Wstęp
„Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne” są publikacją zawierającą artykuły przygotowywane przez studentów i doktorantów
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Uzupełniają je prace uczestników międzynarodowych konferencji organizowanych na naszym Wydziale. Niniejsza publikacja ukazuje się od 2003 roku, spełniając wymagania stawiane publikacjom naukowym, obecnie stała się półrocznikiem.
Z wielką przyjemnością przedstawiamy do oceny 12 numer SPPAiE. Niniejszy
tom zawiera artykuły przygotowane przez uczestników Międzynarodowej
Konferencji „Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa — w poszukiwaniu nowych paradygmatów” , której głównym organizatorem było Naukowe Koło
Ekonomistów, a która odbyła się w grudniu 2012 we Wrocławiu na Wydziale Prawa,
Administracji i Ekonomii. Do niniejszego tomu wybrane zostały artykuły o zróżnicowanej tematyce, ale łączy je wspólna idea — próba odpowiedzi na główny
problem konferencji — nowe otoczenie ekonomiczno-społeczne wymaga nowych rozwiązań i nowych modeli. W tym miejscu pragnę podziękować bardzo
gorąco Zarządowi Fundacji „Pro Mathematica”, zajmującej się przede wszystkim
organizowaniem i wspieraniem inicjatyw propagujących wiedzę matematyczną
wśród dzieci i młodzieży, za pomoc i wsparcie finansowe, które umożliwiło zorganizowanie konferencji i wydanie tej publikacji.
Pragnę podziękować również Członkom Rady Redakcyjnej, naszym przyjaciołom, sympatykom i wszystkim, których pomoc, wsparcie i rady umożliwiają
kontynuację serii, doskonalenie jej kształtu i zawartości. Specjalne podziękowania składam wszystkim recenzentom artykułów, jestem bowiem pewien, że uwagi
i sugestie zmian i uzupełnień do artykułów były bezcennymi radami i przyczyniły
się nie tylko do udoskonalenia ich kształtu i zawartości, ale również do rozwoju
naukowego samych autorów. O przyjęcie podziękowań proszę również opiekunów naukowych, to bowiem z nimi konsultowane były tezy i inne elementy pracy,
a w końcu to od ich decyzji zależy dopuszczenie do dalszego etapu prac redakcyjnych danej publikacji.
Proszę również o przyjęcie podziękowań Redakcję Wydawnictwa Uniwersytetu
Wrocławskiego, którego standardy wydawnicze, wspaniała i troskliwa praca redaktorów i całej redakcji technicznej pozwalają autorom i nam wszystkim cieszyć
się ostatecznym wynikiem.
Będę wdzięczny za wszystkie uwagi, sugestie i pytania skierowane do autorów.
Redaktor naczelny SPPAiE
Marcin Winiarski
mswiniar@prawo.uni.wroc.pl
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Preface
“Students legal, administrative and economic papers” contains articles written by undergraduate and PhD students of the Faculty of Law, Administration
and Economics at the University of Wroclaw. They are complemented by papers
of participants of international conferences held at our Faculty. This publication
has been published since 2003. Meeting the requirements for scientific publications, will be published twice a year.
With great pleasure we present 12th number of “Students legal, administrative
and economic papers” to assess. This volume contains articles prepared by participants of the International Conference “ Consumer, Company and Global Economy
- searching for new paradigms”, which main organizer was Economics Students
Association. The conference took place at the Faculty of Law, Administration and
Economics in Wroclaw in December 2012. For this volume articles on various
subjects have been selected, but they all of them are united by common idea —
to answer the main problem of the conference — new solutions and new models
required by new socio-economic environment . At this point I would like to thank
to the Management Board of the Foundation Pro Mathematica, involved in organizing and supporting initiatives that promote mathematical knowledge among
children and young people, for their help and financial support, which enabled
organization of this conference and this publication.
I would also like to thank to the members of the Editorial Board, our friends, supporters and all those whose help, support and advice allow to continue this series
and improve its design and content. Special thanks to all the reviewers of the articles. I am sure that their comments and suggestions for changes or additions to the
articles were invaluable advice and contributed to not only improve their form
and content, but also scientific development of their authors. Thanks to tutors of
students for helpful advice on thesis and other work items.
I would also like to thank editors and technical editors of the Wroclaw
University Press for publishing standards and excellent and attentive work which
allow all of us to enjoy the final result.
I will be grateful for any comments, suggestions and questions addressed to the
authors.
Editor-in-Chief of Students legal, administrative and economic papers
Marcin Winiarski
mswiniar@prawo.uni.wroc.pl
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