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1. 

E. Barej, Zakres władztwa podatkowego – na przykładzie miast na prawach powiatu w województwie 

zachodniopomorskim, w Wzrost i rozwój potencjału Europy – inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną 

gospodarkę regionów, IX Forum Samorządowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 794, 

Ekonomiczne Problemy Usług nr 108, Szczecin 2013  

 

E. Barej, The scope of powers of taxation – the example of cities with poviat status in Westren Pomerania, 

published by the University of Szczecin, Szczecin 2013 

streszczenie: W opracowaniu określono znaczenie władztwa podatkowego w budowaniu przewagi konkurencyjnej 

miast. Zbadano skutki władztwa podatkowego oraz ich wpływ na dochody budżetowe w miastach na prawach powiatu 

w latach 2006 – 2011 w Polsce. Celem artykułu było porównanie miast na prawach powiatu województwa 

zachodniopomorskiego, w odniesieniu do skutków władztwa podatkowego oraz ich wpływu na dochody budżetowe. 

Badaniami objęto Szczecin, Koszalin i Świnoujście. Okres badań obejmuje lata 2006 – 2011. W pracy wykorzystano 

metodę porównawczą. Z przeprowadzonych badań wynika, że największym wpływem władztwa podatkowego na budżet 

miasta charakteryzuje się Świnoujście i Koszalin. 

summary: This study determines the importance of the powers of taxation in building the competitive advantage of the 

cities. The effects of powers of taxation and their impact on the budget revenues in the cities with the poviat status in the 

years 2006 – 2011 in Poland have been examined. The purpose of the article was to compare the cities with the poviat 

status in West Pomerania with respect to the effects of powers of taxation and their impact on the budget. The study 

covered Szczecin, Koszalin and Swinoujscie and the study period relates to the years 2006 – 2011. It was based on the 

comparative method. The study shows that the greatest impact of the powers of taxation on the budget of the city is in 

Swinoujscie and Koszalin. 

słowa kluczowe: miasta na prawach powiatu, władztwo podatkowe 

key words: cities witj the poviat status, power of taxation 

Rok 2012 

2. 

E. Barej, Finansowa konkurencyjność miast – na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, 

w: Partnerstwo instytucjonalne i gospodarcze szansą na zrównoważony rozwój regionów, VIII Forum 

Samorządowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 726, Ekonomiczne Problemy Usług nr 99, 

Szczecin 2012 

 

E. Barej, Financial competitiveness of cities – on the example of West Pomeranian Province, published by the 

University of Szczecin, Szczecin 2012  

streszczenie: Postępująca globalizacja gospodarcza i rosnąca otwartość gospodarki lokalnej ułatwiają wzrost konkurencji 

między miastami. Konkurencyjność miast oznacza zdolność do przyciągania kapitału i zachowania go w swoich 

granicach. W artykule dokonano analizy finansowej konkurencyjności miast, a także czynników ją determinujących, 

takich jak: polityka inwestycyjna, pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych, wydatki na promocję, elementów 

polityki fiskalnej, takich jak ulgi podatkowe, zwolnienia z podatku i obniżek podatków. Celem artykułu jest ocena 

wpływu czynników finansowych na konkurencyjność miast, na przykładzie wybranych miast województwa 

zachodniopomorskiego. Opracowano ranking finansowej konkurencyjności dziewięciu miast regionu.  

summary: The process of ongoing economic globalization and the growing openness of local economies facilitate an 

increase in competition among cities. The competitiveness of cities means the ability to attract capital and to retain it 

within their limits. The article will analyze financial competitiveness of cities as well as factors determining its shape, 

such as: investment policy, raising funds from external sources, promotional spending, and such elements of fiscal policy 

as tax relief, tax exemption and tax cuts. The purpose of this paper is to assess the influence of financial factors on 

competitiveness of cities, in the example of selected cities of West Pomeranian Province. The ranking of financial 

competitiveness of nine cities of the region was created. 

słowa kluczowe: konkurencyjność, miasta, ranking konkurencyjności 

key words: competitiveness, cities, competitiveness ranking  

Rok 2011 

3. 

E. Barej, Znaczenie wydatków majątkowych w budowaniu konkurencyjności miast (na przykładzie wybranych 

miast województwa zachodniopomorskiego), w: Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Seria Oeconomica 

291 (65) 2011, Szczecin 2011  

 

E. Barej, The importance of property expenditure in bulding the cities competitiveness (an example of chosen 

cities from West Pomeranion Province), in: Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Seria Oeconomica 291 

(65) 2011, Szczecin 2011 

streszczenie: W opracowaniu określono znaczenie wydatków majątkowych w budowaniu przewagi konkurencyjnej 

miast. Zbadano wydatki majątkowe miast na prawach powiatu oraz gminach miejskich i miejsko-wiejskich w latach 

2004 – 2009 w Polsce. Celem artykułu było porównanie 6 miast województwa zachodniopomorskiego, w odniesieniu do 

wydatkowania środków na inwestycje. Badaniami objęto Szczecin, Koszalin, Świnoujście, Stargard Szczeciński, 

Szczecinek i Kołobrzeg. Okres badań obejmuje lata 2004 – 2009. W pracy wykorzystano metodę rangowania oraz 

porównano wydatki majątkowe miast w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Z przeprowadzonych badań wynika, że najlepiej 



przedstawiała się pozycja Świnoujścia, którego wydatki majątkowe przypadające na mieszkańca były 2-krotnie wyższe 

niż Szczecina. 

summary: The study underlines the importance of the property expenditure in building the competitive advantage of the 

cities. The article examines a disbursement of assets in the cities and county municipalities and urban-rural areas in the 

years 2004 – 2009 in Poland. The aim of the article is to compare investment expenditure of six cities in West 

Pomeranion province. The study involves Szczecin, Koszalin, Swinoujscie, Stargard, Szczecinek and Kolobrzeg. The 

survey includes statistic data from 2004 to 2009. In this article the grades method and the comparison of cities 

expenditures per capita is used. As the result of the studies we can see that spending money is on the highest level in 

Swinoujscie. The expenditures per capita are 2-fold higher in this city than in the Szczecin. 

słowa kluczowe: konkurencyjność, miasta, inwestycje, wydatki majątkowe 

key words: competitiveness, cities, investments, capital expenditure 

4. 

E. Barej, Badanie konkurencyjności miast na prawach powiatu: relacja wydatków inwestycyjnych do miejsc 

pracy, w: Samorząd terytorialny wobec procesów rozwoju, partnerstwa i współpracy VII Forum Samorządowe, 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 683, Ekonomiczne Problemy Usług nr 77, Szczecin 2011 

 

E. Barej, Study of competitiveness of cities with county rights: the ratio of investment spending to work places,  

published by the University of Szczecin, Szczecin 2011 

streszczenie: Artykuł dotyczy budowania konkurencyjności miast na prawach powiatu poprzez nakłady inwestycyjne  

i ich wpływ na miejsca pracy. Celem artykułu jest analiza zależności wydatków inwestycyjnych oraz liczby ofert pracy. 

Badaniem objęto miasta na prawach powiatu w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem miast na prawach powiatu 

województwa zachodniopomorskiego w latach 2000 – 2010.  

summary: This article applies to building competitive cities in the county through capital expenditures and their impact 

on the work places. Aim of this study is to analyze the dependence of investment spending and the number of job offers. 

The study included cities with county rights in Poland, with particular emphasis on cities in the county of West 

Pomeranion Province in 2000 – 2010. 

słowa kluczowe: konkurencyjność, miasta, inwestycje 

key words: competitiveness, cities, investments 

Rok 2010 

5. 

E. Barej, Wsparcie konkurencyjności regionów przez klastry, w: Ekonomia, Prace Naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu nr 113, Wrocław 2010  

 

E. Barej, Support the competitiveness of the regions of clustered, published by the Wrocław University  

of Economics, Wrocław 2010 

streszczenie: Koncepcja klastrów stanowi nowy sposób myślenia o kreowaniu konkurencyjności zarówno 

przedsiębiorstw jak i regionów. W artykule omówiono jak klastry biznesowe stymulują współpracę między 

poszczególnymi podmiotami życia gospodarczego, a przez to przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności regionu, na 

którym dany klaster funkcjonuje. Współpraca i konkurencja, jak również czynnik lokalizacji to główne elementy 

koncepcji klastra. W artykule opisano 2 klastry województwa zachodniopomorskiego i ich wpływ na rozwój 

konkurencyjności w regionie. 

summary: The paper show how business clusters promote cooperation among companies and how they contribute to the 

competitiveness of region. Cooperation and competition as well as localization factor are the heart of cluster concept. 

The goal of the paper is to shed some light on the cluster concept which is still uncommon in Poland. The article 

describes 2 clusters on The Zachodniopomorski region and they impact on the development of competitiveness in the 

region. 

słowa kluczowe: konkurencyjność regionów, klastry, inicjatywy klastrowe 

key words: regional competitiveness clusters, cluster initiatives 

6. 

E. Barej, Identyfikacja podstawowych czynników rozwoju konkurencyjności miast, w: Potencjał turystyczny, 

Zeszyty Naukowe nr 592, Ekonomiczne problemy turystyki nr 14, Szczecin 2010 

 

E. Barej, Investment and promotion as a financial aspects of competitiveness of cities, published by the University 

of Szczecin, Szczecin 2010 

streszczenie: W artykule przedstawiono zasady kreowania obrazu miast. Miasta odgrywają istotną rolę w budowaniu 

gospodarki opartej na wiedzy, zapewniając najwyższy potencjał techniczny i naukowy. Główną uwagę poświęcono 

finansowym czynnikom wzrostu konkurencyjności. Autorka przedstawia definicje i znaczenie konkurencyjności 

jednostek terytorialnych. Artykuł opisuje finansowe czynniki konkurencyjności wykorzystywane przez miasta 

Kołobrzeg i Międzyzdroje. 

summary: The paper presents the rules of image creation of cities. The cities play significant role in building the 

economy based on knowledge providing the highest technological and scientific potential. The main attention is put on 

financial aspects of competitiveness growth. Autor presents definitions and meaning of territorial units competitiveness 

mainly of the local level and the competitiveness factors. The article describes financial aspects which the cities 

Kołobrzeg and Międzyzdroje are using to rise of their competitiveness. 

słowa kluczowe: inwestycje, konkurencyjność, promocja miast 

key words: investments, competitiveness, promotion of cities 

Rok 2009 



7. 

E. Barej, Wsparcie finansowe działalności badawczo – rozwojowej w Polsce, w: Folia Pomeranae Universitatis 

Technologiae Stetinensis 270, Oeconomica 55, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2009  

 

E. Barej, The financial support of research and development activity in Poland, in: Folia Pomeranae Universitatis 

Technologiae Stetinensis 270, Oeconomica 55, Szczecin 2009 

streszczenie: Polska stając się członkiem Unii Europejskiej podjęła się realizacji postanowień strategii lizbońskiej – 

socjalno-ekonomicznego programu, który zapewnia działania w czterech kluczowych sferach: podstawowej wiedzy 

ekonomicznej, liberalizacji rynkowej, przedsiębiorczości i zwięzłości społecznej. W ekonomii jednostki badawczo-

rozwojowe potrzebują zwłaszcza umocnienia ich pozycji. Artykuł prezentuje analizę finansowego wsparcia  

w działalności badawczo-rozwojowej. Wspierając przedsiębiorców-innowatorów i rozwijając podstawy dla wiedzy 

ekonomicznej stają się oni ważnym elementem teraźniejszych strategii ekonomicznych. 

summary: Poland becoming a member of European Union has undertaken to execute resolutions of Lisbon Strategy – 

social-economical programme which provides activities in four key spheres: knowledge-based economy, markets 

liberalizations, enterprise and social compactness. In the economy research and development units need to reinforce their 

position in particular. The article presents the analysis of the financial support of activity research and development. 

Supporting the entrepreneur-innovator and developing the bases for the knowledge-based economy is becoming the 

important element of present economic strategies. 

słowa kluczowe: działalność badawczo – rozwojowa (B+R), innowacyjność, nauka 

key words: research and development , activity, science 

8. 

E. Barej, Finansowe aspekty konkurencyjności miast na przykładzie wybranych miast województwa 

zachodniopomorskiego, w: Zeszyt Naukowy nr 29 Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów, Wrocław 2009 

 

E. Barej, Financial aspects of competitiveness of cities on example of chosen cities of West Pomeranion Province,  

published by the School of Management and Finance, Wrocław 2009 

streszczenie: Miasta odgrywają istotną rolę w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy, zapewniając najwyższy 

potencjał techniczny i naukowy. Główną uwagę położono na finansowe aspekty wzrostu konkurencyjności. Autor 

przedstawia definicje i znaczenie konkurencyjności jednostek terytorialnych na poziomie lokalnym i czynniki 

konkurencyjności. Artykuł opisuje aspekty finansowe zwiększające konkurencyjność w Białogardzie, Kołobrzegu, 

Policach, Szczecinku i Wałczu.  

summary: The cities play significant role in building the economy based on knowledge providing the highest 

technological and scientific potential. The main attention is put on financial aspects of competitiveness growth. Autor 

presents definitions and meaning of territorial units competitiveness mainly of the local level and the competitiveness 

factors. The article describes financial aspects which the cities: Białogard, Kołobrzeg, Police, Szczecinek, Wałcz are 

using to increase of cities competitiveness. 

słowa kluczowe: kluczowe: konkurencyjność jednostek terytorialnych, miasto, czynniki konkurencyjności 

key words: territorial unit competitiveness, city, competitiveness factors 

9. 

E. Barej, Finansowe instrumenty stymulowania przedsiębiorczości na poziomie gmin, w: Zeszyty Naukowe US  

nr 526, Ekonomiczne Problemy Usług nr 29, V Forum Samorządowe, Szczecin 2009  

 

E. Barej, Financial instruments of stimulation of enterpreneurship at the communes’ level, published by  

the University of Szczecin, Szczecin 2009 

streszczenie: Gmina ma w dyspozycji wiele instrumentów, dzięki którym może wpływać na lokalne życie gospodarcze. 

Gminy z reguły są głównymi inwestorami infrastruktury w regionie. Tworzą również lokalną politykę podatkową. 

Jednak ma to niewielki wpływ na rozwoju biznesu na poziomie lokalnym. Gminy stosują również pewne działania 

promocyjne, aby pozyskać nowych inwestorów z ich regionu. Artykuł opisuje instrumenty finansowe mające na celu 

wspieranie rozwoju w gminach takich jak: Świdwin, Drawsko Pomorskie, Połczyn-Zdrój.  

summary: Commune manages lots of financial instruments stimulating the development of a local market. Communes 

usually they are the main investors of infrastructure in region. They are also creating tax policy in region. However it has 

small influence into development business in communicy level. Also communes make some promotion actions to gain 

new investors of their region. The article describes financial instruments which the commons: Świdwin, Drawsko 

Pomorskie, Połczyn-Zdrój are using to support regional development. 

słowa kluczowe: instrumenty podatkowe, inwestycje, promocja gmin 

key words: tax instruments, investment, promotion of municipalities 

 


