystywanie posiadanych przez Rosję surowców w 

przeprowadzaniu negocjacji gospodarczych oraz jej wpływu na kształtowanie się demokracji na obszarze postradzieckim. 

 

Słowa kluczowe: relacje polsko-rosyjskie, obszar postradziecki, polityka zagraniczna. 

 

 

THE IMPACT OF THE BILATERAL POLISH-RUSSIAN RELATIONS 

 ON SHAPING THE POLITICAL STATUS OF THE COUNTRIES  

FROM POST-SOVIET AREA (1990–2011) 
 

The dissolution of the Soviet Union (1991) gave the origin for 15 states. Every state should have defined its internal and 

international politics from scratch. The dissolution of the Soviet Union implicated the foundation for a new strategy on political arena 

for the Russian Federation – a legal successor of the Soviet Union and for the Republic of Poland because of its geographical 

position.  

Political situation in eastern states of the Central Europe has been in constant alteration since 1991. It has had an influence on 

Polish and Russian politics. The point of the article is to thoroughly analyze the internal and international affairs of the country post-

soviet area and their impact on Polish-Russian relations. The Russian intervention in internal affairs of the West Europe, blackmail 

via raw materials and formation of “democracy” in eastern part of Central Europe with the help of the Russian Federation will be 

evaluated.  

 

Keywords: bilateral relations the Republic of Poland - the Russian Federation, postsoviet area, foreign policy. 
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FILOZOFICZNE PODSTAWY SPOŁECZNEJ POLITYKI  

DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

We współczesnej ekonomii politycznej wypracowano doktrynę zrównoważonego rozwoju. Zakres przedmiotowy tej doktryny 

obejmuje środowisko, ekonomię i społeczeństwo. W publikacjach dotyczących zrównoważonego rozwoju więcej uwagi poświęca się 

środowisku i ekonomii, natomiast kwestia polityki społecznej schodzi w nim na dalszy plan. Autor artykułu, inspirując się myślą 

francuskiego neotomisty Etienne Gilsona staje na stanowisku, że doktryny zrównoważonego rozwoju nie można zawężać tylko do 

kwestii polityki gospodarczej. Skoro człowiek jest podmiotem i adresatem zrównoważonego rozwoju, to priorytetową kwestią w tej 

doktrynie powinna być społeczna polityka państwa. Ta natomiast, aby mogła być polityką zrównoważonego rozwoju, musi być 

osadzona na właściwych filozoficznych podstawach. W niniejszym artykule autor bada te podstawy. Bazując na filozofii społecznej 

francuskiego neotomisty Etienne Gilsona, autor wyróżnia metafizyczne i etyczne podstawy społecznej polityki dla zrównoważonego 

rozwoju.  

 

Słowa kluczowe: Gilson, polityka, etyka, metafizyka, zrównoważony rozwój, człowiek, osoba, społeczeństwo, państwo. 

 

 

 

PHILOSOPHICAL BASES OF SOCIAL POLICY  

FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 

The modern political economy has developed the doctrine of sustainable development. The scope of this doctrine includes the 

environment, economy and society. In the literature on this subject more attention is paid to the environment and the economy, while 

the issue of social policy goes by the wayside. The author of the present article, inspired by the E. Gilson’s thought takes the position 

that the doctrine of sustainable development cannot be narrowed only to issues of economic policy. Since man is the subject and the 

recipient of sustainable development, the main issue in the social doctrine should be the policy of the State. The policy of the State, 

however, in order to be a sustainable development policy must be set at the appropriate philosophical basis. In this article the author 

examines these bases. Based on the E. Gilson’s social philosophy the author distinguishes metaphysical and ethical foundations of 

social policy for sustainable development. 

 

Keywords: Gilson, politics, ethics, metaphysics, sustainable development, human, individual, society, state. 
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