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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

В статье представлен анализ процесса разработки и внедрения новой корпоративной культуры, связанной с 

переходом к рыночным отношениям в постсоциалистической Украине (на примере молодой производственно-

торговой корпорации „Рейнфорд” – Украина). На основании анализа результатов социологического исследования 

культуры во всех подразделениях корпорации „Рейнфорд”, выявлены ее основные черты и даны рекомендации по ее 

усовершенствованию. 

Ключевые термины: корпоративная культура, организационная структура, менеджмент, ценности, миссия, стиль 

управления, стандарты работы, внутренняя коммуникация. 

 

 

KULTURA KORPORACYJNA JAKO PODMIOT ZARZĄDZANIA 

W artykule przedstawiono analizę procesu rozwoju i wdrażania nowej kultury korporacyjnej związanej z przejściem do 

rzeczywistości rynkowej na Ukrainie post-socjalistycznej (na przykładzie młodej korporacji przemysłowo-handlowej „Rain-

ford” – Ukraina). Na podstawie analizy wyników badania socjologicznego kultury we wszystkich działach korporacji „Rain-

ford”, określono jej główne cechy i zaproponowano rekomendacje do jej usprawnienia. 

Słowa kluczowe: kultura organizacyjna, zarządzanie, style zarządzania, standardy pracy, komunikacja wewnętrzna. 

 

CORPORATION CULTURE AS A MANAGEMENT ENTITY 

The paper presents an analysis of the process of development and implementation of  new corporate culture during the 

transition to market realities in post-socialist Ukraine (on the example of a young industrial and commercial corporations, 

"Rainford" - Ukraine). Based on the results of the sociological study of culture in all corporate divisions, "Rainford" there 

were identified its main characteristics and proposed recommendations for its improvement.  

Keywords: organizational culture, management, management styles, labor standards, internal communication. 
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KONGESTIA TRANSPORTOWA W RZESZOWIE 

– NATĘŻENIE ZJAWISKA ORAZ MOŻLIWOŚCI JEGO OGRANICZANIA  

W KONTEKŚCIE ROZWOJU MIASTA 
 

W artykule skoncentrowano się na kongestii transportowej. To negatywne zjawisko, które nasila się w wielu polskich 

miastach, jest obserwowane również w Rzeszowie – mieście, którego władze nastawione są na intensywny rozwój tej jed-

nostki terytorialnej. W związku z tym celem opracowania jest poddanie analizie kongestii transportowej występującej w sto-

licy województwa podkarpackiego, jak również zidentyfikowanie oraz ocena działań podejmowanych w celu ograniczenia 

nadmiernego zatłoczenia ulic. 

 

TRANSPORT CONGESTION IN RZESZOW  

– THE INTENSITY AND THE POSSIBILITIES OF REDUCTION  

IN THE CONTEXT OF CITY DEVELOPMENT 

The article focuses on transport congestion. This negative phenomenon that increases in many Polish cities, is also ob-

served in Rzeszow. The authorities of this Polish city are focused on the fast developing of the territorial unit. Therefore, the 

aim of this article is to provide an analysis of transport congestion occurring in the capital of the Podkarpackie Voivodeship, 

as well as the identification and evaluation of activities taken to reduce the excessive traffic. 
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UMSTRITTENE ZUKÜNFTE. PROSPEKTIVES  

FOLGENWISSEN  

IN DER TECHNIKFOLGENABSCHÄTZUNG 

Technikfolgenabschätzung (TA) nutzt prospektive Aussagen über Folgen von Technik, die noch nicht eingetreten sind, 

zur Orientierung von Meinungsbildungen und anstehenden Entscheidungen. Prospektives Folgenwissen ist jedoch unvol-

lständig und unsicher, teils normativ geprägt und häufig umstritten, wie dies zurzeit im Feld der Energiezukünfte und der 

Klimazukünfte besonders deutlich zutage tritt. Zu den Aufgaben der TA gehört zunächst, in einem solchen, epistemologisch 

immer problematischen Folgenwissen Einseitigkeiten, ideologische Vorannahmen, Interessen und Prämissen aufzudecken 

und sie in transparenter Weise in der öffentlichen und politischen Arena zu kommunizieren. Darüber hinaus besteht die He-

rausforderung darin, angesichts kontroverser und umstrittener „Zukünfte“ zu einer rationalen Beurteilung der argumentativen 

"Geltung" dieser Zukünfte zu kommen, um gesellschaftliche Orientierung zu ermöglichen. 

 

KONTROWERSYJNE PRZYSZŁOŚCI.  

PROSPEKTYWNA WIEDZA O NASTĘPSTWACH W OCENIE TECH-

NOLOGII. 

Ocena technologii (TA) wykorzystuje prospektywne twierdzenia o skutkach technologii, które jeszcze nie wystąpiły, do 

ukierunkowania procesów opiniotwórczych i decyzyjnych. Jednak prospektywna wiedza o skutkach jest niepełna i niepewna, 

częściowo zdeterminowana normatywnie i często kontrowersyjna, co szczególnie wyraźnie przejawia się obecnie na obsza-

rze przyszłych scenariuszy energetycznych i klimatycznych. Do zadań oceny technologii należy przede wszystkim ujawnia-

nie w takiej epistemologicznie problematycznej wiedzy o skutkach ewentualnych jednostronności, ideologicznych presupo-

zycji, interesów i przesłanek oraz transparentne ich komunikowanie na arenie publicznej i politycznej. Ponadto wyzwanie 

polega na tym, aby w obliczu tych kontrowersyjnych i spornych przyszłości dojść do racjonalnej oceny argumentacyjnej 

"ważności" tych przyszłości, aby w ten sposób umożliwić społeczną orientację.  

 

CONTROVERSIAL FUTURE. PROSPECTIVE KNOWLEDGE  

ON THE CONSEQUENCES IN TECHNOLOGY ASSESSMENT 

Technology assessment (TA) uses prospective claims on the effects of technology that has not yet occurred, for 

showing the opinion and decisive processes. However, the prospective knowledge on the effects is incomplete and 

uncertain, partly determined normatively and oftencontroversial, which manifests itself the most clearly in the cur-

rent and future energy and climate scenarios. The tasks of the evaluation of the technology include, among all, the 

disclosure in such epistemologically problematic knowledge on the results of any one-sided, 

ideologicalpresuppositions, interests and ircumstances and transparent communication on the public and political 

arena. In addition, the challenge lies in the fact that in the face of the controversial and contentious future one 

should approach to a rational assessment of argumentative "validity" of thefuture in order to to enable the social 

orientation. 
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WYBRANE ASPEKTY GOSPODARKI  

SUROWCAMI ENEREGTYCZNYMI 

Cechą współczesnego świata jest różnorodność warunków i poziomu funkcjonowania człowieka. Źródła dysproporcji 

należy upatrywać w zjawiskach i procesach kształtujących zarówno potencjał, jak i poziom rozwoju danej cywilizacji. 

Najogólniej obejmują one czynniki przyrodnicze, historyczne, kulturowe, demograficzne, polityczne, są także efektem do-

konującego się postępu organizacyjnego i technicznego. Jeśli przyjąć kryterium geograficzne czy kryterium czasu, siła od-

działywania oraz znaczenie poszczególnych czynników znacznie się zmieniają. Należy podkreślić, że wielkim bogactwem 

litosfery są surowce energetyczne. Obecnie podstawowe znaczenie w światowej strukturze zużycia energii pierwotnej mają 

surowce kopalniane. Występuje bardzo istotna zależność między wielkością zużycia poszczególnych surowców energe-

tycznych a poziomem rozwoju danej gospodarki i społeczeństwa. Jednak surowce energetyczne to produkty o ograniczo-

nym dostępie pod względem ilości, miejsca i czasu. Nie można zapominać również o istnieniu ekologicznych zagrożeń 

związanych z ich upowszechnieniem. 

W niniejszym referacie zaprezentowano wybrane aspekty związane z gospodarką surowcami energetycznymi. Gospo-

darka surowcami energetycznymi to całokształt działalności gospodarczej w zakresie pozyskania, przetwarzania, handlu 

oraz przepływu surowców energetycznych wraz z informacjami w przedsiębiorstwie, a także między współpracującymi 

przedsiębiorstwami. Szczególną uwagę zwrócono na charakterystykę podstawowych nośników energii. Przedstawiono rolę 

i znaczenie surowców energetycznych w rozwoju człowieka. Wskazano cechy nośników energii, które należy uwzględniać 

w gospodarce surowcami energetycznymi. Na przykładzie Polski zaprezentowano zagrożenia społeczno-gospodarcze 

związane z realizacją w obecnej formie pakietu klimatyczno-energetycznego. 

SELECTED ASPECTS OF THE ECONOMY  

OF ENERGY RESOURCES 

The feature which describes the modern world is the diversity of conditions and the level of human functioning. The 

sources of disparities can be seen in the phenomena and processes that shape both the potential and the level of development 

of the civilization. Generally these include natural, historic, cultural, demographic and political factors and are the result of 

progress, organizational and technical changes. If we take the criterion of geography or the criterion of time, the impact and 

importance of individual factors are significantly changed. It should be noted that the lithosphere constitutes a great wealth of 

energy resources. Currently, the main significance in the global primary energy consumption structure is placed on raw 

materials from mining. There is a very strong correlation between the size of individual energy consumption and the level of 

the economy and society. However, energy resources are finite products, with limited access to the number, location and 

time. Also, the existence of ecological risks connected with their widespread use must not be forgotten. 

This paper presents some aspects related to the economy of energy resources. The economy of energy resources is 

understood as the totality of economic activity in extraction, processing, trade and flow of energy resources along with 

information on the company, and also between the cooperating companies. In this paper particular attention was paid to the 

characteristics of primary energy carriers. Moreover, the role and importance of energy in human development has been 

presented. The features of energy to be included in the economy of energy resources have also been identified. The example 

of Poland has been used to present social and economic risks associated with the implementation of the present form of the 

energy and climate package. 
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КОНЦЕПТ РУССКИЙ МИР versus НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 

УКРАИНЦЕВ 

Рассматривается концепт русского мира как сложный социокультурный феномен, лежащий в сфере иденти-

фикационных поисков современного российского общества. Утверждается, что мифологема «русский мир» выступ-

ает фактором деструкции национальной идентичности украинцев. Обосновывается необходимость созидания 

украинского мира, формирования единого социокультурного пространства украинской нации. 

Ключевые слова: концепт, русский мир, национальная идентичность, наднациональная идентичность, общнос-

ть, християнство, православие, культура, символ, консолидация. 

KONCEPCJA „ROSYJSKI ŚWIAT”  

A TOŻSAMOŚĆ NARODOWA 

Koncepcja „Rosyjskiego Świata”, jako złożonego społeczno-kulturowego zjawiska, leżącego w sferze poszukiwań toż-

samości, jest destrukcyjnym czynnikiem tożsamości narodowej Ukraińców. W artykule została udowodniona teza o koniecz-

ności konstruowania ukraińskiego świata, jak również tworzenia społeczno-kulturowej wspólnej przestrzeni narodu ukraiń-

skiego. 

Słowa kluczowe: koncepcja, Russian World, tożsamość narodowa, Wspólnota, pluralistyczna tożsamość, niestabilna 

tożsamość, identyfikacja, Chrześcijaństwo, Prawosławie, Kultura, Symbol, Konsolidacja 

 

CONCEPT «RUSSIAN WORLD» VERSUS NATIONAL IDENTITY 

Concept of Russian World as the complex social and cultural phenomenon which is lying in the sphere of searching of 

the identity of maintained that myfhologeme 'Russian World' is a destructive factor for national identity of the Ukrainians. 

Necessity of Ukrainian world is proved as well as formation of the common social and cultural space of the Ukrainian nation. 

Key words: Concept, Russian World, national identity, supranational identy, Community subidentity, pluralistic identity, 

unstable identity, identification, Christianity, Orthodoxy, Culture, Symbol, Consolidation 
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SAFETY CULTURE IN COMPANIES FUNCTIONING EXEMPLIFIED BY 

BIG CONSTRUCTION ENTERPRISES 

In the work the issues of forming and functioning of safety culture and its role in the functioning of construction companies 

were discussed. The methods of  safety culture defining, as well as presenting its basic model components were featured. There 

were presented the results of the survey conducted in large construction companies focusing on the presentation of the general 

phenomenon of work safety among executives and employees. 

 

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA W FUNKCJONOWANIU  

PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY BUDOWLANEJ  

W pracy podjęto zagadnienie kształtowania i funkcjonowania kultury bezpieczeństwa oraz jej roli w funkcjonowaniu 

przedsiębiorstw branży budowlanej. Przedstawiono sposoby definiowania kultury bezpieczeństwa, jak również model 

prezentujący jej podstawowe elementy składowe. Zaprezentowano wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych w dużych 

przedsiębiorstwach budowlanych koncentrując się na przedstawieniu ogólnego klimatu związanego z bezpieczeństwem pracy 

wśród kadry kierowniczej i pracowniczej. 
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REWIZJA FINANSOWA JAKO NARZĘDZIE  

WSPOMAGAJĄCE WYKRYWANIE OSZUSTW  

KSIĘGOWYCH 

W artykule poruszono problematykę rewizji finansowej jako narzędzia wykorzystywanego do wykrywania oszustw księ-

gowych. Omówiono również zagadnienia związane z istotą i celami rewizji finansowej, a także wskazano obszary odpowie-

dzialności biegłego rewidenta w ujawnianiu oszustw księgowych. Wskazano także możliwości poprawy w poszczególnych 

aspektach rewizji finansowej w wykrywaniu oszustw.  

 

FINANCIAL REVIEW AS A SUPPORT TOOL FOR DETECTION  

OF ACCOUNTING FRAUD 

The paper discusses the issue of financial review as a tool used to detect accounting fraud. There are also presented the 

issues related to the nature and objectives of the financial review, as well as identified the areas of the auditor’s responsibility 

in detecting accounting fraud. It also points out possible improvements in various aspects of financial review to detect fraud. 
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ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ НЕДОСТАТКОВ (FMEA) 

В ПРОЦЕССАХ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

В статье представлено описание пилотного внедрения в практику анализа причин и следствий недостатков 

(FMEA) с целью совершенствования процесса внутреннего аудита. Внедрение было предпринято в одной из 

подкарпатских фирм на основе анализа данных собственных внутренних аудитов. В результате анализа оказалось, 

что наибольшей проблемой является неподготовленность аудиторов к аудиту. Поэтому в конечном итоге для 

устранения этой и других проблем были разработаны регулиру-ющие мероприятия. После их выполнения 

рекомендовано повторить метод FMEA. Можно предположить, что анализ FMEA является методом 

усовершенствования аудитов, и его использование возможно также в других организациях.  

ANALIZA PRZYCZYN I SKUTKÓW WAD (FMEA)  

PROCESU AUDITU WEWNĘTRZNEGO 

W artykule zaprezentowano pilotażowe wdrożenie analizy przyczyn i skutków wad (FMEA) do doskonalenia procesu auditu 

wewnętrznego. Wdrożenia tego dokonano w jednym z podkarpackich zakładów w oparciu o wiedzę własnych auditorów wewnętrz-

nych. W wyniku analizy okazało się, że największy problem stanowi nieprzygotowanie auditorów do auditu. Dla tej i pozostałych 

przyczyn określono na koniec działania naprawcze. Po ich wykonaniu należy powtórzyć analizę FMEA. Można przypuszczać, że 

analiza FMEA jest przydatną metodą do doskonalenia auditów i można ją wykorzystać również w innych organizacjach. 

 

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS (FMEA) OF 

INTERNAL AUDIT PROCESS 

The paper presents a pilot implementation of the failure mode and effects analysis of (FMEA) to improve the internal 

audit process. The implementations of this was done in one of the Carpathian plants based on the knowledge of internal 

auditors. The analysis discovered that the biggest problem is the failure to prepare auditors for the audit. For this and other 

reasons the corrective actions were decided. After completing these steps, it is necessary to repeat the FMEA. It can be 

assumed that the FMEA is a useful method to improve audits and can be used in other organizations. 
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KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW  

BRANŻY POLIGRAFICZNEJ  

NA PRZYKŁADZIE WOJ. PODKARPACKIEGO 

Artykuł poświęcony jest ocenie efektów zastosowania programu wspierającego wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 

na przykładzie województwa podkarpackiego. Jego integralną częścią jest ustalenie wpływu programu na  konkurencyjności 

przedsiębiorstw branży poligraficznej. Artykuł koresponduje z działaniem 2.3. Sektorowego Programu Operacyjnego 

„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje” – lata 2004-2006, który skierowany był do małych i średnich 

przedsiębiorstw i miał na celu zwiększenie ich konkurencyjności poprzez unowocześnienie ich oferty produktowej 

i technologicznej. 

COMPETITIVENESS OF PRINTING INDUSTRY EXEMPLIFIED 

 BY THE PODKARPACKIE VOIVODESHIP 

The article is aimed at an assessment of the results of the implementation program supporting an increase of entrepre-

neurs competitiveness as exemplified in the Podkarpackie Voivodeship. The influence of the program on entrepreneurs com-

petitiveness constitutes an integral part of the article. The study corresponds with 2.3 Sector Operational Programme “Entre-

preneurs Competitiveness Increase. Grants for investment.” – in the period 2004-2006, whose the main area of focus were 

small and medium entrepreneurs and its goal was to increase their competitiveness achieved by modernization of their 

product and technology offer. 
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ОБРАЗ „СПОСОБНОГО-НА-НАСИЛИЕ СУБЪЕКТА” КАК ИНСТР-

УМЕНТ НАСИЛИЯ В ГЛОБАЛИЗИРОВАННОМ МИРЕ 

В статье анализируется трансформация насилия под влиянием глобализационных процессов, в частности утвер-

ждение образа „способного-на-насилие субъекта” в массовой культуре как „жертвы” для выхода из миметического 

кризиса. Также определены его характерные черты, проанализированы основные общности, которые причисляются 

к „способному-на-насилие субъекту субъекту, способного на насилие”. 

Ключевые слова: насилие, глобализация, жертва, ценности, ислам, цивилизация. 

 

OBRAZ "PODMIOTU ZDOLNEGO DO PRZEMOCY” JAKO NA-

RZĘDZIE PRZEMOCY  

W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE 

W artykule została omówiona transformacja przemocy pod wpływem procesów globalizacyjnych, a w szczególności przy-

jęcie obrazu „podmiotu zdolnego do przemocy” w kulturze popularnej jako „ofiary”, która pragnie wyjść z kryzysu mime-

tycznego. Zostały przedstawione główne cechy podmiotu, jak również zbiorowiska dodane do „podmiotu zdolnego do prze-

mocy”. 

Słowa kluczowe: przemoc, Globalizacja, Ofiara, Wartości, Islam, Cywilizacja 

 

THE IMAGE OF THE „ABILITY-TO-VIOLENCE OF THE SUBJECT”  

AS AN INSTRUMENT OF VIOLENCE IN A GLOBALIZED WORLD 

In the article the transformation of violence under the influence of globalization processes, in particular the adoption of the 

image „of the subject capable of violence” in popular culture as a „victim” to exit the mimetic crisis is analyzed. Its character-

istics are outlined, the main communities added to the „entity capable of violence” are also analyzed. 

Keywords: Violence, Globalization, Victim, Values, Islam, Civilization. 
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CEMS – GLOBALNY ALIANS EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ  

– ZAŁOŻENIA I FILOZOFIA PROGRAMU 

Artykuł prezentuje założenia oraz filozofię funkcjonowania globalnego aliansu edukacji menedżerskiej CEMS. W wyniku 

globalizacji i coraz większych wymagań wobec absolwentów istnieje potrzeba stworzenia programu, który czerpałby z do-

świadczeń najlepszych uniwersytetów na świecie i partnerów korporacyjnych. W artykule ujęto cel organizacji, przedstawio-

no jej główny produkt oraz perspektywy rozwoju. 

 

CEMS – GLOBAL ALLIANCE OF MANAGEMENT EDUCATION –  

ASSUMPTIONS AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT 

The article presents assumptions and operation philosophy of global alliance of management education CEMS. Due to 

globalization and higher demands on graduates there is a need to create a program that would draw from the experiences of 

the best universities in the world and corporate partners. The article recognizes the objective of the organization, its main 

product and further perspectives of development.  
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KOSZTY JAKO ELEMENTY KSZTAŁTUJĄCE WYNIK FINANSOWY 

PRZEDSIĘBIORSTWA 

Rola, jaką koszty odgrywają w osiąganiu sukcesu, determinuje ciągłą ich analizę. Obejmuje ona badanie kształtowania się 

kosztów w różnych układach, w różnych okresach (przeszłych, bieżących, przyszłych), w stosunku do kosztów uznanych za 

wzorcowe w porównaniu z kosztami innych podmiotów gospodarczych.  

Celem niniejszego artykułu jest analiza i ocena kosztów jako jednych z zasadniczych elementów, wpływających na wynik 

finansowy przedsiębiorstwa, działającego na konkurencyjnym rynku.  

 

COSTS AS AN ELEMENT SHAPING THE FINANCIAL RESULT  

OF AN ENTERPRISE 

In market economics, the principal goal of any economic entity is – in general – to maximize the income, which makes 

market value of the enterprise improved and its further development possible. However, achieving this goal is not so easy: an 

enterprise management and owners, who tend to increase the economic efficiency of the resources have and economic pro-

cesses being realized, and they should apply modern methods and effective management instruments.  

The role the costs play in reaching the success, determines their continuous analysis, including studies upon the costs in 

various systems, various periods of time (past, current, future), and in relation to costs considered as standards as compared 

to other economic entities’ costs.  

The present paper aimed at analyzing and evaluating costs as one of the basic elements influencing on the financial result 

of an enterprise acting on a competitive market.  
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FINANCING OF INNOVATION ACTIVITIES IN V4 COUNTRIES  

BY SELECTED FINANCIAL RESOURCES 

At present time of the persistence of financial and economic crisis negative impacts have research and development 

funding and innovation activities funding increasing importance. Only one who invests into research, development and inno-

vation will be able to overtake the competition and will succeed in the strong competitors fight. The article therefore deals 

with the financing of innovation activities by selected resources, focusing mainly on modern sources of funding and level of 

their utilization in V4 countries. 

 

 

WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ W KRAJACH V4  

ZA POMOCĄ WYBRANYCH ZASOBÓW FINANSOWYCH 

Obecnie, w okresie utrzymywanie się kryzysu finansowego i gospodarczego, który ma negatywny wpływ na badania i 

rozwój wzrasta rola funduszy na badania innowacyjne. Tylko ten, kto inwestuje w badania, rozwój i innowacje będzie mógł 

wyprzedzać konkurencję. Artykuł dotyczy finansowania działań innowacyjnych przez wybrane zasoby, koncentrując się 

głównie na nowoczesnych źródłach finansowania i poziom ich wykorzystania w krajach V4. 
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ZAUFANIE A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 

Artykuł jest próbą przybliżenia problematyki społecznej odpowiedzialności biznesu oraz odpowiedzi na pytanie, czy ist-

nieje korelacja między społeczną odpowiedzialnością biznesu a zaufaniem. Opracowanie krótko przybliża historię tego poję-

cia oraz jego obecnie obowiązującą definicję. Wnioski zamieszczone w artykule są oparte na badaniach przeprowadzonych 

wśród respondentów województwa podkarpackiego w 2012 roku. 

 

TRUST VS. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

This article is an attempt to introduce the issue of corporate social responsibility and to answer the question 

whether there is a correlation between corporate social responsibility and trust. It brings out a short history of the 

term and its definition currently in force. The conclusions of the article are based on research conducted among 

respondents of the Podkarpackie Voivodeship in 2012. 
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