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Od redakcji 

Cywilizacja zaczyna się, gdy człowiek w dążeniu  
do swoich celów może wykorzystać więcej wiedzy, niż sam zdobył,  

i gdy przekracza granice swojej ignorancji  
korzystając z wiedzy, której sam nie posiada  

[Friedrich A. von Hayek] 

Friedrich A. voń Hayek defińiując pojęcie cywilizacji zwrócił uwagę 

na końieczńość wymiańy myśli – końieczńość wykształceńia w lu-

dziach kompeteńcji korzystańia z wiedzy Ińńych, ze świadomością 

własńej ńiewiedzy. Zadawańie pytań i szukańie odpowiedzi wińńo stać 

się początkiem każdego dialogu. 

Zgodńie z profilem czasopisma biez ący ńumer Zbliz eń  Cywiliza-

cyjńych pos więcońy został szerokiemu spektrum zagadńień  albowiem 

odńajdziemy tu opracowańia z obszaru fińańso w publiczńych, zarzą-

dzańia, a dokładńiej ańalizy bizńesowej z wykorzystańiem modelu 

SIPOC i macierzy RACI a takz e artykuły pos więcońe Fuńduszowi Go-

spodarki Zasobem Geodezyjńym i Kartograficzńym i ańalizie fuńkcji 

ceńtro w hańdlowych jako zjawisk w przestrzeńi miast.  

Numer, kto ry oddajemy do rąk Czytelńika, rozpoczyńa artykuł Ańńy 

Pasek, zatytułowańy  „Ceńtrum Hańdlowe w strukturze miasta – »mia-

sto w mies cie« czy »wyspa hańdlowa«. Ańaliza ńa przykładzie fuńkcji 

ceńtro w hańdlowych”. Autorka, odwołując się do ańalizy literatury oraz 

przygotowańej ańalizy SWOT, ukazuje ceńtra hańdlowe jako waz ńe ele-

meńty rozwoju gospodarczego, ale przede wszystkim ukazuje ceńtra 

hańdlowe jako elemeńty struktury miejskiej. Juz  w samym tytule autor-

ka stawia pytańie o to, czy ceńtrum hańdlowe to „miasto w mies cie”, czy 

„samotńa wyspa hańdlowa”. Dokońańe ańalizy wskazują, z e obiekty 

hańdlowe, stańowią ńie tylko istotńą częs c  przestrzeńi miasta zaro wńo 
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pod kątem architektońiczńym ale tez  hańdlowym i rozrywkowym. To 

juz  ńie tylko miejsce pracy – zmiańy i ńowe oczekiwańia końsumeńto w 

sprawiają, z e ceńtra hańdlowe ńie tylko zmieńiły oblicze hańdlu, ale 

stały się takz e przestrzeńią multifuńkcyjńą, kto ra wińńa zaspokajac  

potrzeby końsumeńto w ńa wielu płaszczyzńach. Pro ba odpowiedzi ńa 

postawiońe pytańie, skłańia autorkę do stwierdzeńia, z e ńie jest to od-

powiedz  łatwa i jedńozńaczńa albowiem zmieńiające się fuńkcje ceń-

tro w hańdlowych, podyktowańe są wciąz  rosńącymi potrzebami koń-

sumeńta jako tego, kto ry fińalńie determińuje tę przestrzeń , zgłaszając 

swoje oczekiwańia. Zatem s ledzeńie treńdo w ale i potrzeb końsumeńta 

kształtuje tę przestrzeń  i jej fuńkcje.  

W swoim artykule, zatytułowańym „Charakter prawńy i rola wielo-

letńiej progńozy fińańsowej w końteks cie rosńącego zadłuz eńia jed-

ńostek samorządu terytorialńego”, Marika Musmańow zwraca uwagę, 

z e wieloletńia progńoza fińańsowa miała stańowic  ńowoczesńy iństru-

meńt w zarządzańiu fińańsami samorządowymi, będąc jedńoczes ńie 

dokumeńtem oraz aktem prawńym, kto ry umoz liwia wydłuz eńie okre-

su plańowańia ale takz e zapewńia stabilizację fińańsową samorządu 

terytorialńego. Ukazańie tego ńarzędzia i jego skuteczńos ci, w obliczu 

rosńącego zadłuz eńia jedńostek samorządu terytorialńego, stańowi cel 

ńińiejszego artkułu chociaz  obok wskazańia roli wieloletńiej progńozy 

fińańsowej w artykule przedstawiońo ro wńiez  kwestie związańe 

z uchwalańiem progńozy fińańsowej, jedńoczes ńie podkres lając rolę 

regiońalńych izb obrachuńkowych oraz ich wpływ ńa procedurę 

uchwalańia wieloletńiej progńozy fińańsowej jedńostek samorządu 

terytorialńego.  

„Odpowiedzialńos c  kierowńika jedńostki sektora fińańso w publicz-

ńych za ńaruszeńie dyscyplińy fińańso w publiczńych” to tytuł kolej-

ńego artykułu zamieszczońego w ńińiejszym ńumerze. Martyńa Lizak 

ukazuje w ńim rolę kierowńika jedńostki sektora fińańsowego jako 

osoby odpowiedzialńej za całos c  gospodarki fińańsowej podległej mu 

jedńostki. Ańalizy zadań  dokońuje odwołując się do stosowńych 

przepiso w prawa, kto re stańowią, w tym obszarze, opis zakresu 

obowiązko w i wyńikającej z ńich odpowiedzialńos ci kierowńika, kto ry 
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jako podmiot odpowiedzialńy za całos c  gospodarki fińańsowej jed-

ńostki, zobligowańy jest do przestrzegańia przepiso w prawa oraz 

dbańia o prawidłowe fuńkcjońowańie podległej mu jedńostki, poprzez 

prawidłowo prowadzońą końtrolę zarządczą.  

Fuńdusz Gospodarki Zasobem Geodezyjńym i Kartograficzńym, jego 

koństrukcja prawńa oraz jego rola w systemie fińańsowym pań stwa, 

stał się tematem kolejńego artykułu opublikowańego ńa łamach 

czasopisma. Karol Barańowski, w swoim artykule zatytułowańym 

„Fuńdusz Gospodarki Zasobem Geodezyjńym i Kartograficzńym – wy-

brańe zagadńieńia”, ńie tylko dokońuje opisu koństrukcji prawńej, ale 

poddaje ańalizie zadańia fuńduszu, kto re ńa przestrzeńi lat ewaluo-

wały. Opracowańie zawiera katalog przychodo w fuńduszu, jego kosz-

to w oraz s rodko w przezńaczańych ńa realizację zadań  fuńduszu 

w ozńaczońych latach ńa podstawie uchwał budz etowych. Autor doko-

ńuje krytyczńej oceńy fuńduszu, co wyraz ńie akceńtuje w swojej osta-

teczńej końkluzji, w kto rej podwaz a rolę fuńkcjońowańia fuńduszu, jak 

i moz liwos ci realizowańia powierzońych zadań .  

Numer koń czy artykuł autorstwa Końrada Michalskiego, zatytuło-

wańy „Zastosowańie modelu SIPOC i macierzy RACI w ańalizie bizńe-

sowej operatora logistyczńego”. Celem artykułu jest ukazańie ańalizy 

bizńesowej z wykorzystańiem modelu SIPOC i macierzy RACI. Autor 

artykułu dokońuje opisu modelu oraz wskazuje moz liwos ci jego wy-

korzystańia u operatora logistyczńego plańującego wdroz eńie kom-

pleksowego wsparcia IT dla sektora logistyki. 

Gorąco zapraszamy zaro wńo do lektury tego ńumeru „Zbliz eń  Cy-

wilizacyjńych”, jak i do publikowańia ńa łamach kolejńych ńumero w 

ńaszego kwartalńika! 

       Redakcja 

 


