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Wzrost a rozwój gospodarczy. Kontrowersje
Zarys treści: Definiowanie zjawisk wzrostu gospodarczego i rozwoju
społecznego. Opis płaszczyzn niezgodności zachodzących między
wyjaśnianymi zjawiskami. Szczegółowa analiza celów i uwarunkowań
rozwoju społecznego. Pojęcie regresu społecznego.
Słowa kluczowe: rozwój społeczny, wzrost gospodarczy, sprzeczności,
czynniki endogeniczne, ujęcia interdyscyplinarne, analizy horyzontalne.
Economic: Growth and Development. Controversy
Summary: The article presents economic growth and social development.
On the one hand, economic growth creates some foundations to achieve
goals of social development; on the other, it can cause undesirable
indirect effects. Negative external effects of economic growth, which is led
in accordance with micro-efficiency rules, can reduce positive effects of
increasing aggregate economic indicators. To oppose such situations, the
increase of macroeconomic indicators should take place in conditions of
sustainable and permanent growth. What is more, local nets should take
social, endogenous, and horizontal aspects into greater consideration.
Globalization pressures on growth of competition have to be balanced by
revitalization of local community. Future relations between local subjects
should be based on cooperation, not competition.
Keywords: social development, economic growth, contradictions,
endogenous factors, interdisciplinary approaches, horizontal analysis
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FOLKHMMET - czyli szwedzka odmiana państwa dobrobytu
Zarys treści: Artykuł omawia szwedzki model państwa dobrobytu
określany mianem folkhmmet, stanowiący podstawowy wyznacznik
polityki nastawionej na gwarantowanie bezpieczeństwa socjalnego
wszystkim obywatelom oraz ważne ogniwo spajające społeczeństwo
szwedzkie. Szwecja, określana mianem „ekonomicznego modelu
pokazowego" stanowi przykład koegzystencji rozbudowanego systemu
zabezpieczeń socjalnych z rozwojem sektora prywatnego, w którym
konsensus społeczno-gospodarczy stanowi wyznacznik wszystkich
poczynań. O wyjątkowości modelu szwedzkiego decyzją wysokie nakłady
na sferę socjalną czy znaczne obciążenia podatkowe.
Słowa kluczowe: państwo dobrobytu, welfare state, interwencjonizm
państwowy
FOLKHMMET-the Swedish example of welfare state
Summary: Sweden, defined as the "exemplaiy economic modeF is
a perfect example of coexistence of the complex system of social support
packages with the development of a private sector where
a socio-economic consensus determines all actions. An exceptional
character of the Swedish model is not only the result of considerable
financial outlays on social sphere or substantial tax incidence, but first of
all of the phenomenon of "Folkhmmet" that means a citizens' feeling of
unity. This is the basic determinant of the state policy, the main aim of
which is to guarantee every Swedish citizen the social security, and a very
important bond holding the nation together.
Keywords: Folkhmmet, welfare state, interventionism.
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Pomiar i ocena funkcjonowania sektora publicznego
Zarys treści: W artykule, w sposób syntetyczny, przedstawiono
problematykę związaną z najnowszymi poglądami odnoszącymi się do
pomiaru działania w sektorze publicznym. Przedstawiono w nim mierniki
jako narzędzie zarządzania i specyfikę oceny sektora publicznego.
Zwrócono uwagę na cechy specyficzne pomiaru pracy i oceny działalności
publicznej.
Słowa kluczowe: sektor publiczny, miernik, funkcje mierników, ocena
sektora publicznego.
Performance measurement and public sector activity evaluation
Summary: Performance measurement is an integral part of modern state.
It stands behind the creation of targets, contracts and agreements that
control public service delivery. This article concentrates on public sector
activity measurement. It presents problems related with the performance
measurement system and the role of indicators in public sector activity
evaluation, taking into account specific role and functions of public sector.
Many words are devoted to problems that arise during performance
indicators application.
Keywords: evaluation
measures, public sector
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Grawitacyjny model handlu w warunkach postępującej globalizacji - model
danych panelowych badający kształtowanie się wymiany handlowej
wybranych krajów ze wszystkimi krajami Unii Europejskiej
Zarys treści: Artykuł przedstawia ekonometryczną analizę handlu
międzynarodowego, jako empiryczną weryfikację teorii nazywanej
grawitacyjnym modelem handlu.
Słowa kluczowe: handel międzynarodowy, grawitacyjny model handlu,
model danych panelowych, globalizacja, Internet, Unia Europejska (UE),
PKB, transport, komunikacja.
The gravity model of international trade in progressing globalization panel model researching the formation of foreign trade in EU
Summary: This article concentrates on different factors connected with
globalization, which are said to be the major determinants of present
international trade. They are alternative to the physical distance between
states, which beside value of GDP per capita, according to the gravity
model of trade, effects international business exchange negatively.
Therefore, they have been used in econometric analysis of trade from
some of the countries belonging to EU, except their values of GDP,
variables characterizing decrease of transport and communication costs.
Observations concerned 11 countries, from year2001 to 2007. Results
indicate strong dependence on value of commerce from the number of km
of motorway, airports and fraction of companies having Internet access.
According to the panel model, GDP per capita has also positive influence,
although this influence is relatively smaller.
Keywords: international trade, gravity model of trade, panel data model,
Gross Domestic Product (GDP), globalization, transport, communication,
Internet, European Union.
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Badania i ocena kondycji finansowej ośrodka rekreacyjnego
Zarys treści: Podstawowym źródłem analizy wyniku finansowego O WL
„Kormoran" jest księgowa ewidencja kosztów i wyników oraz sporządzony
na jej podstawie rachunek zysków i strat. W analizie wyniku finansowego
rozróżnia się:
• analiza wstępna - obejmuje ocenę struktury i dynamiki tego wyniku
w różnych przekrojach; wnioski te mają charakter ogólny.
• analiza przyczynowa - ma na celu określenie wpływu poszczególnych
czynników na badane zjawisko.
 W przypadku przedsiębiorstwa usługowego, czynnikami które
wpływają na wynik ze sprzedaży produktów będą:
o liczba sprzedanych produktów,
o jednostkowa cena sprzedaży,
o jednostkowy koszt własny,
Słowa kluczowe: wynik finansowy, ewidencja kosztów, analiza wstępna,
analiza przyczynowa, bilans, majątek obrotowy, majątek trwały.
Research and Evaluation of the Position of an Recreation Centre
Summary: The basic source of financial result analysis prepared for OWL
"Kormoran" is a record of costs and results, as well as a profit and loss
account prepared on its basis. The financial result analysis consists of:
• preliminary analysis - assessment of the structure and dynamics of
the result in different cross sections; the conclusions are rather
general.
• casual analysis - the aim of it is to describe the influence of
individual factors on the phenomena which is the subject of analysis.
• When it comes to the service corporation, the factors which have an
influence on the result of the sale of the products are:
o the number of products which have been sold,
o the price of the individual sale,
o individual prime cost,
Keywords: Accounting financial result, The record of the costs,
Preliminary analysis, Casual analysis, Balance, Current assets, Fixed
assets.
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Biznesplan
gospodarstwa
agroturystycznego
metodyczne opracowania planu

Wybrane

aspekty

Zarys treść: Autor przedstawia działalność agroturystyczną jako
uszczegółowienie planowanej działalności biznesowej zarówno w zakresie
teoretycznym jak i praktycznym. Artykuł nie jest kompleksową
prezentacją wszystkich problemów, z którymi spotykamy się w trakcie
opracowania
biznes
planu
gospodarstwa
agroturystycznego.
Zaakcentowano w nim przede wszystkim konieczność poszukiwania
sposobów trafnego oszacowania popytu na usługi agroturystyczne. Od
strony metodycznej zostały w nim również omówione, problemy kalkulacji
kosztów w zależności od stopnia wykorzystania bazy noclegowej
gospodarstwa agroturystycznego. Rozważania dotyczące struktury biznes
planu ograniczono jedynie do prezentacji jednego z wielu wariantów
proponowanych w literaturze przedmiotu akcentując przede wszystkim
procedurę tworzenia planu od strony czynnościowej.
Słowa
kluczowe:
biznesplan,
agroturystyka,
gospodarstwo
agroturystyczne, fazy i etapy planowania, kalkulacje kosztów i ceny,
ryzyko opłacalności usług agroturystycznych.
Business plan of an agritourism farm. Selected methodological aspects of
the plan's preparation
Summary: In spite of rich literature on the subject concerning planning
business activity, sometimes there is a need to make some issues more
detailed both from the theoretical point of view and including the
requirements of economic practice. Agritourism activity can be an
example here. In spite of appearances, agritourism activity is charged
with a significant risk and requires a reliable planning, especially in cases
of searching for external funding. Financial institutions expect their
potential clients - investors to provide professionally prepared business
plans. The article is not a presentation of all problems that can appear
while preparing the plan. First of all it emphasizes the necessity of finding
the adequate methods to estimate the demand for agritourism services.
As far as methodology is concerned, the article discusses problems of cost
calculation in relation to the level of the use of the agritourism farm's
accommodation base. The deliberations concerning the structure of a
business plan were limited only to a presentation of a single variant out of

many proposed in the subject literature, especially emphasizing the
procedure of creating the plan from its functional side.
Keywords: business plan, agritourism, agritourism farm, phases and
stages of planning, cost and price calculations, agriiuorism services
profitability risk
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Propozycja konstrukcji Planu Kont do wykorzystania w dydaktyce
rachunkowości finansowej i zarządczej na studiach licencjackich o
specjalności „rachunkowość" w WSG w Bydgoszczy
Zarys treści: Praca zawiera propozycję planu kont do wykorzystania w
dydaktyce. Przedstawione zostały konta księgi głównej: ich symbole,
nazwy
oraz
zasady
funkcjonowania.
Wybrane
księgowania
zaprezentowano za pomocą schematu pokazującego praktyczny sposób
ewidencji. W pracy proponuje się stosowanie symboli występujących w
planie kont do nauki wzajemnych powiązań kont występujących w
rachunkowości. Wykorzystanie w dydaktyce narzędzi stosowanych w
praktyce pozwoli studentom nabytą wiedzę zastosować w pracy
zawodowej.
Słowa kluczowe : Zakładowy Plan Koni, rachunkowość finansowa (RF),
rachunkowość zarządcza (RZ), konto księgi głównej (syntetyczne zbiorcze), konto ksiąg pomocniczych (analityczne - szczegółowe), Ustawa
o rachunkowości.
The Proposal of the Account Scheme construction for the use in didactics
in financial and managerial accountancy - licentiates studies "Accountancy at College of Economy in Bydgoszcz"
Summary: The account scheme may be defined as the systematized
register of names and symbols of the accounts designed for recordkeeping in certain organisation units of the totality of resources possessed
by them, their origins, and all changes that occur in them (together with
economic processes and results) complemented by the explanatory
remarks about the content and interrelations between these accounts.
This characteristics together with the authors' didactic work experience
allows us to state that the accounts' scheme is a necessary and effective
didactic tool and should be applied in the teaching in financial and
managerial accountancy. The thesis contains the proposal of the accounts'
scheme change to be used in didactics. The ledger's accounts are
presented in the thesis: their symbols, names and the functioning rules.
The selected accountings are presented with the help of the outline that
illustrates the practical way of recording, in the work the usage of the

symbols existing in the accounts' scheme is proposed for the study of the
accounts' interrelations existing in accountancy. The didactic use of the
tools applied in practice will enable students to use their knowledge in
their professional career with no obstacles.
Keywords: Institutional Account Scheme, Financial Accountancy,
Managerial Accountancy, Ledger's Account (Synthetic), Auxiliary Book's
Account (Analytic), Accountancy Act.
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Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Kontrola skarbowa i podatkowa w Polsce w latach 1945-1981
Zarys treści: Artykuł analizuje zmiany i przekształcenia kontroli
skarbowej i podatkowej w Polsce w latach 1945-1981 z uwzględnieniem
rozwiązań systemowych w administracji skarbowej oraz w aparacie
skarbowym państwa polskiego.
Słowa kluczowe: aparat skarbowy, administracja skarbowa, kontrola
skarbowa
Functioning of treasury and tax inspection in Poland between 1945-1981
Summary: In Poland in the years 1945-1981 the command and quota
management system functioned, which was not based on economic
account. Keeping account books by entrepreneurs was subordinated to tax
regulations - they were actually tax books for working out the tax base.
The structure and task of the tax control, after a short time just after
World War II, were also subordinated to the objectives of the planned
economy.
Keywords: treasury and tax inspection in Poland, tax control.
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Etyka w turystyce i hotelarstwie
Zarys treści: W opracowaniu omówiono znaczenie etyki w turystyce i
hotelarstwie. Autorzy przedstawili problem społecznej odpowiedzialności
biznesu w gospodarce turystycznej.
Słowa kluczowe: hotelarstwo, społeczna odpowiedzialność biznesu,
przedsiębiorstwo turystyczne.
Summary: The article considers the meaning of tourism and hospitality
ethics. The authors presented an issue of Corporate Social Responsibility
in tourism economy.
Keywords: hospitality, Corporate Social Responsibility (CSR), tourism
company

