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KAROLINA CHARYCKA
Regionalne przewagi skonstruowane na przykładzie celów Regionalnej
Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–
2020
Zarys treści: Pojęcie skonstruowanej przewagi regionalnej ogromnie
zyskało na znaczeniu w ciągu ostatnich lat. Współczesne regiony oraz
państwa starają się stworzyć odpowiednie warunki do rozwoju właśnie
tych obszarów, w których mają potencjał na zdobycie przewagi nad
konkurentem. Autorka, dzięki przybliżeniu celów Regionalnej Strategii
Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020,
wskazuje
na
strefy
kluczowe
dla
rozwoju
innowacyjności
i
konkurencyjności Kujaw i Pomorza. Poprzez intensywny rozwój właśnie
tych obszarów Samo-rząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego planuje
uzyskać przewagę regionalną oraz wprowadzić region kujawsko-pomorski
do grupy najbardziej innowacyjnych województw Polski.
Słowa kluczowe: Regionalna Strategia Innowacji Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, konkurencyjność regionu,
innowacyjność regionu, skonstruowana przewaga konkurencyjna.
Constructed regional advantages exemplified by the objectives of Regional
Innovation Strategy of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship for years
2014–2020
Abstract: The concept of constructed regional advantage gained
enormous importance in recent years. Modern regions and countries are
trying to create the right conditions for the development of precisely those
areas with potential to gain advantage over their competitors. The author
indicated the key points for innovation and competitiveness of the
Kuyavian and Pomeranian zone by analyzing the Regional Innovation
Strategy of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship for years 2014–2020.
Through an intensive development of the aforementioned areas the selfgovernment of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship is planning to gain
regional advantage and lead the region into the group of most innovative
Polish Voivodeships.

Keywords: Regional Innovation Strategy of Kujawsko-Pomorskie
Voivodeship for years 2014–2020, competitiveness of region, innovation
of region, constructed regional advantage.

ADAM WRÓBEL
Wybrane czynniki kulturotwórcze (językowo-kulturowe) konstytuujące
kulturową tożsamość regionalną oraz więzi ponadregionalne Kujaw
wschodnich i ziemi dobrzyńskiej
Zarys treści: Pojęcie tożsamości kulturowej odnosi się do określonej sfery
zjawisk kulturowych, w tym również językowych, stanowiących
immanentne składniki odrębności kulturowej danej wspólnoty. Na
specjalne podkreślenie zasługuje to, że kultura polska jest kulturą
lingwocentryczną. W kulturze polskiej bowiem to język jest podstawowym
nośnikiem i podstawową wartością. Na pewno więc bardzo ważnym,
precyzyjnym i obiektywnym środkiem służącym do dokonania podziału
kultury ludowej na subkultury regionalne był język. W rozwoju
historycznym
to
właśnie
język
należy
do
najpierwotniejszych
wyznaczników
badanego
terytorium.
Od
wielu
dziesięcioleci
zróżnicowaniem regionalno-etnicznym i regionalizacją gwar ludowych
interesują się również językoznawcy. Układ polskich dialektów ludowych
odzwierciedla nierzadko dawne granice historyczne, natomiast gwary są
związane z mniejszymi jednostkami terytorialno-administracyjny-mi.
Dialekt to mowa ludności wiejskiej pewnego regionu kraju, różniąca się od
języka ogólnego i innych dialektów swoistymi cechami, głównie
fonetycznymi i leksykalnymi, mającymi zwykle swą genezę w odległej
przeszłości, sięgającej zapewne okresu plemiennego. Badana tutaj ludowa
gwara kujawska i zawiślańska ludowa gwara dobrzyńska należą do tego
samego dialektu wielkopolskiego.W ostatnich dziesięcioleciach ważną rolę
odgrywają instytucje kreujące politykę kulturalną, sprzyjają więzi tychże
regionów. Jest oczywiste, że ustalenie np. granic administracyjnych na
obszarze z już istniejącym ośrodkiem ciążenia może wpłynąć następnie na
skrystalizowanie się konkretnego regionu. Najczęściej związane jest z tym
powstawanie odpowiednio prężnych ośrodków życia politycznego,
społecznego i kulturalnego sprzyjających ochronie oraz promocji wartości
kulturowych. Już w okresie międzywojennym Włocławek był znaczącym
ośrodkiem życia gospodarczego i kulturalnego w badanym regionie Kujaw
wschodnich i znacznej części ziemi dobrzyńskiej. Utworzenie w 1975 r.
województwa włocławskiego, które obejmowało właśnie Ku-jawy
wschodnie i znaczną część ziemi dobrzyńskiej, spowodowało, że powstały
instytucje kulturalne i naukowe odgrywające bardzo ważną rolę w
integracji tychże regionów przedzielonych Wisłą (która akurat tutaj nigdy
nie dzieliła).

Słowa kluczowe: region kulturowy, tożsamość regionalna, integracja
ponadregionalna, język, świadomość językowa, świadomość kulturowa,
Kujawy wschodnie, ziemia dobrzyńska.
Selected culture-forming factors (linguistic-cultural) constituting the
regional cultural identity and supra-regional bonds between eastern
Kuyavia and Dobrzyń Land
Abstract: The notion of cultural identity concerns specific cultural
phenomena, including linguistic features that are inherent parts of cultural
identity of a given community. Polish culture is lingual-centered and this
fact deserves special emphasis. Language is a basic means and a basic
value in the Polish culture. Thus, it is certain that the language has been a
very important, precise and objective measure for division of folk culture
into regional subcultures. Historically, language belongs to most primary
indicators of an explored territory. Linguists have also been interested in
the regional disparities and the regional character of dialects for many
years. The appearance of the Polish regional dialects quite often reflects
ancient historical borders; whereas, rural dialects are linked with smaller
territorial and administrative units. Dialect is the language of rural
population of a certain region. It differs from the general language and
other dialects in specific features, mainly of phonetic and lexical character.
They usually have remote genesis that probably reach tribal period. The
Kuyavian rural dialect and the Dobrzyń Land dialect from behind the
Vistula river belong to the same dialect of Greater Poland. The institutions
that create cultural policy have played an important role in recent years
and they support regional identity in the aforementioned areas. It is
obvious that the delimitation of regional border on the territory with the
existing centre may influence the crystallization of a certain region. It is
usually associated with the emergence of thriving centres of political,
social and cultural life that create favourable conditions for the
preservation and promotion of cultural values. As early as in the interwar
period, Wloclawek was a major center of economic and cultural life in the
explored region of eastern Kuyavia and Dobrzyń Land. The Włocławek
voivodeship (regional administration unit) that covered eastern Kuyavia
and a considerable part of Dobrzyń Land was created in 1975. This caused
the formation of cultural and scientific institutions playing an important
role in the integration of these two areas separated by the Vistula river
(that had never been a barrier in this case).
Keywords: cultural region, regional identity, supra-regional integration,
the language, linguistic awareness, cultural awareness, eastern Kuyavia,
Dobrzyń Land.

PIOTR ZDZIENICKI
Instrumenty finansowania przedsięwzięć innowacyjnych
Zarys treści: Instrumenty inżynierii finansowej, działające na podstawie
systemu odnawialnego, stanowią atrakcyjne źródło finansowania
przedsiębiorstw o charakterze innowacyjnym. Jednakże występująca na
rynku luka kapitałowa, powodująca brak dostępności dla MŚP porcji
kapitału rzędu 1 mln euro, jest przyczyną stagnacji w rozwoju małych
przedsiębiorstw, działających lokal-nie. Środkiem zaradczym jest
tworzenie na bazie środków publicznych funduszy inwestujących
relatywnie niewielkie porcje kapitału w formie nisko oprocentowanych
kredytów czy w formie kapitału typu Venture, dostosowanego do potrzeb
inwestycyjnych małych przedsiębiorstw, co stymuluje w ten sposób ich
wzrost.
Słowa kluczowe: Venture Capital, luka kapitałowa, JEREMIE, Bank
Gospodarstwa Krajowego, Krajowy Fundusz Kapitałowy, innowacje, MŚP.
Instruments of financing innovative undertakings
Abstract: Financial engineering instruments operating on a basis of
Renewable Energy Systems are an attractive source of financing the
innovative enterprises. However, the equity gap occurring on market,
causing the lack of availability of capital for SMEs at the level of 1 million
euros, causes developmental stagnation of small enterprises operating
locally. The remedy is to create funds which invest relatively small
portions of capital in the form of low-interest loans on the basis of public
resources, or in the form of capital Venture adapted to the investment
needs of small businesses, thereby stimulating their growth.
Keywords: Venture Capital, equity gap, JEREMIE, BGK, The National
Capital Fund, innovations, SMEs.

WIESŁAWA GIERAŃCZYK
Regionalne zróżnicowanie procesu starzenia się ludności w Polsce w
świetle prognoz demograficznych do 2050 r.
Zarys treści: Starzenie się społeczeństwa to proces, który polega na
zwiększaniu się udziału ludzi starszych w stosunku do ogółu populacji.
Prostą konsekwencją trwającego światowego spadku dzietności, a
jednocześnie śmiertelności osób w starszym wieku, jest starzejące się
społeczeństwo – spodziewany główny demograficzny trend XXI w. W
Europie został zapoczątkowany już około 100-150 lat temu. W Polsce
zjawisko to występuje w zasadzie od początku XX w., ale znaczące zmiany
w strukturze wieku mieszkańców Polski zaczęły dokonywać się pod koniec
XX w. Starzejąca się ludność niesie ze sobą wiele istotnych konsekwencji –
społeczno-ekonomicznych i zdrowotnych. Stanowi też wyzwanie dla
zdrowia publicznego oraz rozwoju gospodarczego (kurczenie się i starzenie
siły roboczej, problem systemu opieki społecznej). Wraz ze spowolnieniem
rozwoju demograficznego
proces starzenia się
ludności został
zintensyfikowany. Prognozy demograficzne GUS wskazują, że do 2050 r.
proces ten przybierze na sile, ale skala jego przebiegu i tempo będą
zróżnicowane regionalnie.
Słowa kluczowe:
regionalny.
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Regional diversification in population ageing process in Poland in the light
of demographic forecasts until 2050.
Abstract: Ageing of population is a term for shifts in the age distribution
(i.e., age structure) of a population toward older ages. A direct
consequence of the ongoing global fertility decline and of mortality of
people at older ages is the ageing population, expected to be among the
most prominent global demographic trends of the 21st century. In Europe
population ageing is progressing from about 100-150 years. This process
started in the beginning of 20th century, but it was progressing rapidly
from the end of 20th century. Population ageing has many important
socio-economic and health consequences. It presents challenges to public
health as well as for economic development (shrinking and ageing of
labour force, problem of social security systems).
Population projection prepared by Central Statistical Office in 2014
contains assumptions and analyses of expected trends of demographic
processes (fertility and morality) as well as direction and size of definitive
migration and results of population projection until 2050, drawn up on the

basis of the adopted assumptions variants. This article presented that in
Poland ageing of population will be progressing, but the scale and pace of
the course will vary regionally.
Keywords: ageing, population projection, regional development.

JOLANTA KONKEL
Wpływ procesu ewaluacji na politykę regionalną – próba ogólnej oceny
Zarys treści: Artykuł przedstawia rolę ewaluacji w podejmowaniu decyzji
i kreowaniu polityki regionalnej. W ogólny sposób opisuje pojęcie
ewaluacji jako badanie społeczno-ekonomiczne mające na celu ocenę
jakości i efektów prowadzonych działań, posiłkując się odpowiednimi
kryteriami. W artykule oparto się na doświadczeniach z wdrażania
regionalnych programów operacyjnych, na bazie których opisano
ewaluacje ex-ante, on-going i ex-post. Proces ewaluacji opiera się na
pewnych etapach postępowania uzależnionych od tego, czy jest to
ewaluacja wewnętrzna, czy zewnętrzna. Każda z nich charakteryzuje się
określonymi zaletami, ale również nie jest wolna od wad. Produktem obu
ewaluacji
jest
raport
końcowy,
który
zawiera
rekomendacje.
Rekomendacje stanowią ważny element w procesie decyzyjnym oraz
naprawczym i usprawniającym. Dlatego istotą rekomendacji jest ich
jakość, od której zależą ich dalsze losy. Na zakończenie przedstawiono
wyzwania na przyszłość dla ewaluacji, zwłaszcza w kontekście nowego
okresu programowania na lata 2014–2020. Zwrócono uwagę na potrzebę
dopasowania planowanych badań ewaluacyjnych do rzeczywistych potrzeb
decydentów i popytu na wiedzę.
Słowa kluczowe: ewaluacja, rekomendacje, rozwój, analiza.
The influence of evaluation process on regional policy – an attempt at the
overall assessment
Abstract: The article presents the role of evaluation in decision-making
and the creation of regional policy. Generally the article describes the
concept of evaluation as a socio-economic study, the aim of which is to
assess the quality and impact of its activities, based on relevant criteria.
In this article, author relied on the experience of the implementation of
regional operational programs on the basis of which the ex-ante
evaluations, on-going and ex-post were described. The evaluation process
is based on certain stages of the proceedings depending on whether it is
an internal or external evaluation. Each of them has certain advantages,
but they are not free from defects. The product of these two evaluations is
the final report that includes recommendations. The recommendations are
an important element in the decision-making and the correction and
streamlining. Therefore, the essence of the recommendations is the
quality which depends on their future actions. In conclusion, the author
presents challenges for future evaluation especially in the context of the

new programming period 2014–2020. Attention was also drawn to the
need to match the planned evaluation studies to the real needs of policymakers and the demand for knowledge.
Keywords: evaluation, recommendations, development, analysis.

ADAM PAWEŁ OLECHOWSKI
Czy odnawialne źródła energii są szansą dla polskiej energetyki?
Zarys treści: Polska energetyka znajduje się w sytuacji kryzysowej.
Jedną z dróg wyjścia jest rozwój energetyki opartej na odnawialnych
źródłach energii. Zobowiązuje Polskę do tego także Unia Europejska.
Niestety, rozwój dużej, opartej na OZE energetyki jest kosztowny. Poza
tym napotyka on na bariery techniczne i geofizyczne. Rozwiązaniem jest
rozwój małej energetyki odnawialnej, która nie napotyka na takie
ograniczenia jak duża. W dodatku oparta na OZE mała energetyka może
przyczynić się do aktywizacji gmin wiejskich i małych miast. Do jej
rozwoju konieczne są jednak nie tylko stosowne technologie, lecz także
rozwiązania prawne, wspomagające mechanizmy finansowe oraz
wyszkolone kadry i zmiana świadomości społecznej w tej dziedzinie.
Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, energia, mała energetyka,
rozwój, małe miejscowości.
Do renewable energy sources constitute an opportunity for the energy
sector in Poland?
Abstract: Polish energy sector is in crisis. One way out of the situation is
to develop power industry based on renewable energy sources, to which
Poland is also obliged by EU. Unfortunately, the development of large
power industry, based on RES is expensive. In addition, it faces technical
and geophysical barriers. The solution is the development of small
renewable power industry that does not run up against such limitations as
the large one. In addition, small power industry, based on RES can
substantially contribute to the activation of rural communities and small
towns. Not only are appropriate technologies needed to its development,
but also the legal solutions supporting financial mechanisms, educated
workforce and change in social awareness in this field.
Keywords: renewable energy sources, energy, small power industry,
development, small towns.

EDYTA MONIKA PŁASKONKA-PRUSZAK
Kontrakt terytorialny jako nowoczesny instrument polityki rozwoju przy
wykorzystaniu studium przypadku w teorii gier
Zarys treści: Konieczność ustanowienia nowych zasad polityki rozwoju,
zwiększających
jej
efektywność
zrodziła
potrzebę
stworzenia
nowoczesnego narzędzia polityki rozwoju. Jedną z istotniejszych zasad
nowej
polityki
rozwoju
jest
zasada
zintegrowanego
podejścia
terytorialnego, czyli integracji i komplementarności działań podmiotów
publicznych poszczególnych szczebli wobec różnego typu terytoriów.
Kontrakt terytorialny jako umowa między rządem i samorządem, a tak-że
jej funkcje i sposób wypracowania poprzez negocjacje świadczą o
nowatorstwie w polityce rozwoju. Pierwsza edycja kontraktów
terytorialnych, dotycząca wyłącznie województw, zakładała charakter
pilotażu. Artykuł odnosi się do doświadczeń samorządów z realizacji tego
regionalnego eksperymentu w kontekście założeń teorii gier.
Słowa kluczowe: polityka rozwoju, kontrakt terytorialny, teoria gier,
model gry przetargu (rokowań), negocjacje.
The Territorial Contract as a modern instrument of development policy,
using a case study in game theory
Abstract: The need to establish new principles of development policy,
increasing its effectiveness brought about the need to create a new
modern tools of development policy. One of the most important principles
of the new development policy is the principle of an integrated territorial
approach, namely the integration and complementarity of the activities of
public entities of the different levels to different types of territories. The
territorial contract as a contract between the government and local
authorities, as well as its functions and way to develop through
negotiations prove novelty in development policy. The first edition of
territorial contracts for the provinces is a trial version. Article refers to the
experience of local authorities with the implementation of this regional
experiment in the context of the principles of game theory.
Keywords: development policy, territorial contract, game theory, tender
game model (bargaining), negotiations.

ANDRZEJ POTOCZEK
Idea samorządu
i praktyki

obywatelskiego

–

podstawowe

zagadnienia

teorii

Zarys treści: Z punktu widzenia efektywności procesu rozwoju lokalnego i
regionalnego niezwykle istotne staje się społeczne zaangażowanie oraz
tworzenie przez władze samorządowe warunków dla kształtowania się
społeczeństwa obywatelskiego. Będzie to miało bezpośrednie znaczenie
dla osiągania poprawy jakości życia mieszkańców, a także dla rozwoju
potencjału innowacyjnego, wzrostu poziomu konkurencyjności jednostki
terytorialnej. Dlatego też niezmierne ważny staje się terytorialny i
obywatelski wymiar polityki rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem
polityki terytorialnej umożliwiającej zwiększenie elastyczności interwencji,
trafną identyfikację potrzeb oraz zwiększoną skuteczność oddziaływania
na rozwój. W procesie rozwoju opartego na partycypacji niezwykle istotną
rolę odgrywa zaufanie społeczne jako ważny czynnik sprzyjający
rozwiązywaniu
problemów
występujących
w
życiu
społecznym,
politycznym i gospodarczym. Staje się to tym bardziej istotne, gdyż
podstawą rozwijania aktywnej społeczności jest podmiotowość, która
potrzebuje stabilności i transparentności. Tworzenie warunków do budowy
zaufania pomiędzy uczestnikami procesów rozwojowych w układzie
terytorialnym jest jednym z głównych zadań samorządu z punktu widzenia
kształtowania
procesów
społecznych
oraz
odpowiedzialności
za
efektywność realizowanych polityk publicznych.
Słowa kluczowe: samorząd, społeczeństwo, rozwój, zaufanie, wspólnota,
przestrzeń.
The idea of civic self-government – basic issues of the theory and practice
Abstract: From the perspective of efficiency of local and regional
development, social commitment and the creation of conditions for the
formation of civil society by local authorities becomes a critical issue. This
approach will have a direct relevance for the achievement of improving
the quality of life of residents as well as for the development of innovative
potential, growth of the competitiveness of a territorial unit. Therefore,
territorial and civil dimension of development policy becomes immensely
important, with particular emphasis on territorial policies to allow greater
flexibility of intervention, accurate identification of needs and increased
effectiveness of development impact. In the process of development
based on participation, social trust, as an important step towards solving
the problems of the social, political and economic life, plays an extremely

important role. This issue comes to be all the more important, as the basis
for the development of a vibrant community is its subjectivity that needs
stability and transparency. Creating the conditions for building trust
between the actors in the system of territorial development is one of the
main tasks of the local government in terms of shaping social processes
and responsibility for the effectiveness of public policies being
implemented.
Keywords: self-government, society, development, trust, community,
space.

MACIEJ RYCZKOWSKI
Administracyjne źródła danych jako jeden z kierunków rozwoju regionalnej
statystyki publicznej
Zarys treści: Administracyjne źródła danych stanowią ważny kierunek
rozwoju regionalnej statystyki publicznej. W artykule przedstawiono w
szczególności
odwołania
do
tych
źródeł
w
dokumentach
międzynarodowych, a także wskazano na coraz liczniejsze przykłady ich
zastosowań w polskiej statystyce publicznej. Pomimo rosnącej
popularności, źródła te mają także wady i niedoskonałości, które
scharakteryzowano w niniejszym artykule i zestawiono je z zaletami.
Opisano także, w jaki sposób wykorzystują źródła administracyjne inne
wybrane, wysoko rozwinięte państwa.
Słowa kluczowe: administracyjne źródła danych, kierunki rozwoju
statystyki publicznej, statystyka regionalna.
Administrative data sources as a direction of development in regional
public statistics
Abstract: Administrative data sources constitute an important direction of
development for regional public statistics. Consequently, this paper
presents particular references to those sources in international documents
and it also indicates the increasing number of examples of their use in
Polish public statistics. Despite their growing popularity, these sources
also reveal certain flaws and imperfections, which were characterized and
collated with their advantages in this paper. Furthermore, it is also
described how highly developed countries make use of administrative
sources.
Keywords: administrative data sources, development directions of public
statistics, regional statistics.

JAN STACHOWSKI
Sytuacja na regionalnym rynku pracy województwa
pomorskiego w kontekście jego podstawowych uwarunkowań

kujawsko-

Zarys treści: Kujawsko-pomorskie znane jest z wysokiego bezrobocia,
niekorzystnie rzutujące-go na wizerunek tego regionu. Dotychczasowe
przedsięwzięcia dla jego zmniejszenia nie były skuteczne. Autor weryfikuje
hipotezę o strukturalnym uwarunkowaniu obecnego zasobu osób
poszukujących pracy, rozpatrując jego stan w kontekście struktur:
demograficznej, gospodarczej i społecznej regionu. W konkluzji stwierdza,
że obecnie bezrobocie w województwie nie jest warunkowane
strukturalnie, chociaż ma taką genezę, lecz wynika z ograniczonych
zdolności zatrudniania ze strony jego gospodarki.
Słowa kluczowe: transformacja gospodarcza,
uwarunkowanie strukturalne rynku pracy.

stopa
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The situation on the regional labour market of the Kuyavian-Pomeranian
Voivodeship in context of its fundamental conditions
Abstract: The Kuyavian-Pomeranian Voivodeship is renowned for its high
unemployment rate, which negatively influences the image of the region
as a whole. The actions undertaken so far aimed at reducing it, have been
unsuccessful. The author verifies the hypothesis of structural conditioning
of the present pool of jobseekers, analyzing its state in the context of the
demographic, economic and social background of the region. In
conclusion, the author states that the present unemployment in the
voivodship is not conditioned structurally, despite having such origins, but
rather results from the economy’s limited employability.
Keywords: economic transformation, unemployment rate, structural
conditions of labour market

JERZY STĘPIEŃ
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Zarys treści: Najistotniejszym elementem rozwoju regionalnego i
lokalnego jest proces zarządzania rozwojem lokalnym, prowadzący do
zmian ilościowych i jakościowych, zgodnie z potrzebami i preferencjami
mieszkańców. Sprzyja mu stosowanie nowoczesnych technik i narzędzi
zarządczych, takich, jak oparte na menedżerskim, interaktywnym stylu
zarządzania, elastycznych strukturach organizacyjnych, długookresowej
perspektywie działań, zorientowanej na potrzeby, partnerstwie, dominacji
autonomicznych
układów
samorządowych,
Nowym
Zarządzaniu
Publicznym. Istotną jego cechą jest konkurencyjność, orientacja na
wyniki, poszukiwanie źródeł finansowania, zorientowanie na misję, cele i
efekty. Niestety, opór i przyzwyczajenia preferują-ce biurokratyczny styl
zarządzania, nadal funkcjonuje. Słabym ogniwem samorządowej polityki
społecznej jest również sposób finansowania programów socjalnych, brak
konsultacji społecznych, korupcja, nepotyzm, a także brak orientacji co do
istoty, przyczyn lub skutków zaniedbań lokalnych. Niepokój budzi także
stan kadr i przygotowania merytorycznego osób i instytucji lokalnych
związanych z zarządzaniem rozwojem lokalnym.
Słowa kluczowe: rozwój regionalny i lokalny, struktury organizacyjne,
korupcja, nepotyzm, służ-ba społeczna, Nowe Zarządzanie Publiczne,
interaktywny styl zarządzania.
Selected aspects of development management at local and regional level
Abstract: The most important element in the regional and local
development is the process of local development management, leading to
quantitative and qualitative changes in accordance with the needs and
preferences of inhabitants. This process is facilitated by the use of modern
techniques and management tools, such as those based on managerial,
interactive style of management, flexible organizational structures, long
term activities oriented at needs, partnership, domination of selfgovernment autonomous systems, and New Public Management. Its
important features include: competitiveness, focus on results, search for
sources, pursuit of mission, objectives and results. Unfortunately, the
reluctance and habits endorsing bureaucratic management style are still
functioning. The weak links in social policy are also the way of financing
social programs, lack of public consultation, corruption, nepotism, and
lack of interest in essence, causes or consequences of local negligence. A

matter of concern is also the competence of human resources and factual
knowledge of individuals employed by local institutions associated with
management of local development.
Keywords: regional and local management, organizational structures,
corruption, nepotism, social policy, New Public Management, interactive
style of management.

ADAM STRZELECKI
Kształtowanie się instytucji „budżetu obywatelskiego” w Polsce
Zarys treści: Kategoria budżetu obywatelskiego pojawiła się w Polsce
kilka lat temu. Jej dynamiczny rozwój był konsekwencją obywatelskiego
uczestnictwa w rozwoju samorządu terytorialnego. Kształtowanie się
narzędzia
finansów
lokalnych,
jakim
jest
instytucja
budżetu
obywatelskiego, jest spełnieniem zamierzeń wielu obywateli i niewątpliwie
pozytywnym zjawiskiem w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego w
demokratycznej Europie. Powstawanie budżetu obywatelskiego rodzi
jednak pytanie o umocowanie prawne tej kategorii finansowej, tym
bardziej, że praktyka w tym zakresie jest zróżnicowana. W wielu
jednostkach samorządu terytorialnego kwota z budżetu tej jednostki,
przeznaczona na budżet obywatelski, poddawana jest decyzjom radnym,
którzy decydują, jakie zadanie zostanie sfinansowane z przeznaczonych na
ten cel środków. W innych jednostkach samorządu terytorialnego proces
ten jest bardziej demokratyczny i to mieszkańcy decydują o przeznaczeniu
środków z budżetu obywatelskiego.
Słowa kluczowe: budżet obywatelski,
terytorialny, budżet, demokracja.
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The formation of „civic budget” institution in Poland
Abstract: Civic budget category appeared in Poland a few years ago. Its
rapid development was a consequence of the civic participation in
development of local government. The evolution of local finance tool as
the institution of civic budget is an expression of the desire shared by
numerous citizens. This is undoubtedly a positive occurrence in the
evolution of civil society in democratic Europe. However, the formation of
the civic budget raises the question about the legitimacy of the financial
category, all the more so, because practice in this respect is diversified. In
many units of local government, the amount of money allocated for civic
budget, is subject to decisions of councilors who decide which task will be
financed from the funds earmarked for that purpose. In other units of
local government, this process is more democratic, and the inhabitants
decide on the allocation of the civic budget.
Keywords:
democracy.

civic

budget,
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budget,

MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA
Specyfika perspektywy finansowej 2014–2020 z punktu widzenia rozwoju
regionalnego województw
Zarys treści: Artykuł stanowi wprowadzenie do tematyki rozwoju
regionalnego w kontekście dokumentów programowych na poziomie
unijnym i krajowym. Wskazuje na główne zasady realizacji przedsięwzięć
w okresie programowania 2014–2020. Określa podstawowe cele, jakie
towarzyszą wdrażaniu funduszy spójności.
Słowa kluczowe: okres programowania 2014–2020, rozwój regionalny,
fundusze spójności, zarządzanie rozwojem.
Specificity of financial perspective 2014–2020 in respect of regional
development of voivodeships
Abstract: The article is an introduction to the subject in the context of
regional development with reference to program documents at EU and
national level. It indicates the main rules for the implementation of
projects in the programming period of 2014-2020. It defines the basic
objectives that accompany the implementation of the cohesion funds.
Keywords: 2014–2020 programming period, regional development,
cohesion funds, management of development.

ADAM WRÓBEL
Wybrane czynniki kulturotwórcze (językowo-kulturowe) konstytuujące
kulturową tożsamość regionalną oraz więzi ponadregionalne Kujaw
wschodnich i ziemi dobrzyńskiej
Zarys treści: Pojęcie tożsamości kulturowej odnosi się do określonej sfery
zjawisk kulturowych, w tym również językowych, stanowiących
immanentne składniki odrębności kulturowej danej wspólnoty. Na
specjalne podkreślenie zasługuje to, że kultura polska jest kulturą
lingwocentryczną. W kulturze polskiej bowiem to język jest podstawowym
nośnikiem i podstawową wartością. Na pewno więc bardzo ważnym,
precyzyjnym i obiektywnym środkiem służącym do dokonania podziału
kultury ludowej na subkultury regionalne był język. W rozwoju
historycznym
to
właśnie
język
należy
do
najpierwotniejszych
wyznaczników
badanego
terytorium.
Od
wielu
dziesięcioleci
zróżnicowaniem regionalno-etnicznym i regionalizacją gwar ludowych
interesują się również językoznawcy. Układ polskich dialektów ludowych
odzwierciedla nierzadko dawne granice historyczne, natomiast gwary są
związane z mniejszymi jednostkami terytorialno-administracyjnymi.
Dialekt to mowa ludności wiejskiej pewnego regionu kraju, różniąca się od
języka ogólnego i innych dialektów swoistymi cechami, głównie
fonetycznymi i leksykalnymi, mającymi zwykle swą genezę w odległej
przeszłości, sięgającej zapewne okresu plemiennego. Badana tutaj ludowa
gwara kujawska i zawiślańska ludowa gwara dobrzyńska należą do tego
samego dialektu wielkopolskiego. W ostatnich dziesięcioleciach ważną rolę
odgrywają instytucje kreujące politykę kulturalną, sprzyjają więzi tychże
regionów. Jest oczywiste, że ustalenie np. granic administracyjnych na
obszarze z już istniejącym ośrodkiem ciążenia może wpłynąć następnie na
skrystalizowanie się konkretnego regionu. Najczęściej związane jest z tym
powstawanie odpowiednio prężnych ośrodków życia politycznego,
społecznego i kulturalnego sprzyjających ochronie oraz promocji wartości
kulturowych. Już w okresie międzywojennym Włocławek był znaczącym
ośrodkiem życia gospodarczego i kulturalnego w badanym regionie Kujaw
wschodnich i znacznej części ziemi dobrzyńskiej. Utworzenie w 1975 r.
województwa włocławskiego, które obejmowało właśnie Ku-jawy
wschodnie i znaczną część ziemi dobrzyńskiej, spowodowało, że powstały
instytucje kulturalne i naukowe odgrywające bardzo ważną rolę w
integracji tychże regionów przedzielonych Wisłą (która akurat tutaj nigdy
nie dzieliła).
Słowa kluczowe: region kulturowy, tożsamość regionalna, integracja
ponadregionalna, język, świadomość językowa, świadomość kulturowa,

Kujawy wschodnie, ziemia dobrzyńska.
Selected culture-forming factors (linguistic-cultural) constituting the
regional cultural identity and supra-regional bonds between eastern
Kuyavia and Dobrzyń Land
Abstract: The notion of cultural identity concerns specific cultural
phenomena, including linguistic features that are inherent parts of cultural
identity of a given community. Polish culture is lingual-centered and this
fact deserves special emphasis. Language is a basic means and a basic
value in the Polish culture. Thus, it is certain that the language has been a
very important, precise and objective measure for division of folk culture
into regional subcultures. Historically, language belongs to most primary
indicators of an explored territory. Linguists have also been interested in
the regional disparities and the regional character of dialects for many
years. The appearance of the Polish regional dialects quite often reflects
ancient historical borders; whereas, rural dialects are linked with smaller
territorial and administrative units. Dialect is the language of rural
population of a certain region. It differs from the general language and
other dialects in specific features, mainly of phonetic and lexical character.
They usually have remote genesis that probably reach tribal period. The
Kuyavian rural dialect and the Dobrzyń Land dialect from behind the
Vistula river belong to the same dialect of Greater Poland. The institutions
that create cultural policy have played an important role in recent years
and they support regional identity in the aforementioned areas. It is
obvious that the delimitation of regional border on the territory with the
existing centre may influence the crystallization of a certain region. It is
usually associated with the emergence of thriving centres of political,
social and cultural life that create favourable conditions for the
preservation and promotion of cultural values. As early as in the interwar
period, Wloclawek was a major center of economic and cultural life in the
explored region of eastern Kuyavia and Dobrzyń Land. The Włocławek
voivodeship (regional administration unit) that covered eastern Kuyavia
and a considerable part of Dobrzyń Land was created in 1975. This caused
the formation of cultural and scientific institutions playing an important
role in the integration of these two areas separated by the Vistula river
(that had never been a barrier in this case).
Keywords: cultural region, regional identity, supra-regional integration,
the language, linguistic awareness, cultural awareness, eastern Kuyavia,
Dobrzyń Land.

PIOTR ZDZIENICKI
Instrumenty finansowania przedsięwzięć innowacyjnych
Zarys treści: Instrumenty inżynierii finansowej, działające na podstawie
systemu odnawialnego, stanowią atrakcyjne źródło finansowania
przedsiębiorstw o charakterze innowacyjnym. Jednakże występująca na
rynku luka kapitałowa, powodująca brak dostępności dla MŚP porcji
kapitału rzędu 1 mln euro, jest przyczyną stagnacji w rozwoju małych
przedsiębiorstw, działających lokal-nie. Środkiem zaradczym jest
tworzenie na bazie środków publicznych funduszy inwestujących
relatywnie niewielkie porcje kapitału w formie nisko oprocentowanych
kredytów czy w formie kapitału typu Venture, dostosowanego do potrzeb
inwestycyjnych małych przedsiębiorstw, co stymuluje w ten sposób ich
wzrost.
Słowa kluczowe: Venture Capital, luka kapitałowa, JEREMIE, Bank
Gospodarstwa Krajowego, Krajowy Fundusz Kapitałowy, innowacje, MŚP.
Instruments of financing innovative undertakings
Abstract: Financial engineering instruments operating on a basis of
Renewable Energy Systems are an attractive source of financing the
innovative enterprises. However, the equity gap occurring on market,
causing the lack of availability of capital for SMEs at the level of 1 million
euros, causes developmental stagnation of small enterprises operating
locally. The remedy is to create funds which invest relatively small
portions of capital in the form of low-interest loans on the basis of public
resources, or in the form of capital Venture adapted to the investment
needs of small businesses, thereby stimulating their growth.
Keywords: Venture Capital, equity gap, JEREMIE, BGK, The National
Capital Fund, innovations, SMEs.

