Wstęp
Szanowny Czytelniku
Mam przyjemność w imieniu zespołu redakcyjnego, autorów i Wydawcy przedstawić do oceny kolejny, 13. tom „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych”. W publikacji znalazły się artykuły studentów oraz
studentów studiów doktoranckich dwóch uczelni — Uniwersytetu Wrocławskiego
i Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. Tom ten jest kolejnym dowodem
współpracy i tradycji kontaktów naukowych pomiędzy naszymi uczelniami.
Jesteśmy bardzo wdzięczni za wszystkie uwagi i sugestie odnoszące się zarówno do zawartości, jak i formy obecnego i kolejnych wydawanych tomów.
W 13. numerze wprowadziliśmy kilka modyfikacji sugerowanych przez naszych
przyjaciół i Radę Redakcyjną.
Najważniejsze zmiany w niniejszym tomie to wprowadzenie dodatkowych elementów, takich jak abstrakty i klasyfikacja JEL, co ułatwi korzystanie z publikacji.
Kolejnym uzupełnieniem jest dodanie informacji o opiekunie naukowym autora.
Faktem jest to, iż oprócz oczywistej anonimowej procedury recenzowania, mającej
wpływ na ostateczny kształt i formę artykułu, autorzy przed złożeniem pracy do recenzji i ewentualnej publikacji korzystają z opinii i sugestii swoich promotorów
prac doktorskich lub opiekunów studenckiego koła naukowego. Postanowiliśmy
więc docenić ich wkład poprzez wskazanie, kim są osoby motywujące, wspierające czy weryfikujące w pierwszej fazie artykuł. Nie oznacza to jednak, że opiekun
naukowy jest współautorem publikacji, jest pierwszym, wewnętrznym poziomem
weryfikacji naukowego charakteru materiałów kierowanych do recenzji.
Z wielką radością pragnę poinformować, iż SPPAiE dostąpiły zaszczytu rozszerzenia składu Rady Redakcyjnej o prof. C. Albagliego, dyrektora Instytutu
CEDIMES z Paryża, jak też dra Sergija Kasiana z Dniepropietrowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Olesia Gonczara. Problematyka poruszana w artykułach
wymaga stałego poszerzania składu naszych recenzentów zewnętrznych i wewnętrznych, którym za ich trud i wnikliwe recenzje oraz uwagi pragnę gorąco podziękować w imieniu autorów i Redakcji SPPAiE.
W imieniu autorów i całej Rady Redakcyjnej proszę o przyjęcie podziękowań
skierowanych do naszych przyjaciół i partnerów, w tym Wrocławskiego Parku
Technologicznego, jak też władz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, bez
których decyzji nie byłaby możliwa kontynuacja „Studenckich Prac Prawniczych,
Administratywistycznych i Ekonomicznych”.
O przyjęcie podziękowań proszę Redakcję Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, której wkład w jakość publikacji jest jak zwykle wielki.
W imieniu Redakcji SPPAiE zapraszam do lektury.
Dr Marcin Winiarski
mswiniar@prawo.uni.wroc.pl
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Preface
Dear Reader,
I am pleased, on behalf of the editorial team, authors and publishers to present a subsequent, 13 volume of Students’ Legal, Administrative and Economic
Papers. The volume contains articles written by the students and PhD students
of two universities: the University of Wrocław and the National Ivan Franko University of Lviv. This volume is a further proof of the tradition of cooperation and
scientific contacts between the two universities.
We are very grateful for all the comments and suggestions regarding both the
content and the form of the present as well as subsequent volumes issued. In the
present volume we introduced several modifications suggested by our friends and
the Editorial Board. The most important changes include the introduction of additional elements, such as abstracts, JEL classification, making it easier to find and
use the publication. Another addition is the information about the scientific tutor.
The fact is that, in addition to the obvious anonymous reviewing procedures, influencing the final shape and form of the article, the authors can also benefit from
the views and suggestions of their dissertations supervisers as well as the tutors of
the student academic circle. Therefore we decided to acknowledge the contribution made by those who motivate and support the authors and verify the content
of the articles in their initial phases. This does not mean, however, that the tutor
is a co-author of the publication. This is the first, internal revision of the scientific
nature of the materials to be submitted for review.
With great joy and pride I would like to inform you that the journal has had
the honor of extending the Editorial Board by Prof. C. Albagli, Director of the
CEDIMES Institute in Paris and Dr. Sergii Kasian from the Dnepropetrovsk National University of Oles Gonchar.
The issues raised in the articles require constant enlarging of the group of our
internal and external reviewers, whom I would like to thank on behalf of the authors as well as the Editors of Students’ Legal, Administrative and Economic Papers for their efforts and insightful reviews and comments. On behalf of all the
authors and the Editorial Board, I would like to ask our friends and partners, including the Wrocław Technology Park and the authorities of the Faculty of Law,
Administration and Economics, without which the decision to continue the series Students’ Legal, Administrative and Economic Papers would not have been
possible, to accept sincere thanks. We would also like to thank the editors from
the Wrocław University Press, whose contribution to the quality of the paper has
been, as always, great.
On behalf of the Editorial Board of Students’ Legal, Administrative and Economic Papers I invite you to read the current issue.
Dr Marcin Winiarski
mswiniar@prawo.uni.wroc.pl
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