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STRESZCZENIA
Sylwia CHMIEL-ŻYŁKA
PROJEKT KONSTYTUCJI DLA EUROPY WOJCIECHA BOGUMIŁA JASTRZĘBOWSKIEGO I JEGO
AKTUALNOŚĆ
Artykuł jest poświęcony zapomnianej pracy młodego polskiego naukowca, uczestnika powstania listopadowego,
Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego. Dokonano analizy jego dwuczęściowego traktatu napisanego w
przerwie między najkrwawszymi bitwami powstania listopadowego. Pierwsza teoretyczna część jest poświęcona
rozważaniom na temat przyczyn wojen i sposobów ich zapobiegania. Druga część zawiera tekst proponowanej
Konstytucji dla Europy, mającej zapewnić wieczysty pokój. Z racji nowatorskich i pacyfistycznych rozwiązań,
takich jak zniesienie granic państwowych, za czasów twórcy traktat ten nie mógł wejść w życie, a nawet nie był
rozpowszechniany. Dopiero dziś po ponad półtora wieku od powstania koncepcji konstytucji według W.B.
Jastrzębowskiego, wiele z jego myśli weszło w życie i znajduje odbicie w Konstytucji Unii Europejskiej.

Maria GRZYBEK
Marian WOŹNIAK
OBSZARY DZIAŁAŃ SPONSORINGU I JEGO WPŁYW NA DECYZJE NABYWCZE KONSUMENTÓW
Sponsoring będąc jednym z elementów strategii promocji przedsiębiorstw, nabiera obecnie istotnego znaczenia,
gdyż trudno jest sobie wyobrazić funkcjonowanie imprez sportowych, czy kulturalnych bez tej formy wsparcia
finansowego. Zaangażowanie się przedsiębiorstw w finansowanie kultury, sportu oraz indywidualnych artystów
i sportowców to z jednej strony ukłon w stronę promocji ich działalności, a z drugiej poprawa wizerunku samej
firmy. W rezultacie sponsoring ma także pozytywny wpływ na ich postrzeganie przez klientów. W artykule
ukazano istotę sponsoringu oraz wyniki badań ankietowych, które dotyczą opinii społeczeństwa na temat
sponsoringu.

Andrzej JANDA
POSTANOWIENIA I ZASADY PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ Z ZAKRESU PRAWA ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH
Niniejszy artykuł obejmuje problematykę zasad prawnych dotyczących zamówień publicznych, które
obowiązują w prawie Unii Europejskiej. Ze względu na wielość aktów prawnych regulujących to zagadnienie
omówiono również akty prawne zawierające unormowania dotyczące zamówień publicznych. W podsumowaniu
zawarto spostrzeżenia i wnioski autora artykułu.

Andrzej KIEŁTYKA
BADANIA DNA W PROCESIE KARNYM A STANDARDY EUROPEJSKIE
Wprowadzone w 2005 r. do polskiego prawa zmiany dają podstawy do przeprowadzenia w procesie karnym
badań DNA. Nowe przepisy służą przede wszystkim zwiększeniu skuteczności ścigania karnego z
wykorzystaniem w procesie wykrywczym osiągnięć nauk przyrodniczych. Istotnym powodem wprowadzonych
zmian była także konieczność dostosowania polskich rozwiązań do standardów obowiązujących w innych
krajach Unii Europejskiej.

Zdzisław KRYŃSKI
Maria RUDA
SYSTEM HACCP W AGROTURYSTYCE
Część I
Istota i cechy jakości. Bezpieczeństwo żywności
Jakość żywności w ujęciu nowoczesnym jest rozumiana jako ogół cech i właściwości, które decydują o jej
zdolności do zaspokojenia różnorodnych potrzeb konsumenta. Obejmuje ona bezpieczeństwo zdrowotne oraz
cechy użytkowe produktów, które często decydują o ich wyborze przez konsumenta. Bezpieczna żywność
powinna charakteryzować się zarówno odpowiednią wartością odżywczą, jak i możliwie najmniejszą
zawartością substancji, których obecność może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Zapewnienie właściwych
parametrów bezpieczeństwa zdrowotnego i jakości podczas produkcji żywności jest możliwe jedynie przy
zachowaniu właściwego poziomu higieny produkcji, zapewniając odpowiedni standard higieniczny zakładu i
jego otoczenia, jak również wszystkich etapów procesu produkcyjnego oraz stosowaniu odpowiednich systemów
zapewnienia jakości. System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) to metoda
zapewnienia bezpieczeństwa żywności, która opiera się przede wszystkim na zapobieganiu zagrożeniom. Polega
ona na zidentyfikowaniu miejsc, w których mogą pojawić się niebezpieczeństwa oraz odpowiednim
zareagowaniu, jeżeli zagrożenie wystąpi. W systemie HACCP główny nacisk związany z nadzorem nad
przetwórstwem żywności kładzie się na przyczyny zagrożeń bezpośrednio w miejscu ich powstania.

Zdzisław KRYŃSKI
Maria RUDA
SYSTEM HACCP W AGROTURYSTYCE
Część II
Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP). System HACCP w ocenie
jakości i bezpieczeństwa żywności
W świetle obowiązujących w Polsce przepisów prawa z zakresu jakości zapewnienia bezpieczeństwa
zdrowotnego żywności pełną odpowiedzialność ponosi osoba produkująca lub wprowadzająca ją do obrotu.
Dotyczy to także wszystkich podmiotów żywienia zbiorowego, jak i gospodarstw agroturystycznych
świadczących usługi żywieniowe dla swoich gości. Właściciel gospodarstwa agroturystycznego, mający w
swojej ofercie żywienie turystów, sam decyduje o jakości i bezpieczeństwie zdrowotnym wytwarzanych,
podawanych posiłków oraz sprzedawanych produktów. Kluczową sprawą jest przy tym świadomość
występowania określonych zagrożeń oraz możliwość skutecznego ich wyeliminowania poprzez prowadzenie
kontroli i nadzoru procesów, produktów oraz przestrzeganie odpowiednich standardów technicznych,
higienicznych i organizacyjnych w gospodarstwie. Właściwą jakość oraz bezpieczeństwo zdrowotne
wytwarzanych i sprzedawanych posiłków, produktów można uzyskać przez wdrożenie w gospodarstwie
agroturystycznym zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP – Good Manufacturing Practice), Dobrej Praktyki
Higienicznej (GHP – Good Hygienic Practice) oraz systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli
(HACCP – Hazard Analysis Critical Control Point).

Katarzyna MICHALIK
POSTĘPOWANIE DOWODOWE
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W artykule poruszono problematykę postępowania dowodowego w prawie administracyjnym. Określono istotę
ogólnego postępowania administracyjnego, pojęcie i przebieg postępowania dowodowego, a także pojęcie i
system środków dowodowych.

Katarzyna MICHALIK
WYBRANE PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA CZŁOWIEKA
Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z najważniejszych potrzeb człowieka. W różnych obszarach funkcjonowania
człowieka spotyka się liczne zagrożenia. Specyficznym rodzajem zagrożeń są agresywne zachowania młodzieży.
Nieustanny lęk o osobiste bezpieczeństwo powoduje utratę wewnętrznej „strefy bezpieczeństwa”. Należy zatem
coraz częściej zastanawiać się nad właściwymi środkami zaradczymi, które wskażą jak żyć bezpiecznie w
niebezpiecznym świecie.

Marta POMYKAŁA
Małgorzata POPEK
OBYWATELSTWO UNII EUROPEJSKIEJ – WYBRANE ZAGADNIENIA
W artykule omówiono instytucję obywatelstwa Unii Europejskiej oraz uprawnienia, jakie z tytułu jego
posiadania wynikają dla jednostki. Przedstawiono regulacje traktatowe dotyczące obywatelstwa unijnego.
Zaprezentowano także stanowisko Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczące instytucji obywatelstwa
Unii Europejskiej, wypracowane w orzeczeniach związanych z zagadnieniem.

Małgorzata POPEK
WOJEWODA JAKO PRZEDSTAWICIEL RADY MINISTRÓW
W artykule została omówiona pozycja prawna wojewody jako przedstawiciela Rady Ministrów, wykonującego
politykę rządu na obszarze województwa. Określono także jego zadania oraz kompetencje przyznawane przez
Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej i inne ustawy.

Leszek WOŹNIAK
Mariusz HOFMAN
Konrad DROZD
ANALIZA PRZEBIEGU I ZAKRESU WDROŻEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ KARTY WYNIKÓW NA
PRZYKŁADZIE WYBRANYCH POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
W artykule scharakteryzowano następujące aspekty wdrażania i korzystania ze strategicznej karty wyników w
wybranych polskich przedsiębiorstwach: opracowanie i przebieg wdrożenia, sposób realizacji prac oraz obszar
wykorzystania strategicznej karty wyników. Elementy te są analizowane w porównaniu z rozwiązaniami
modelowymi opracowanymi przez Kaplana i Nortona – twórców koncepcji strategicznej karty wyników.

Dominik ZIMON
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2000
Artykuł prezentuje genezę powstania systemu jakości serii ISO 9000. Skupiono się na jego ostatniej aktualizacji
z grudnia 2000 r. Scharakteryzowano podstawowe cechy systemu ISO 9001:2000 oraz jego wady i zalety.

Grzegorz ZIMON
WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI WYKORZYSTYWANE W OCENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁALNOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTW
W artykule przedstawiono wskaźniki rentowności wykorzystane do oceny efektywności przedsiębiorstw.
Zestawiono także rezultaty wyniku finansowego oraz zdefiniowano pojęcie rentowności. Następnie opisano i
omówiono podstawowe wskaźniki rentowności przedsiębiorstw.

