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Szanowni Państwo,
Z dniem 15.12.2018 roku rozpoczęliśmy realizację projektu
badawczego pt.

PRAWO A GOSPODARKA. WYZWANIA DLA POLSKI

Celem projektu jest analiza relacji między prawem a gospodarką w
Polsce oraz realizowanie badań ilościowych i jakościowych na
temat efektywności regulacji prawnych w kontekście wzrostu
gospodarczego w Polsce.

Projekt badawczy skierowany jest do pracowników naukowych,
doktorantów, studentów oraz praktyków zajmujących się
badaniem relacji między prawem a gospodarką w Polsce.

Zakładane efekty realizowanego projektu badawczego:
- aktywizacja środowiska osób interesujących się problematyką
prawa i gospodarki
(w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym),
- cykliczne wydawanie monografii naukowych pt.
Regulacje prawne a funkcjonowanie polskiej gospodarki,
zawierających artykuły naukowe napisane przez osoby
zaangażowane w projekt badawczy.

W związku z powyższym, zapraszamy Państwa do
przesyłania tekstów do monografii naukowej pod redakcją pt.
Regulacje prawne a funkcjonowanie polskiej gospodarki.

Proponowana tematyka artykułów:
* Polski system gospodarczy w świetle regulacji prawnych
* Rola prawa w życiu społecznym i gospodarczym
* Prawo podatkowe a dobrobyt społeczny
* Krajowe i międzynarodowe regulacje prawne
* Regulacje prawne w sektorze MŚP
* Nieuczciwe praktyki rynkowe a regulacje
prawne
* Uwarunkowania prawne funkcjonowania organizacji
pozarządowych
* Instytucja upadłości konsumenckiej w polskim
systemie prawnym
* Wpływ regulacji prawnych na rozwój sektora IT
* Funkcjonowanie przedsiębiorstwa a otoczenie prawne

*.....

Przygotowany artykuł należny przesłać na adres:
prawo@know-press.eu

Wymagana objętość artykułu: min. 20 tys. znaków typograficznych ze
spacjami, w tym elementy graficzne
(Dodatkowe informacje: http://know-press.eu/?page_id=27).

Sugerowana struktura abstraktu i tekstu przesłanego do redakcji
(Dodatkowe informacje: http://know-press.eu/?page_id=154):
TYTUŁ
Streszczenie: Samodzielny tekst (do 1000 znaków ze spacjami), który
ma informować o zawartości pracy. Powinien zawierać takie elementy,
jak: cel badawczy, metody badawcze oraz główne wnioski.
Słowa kluczowe: słowo kluczowe, słowo kluczowe
1.Wstęp
2.Część teoretyczna artykułu (przegląd literatury)
3.Część badawcza artykułu
może zawierać:
3a. Metody badawcze (metoda / metodologia / model badawczy /
hipotezy badawcze)
3b. Analiza danych i wyniki
4.Zakończenie
5. Bibliografia
Title of the Paper in English
Summary: This is summary in English. This is summary in English. This
is summary in English. This is summary in English. This is summary in
English. This is summary in English.
Keywords: key word 1, key word 2, key word 3, key word 4, key word 5

Szczegółowe wymogi redakcyjne
(dodatkowe informacje: http://know-press.eu/?page_id=154):
– W tekście można stosować śródtytuły
– Format strony: A4, marginesy: 2,5 cm. Tekst wyjustowany
– Czcionka: 12 pkt. Times New Roman (normalny).
– Interlinia: 1,5
– Cytowanie (przypisy dolne)

TERMINY

Zgłoszenie do projektu badawczego: do 1 lutego 2018 roku
Przesłanie artykułu do 15 lutego 2019 roku
Korekta po recenzji do 28 lutego 2019 roku
Wniesienie opłaty do 28 lutego 2019 roku
Publikacja marzec 2019 (lub po zebraniu min. 12 artykułów)
prawo@know-press.eu

OPŁATY
1) Opublikowanie rozdziału w monografii (e-book): 250 zł (brutto) (Po
uzyskaniu pozytywnych recenzji) (bez względu na liczbę autorów)
Wersja papierowa monografii: 30 zł (musi być minimum 10 osób
zainteresowanych tą formą publikacji)

2) Włączenie się Autora do badań ilościowych realizowanych w ramach
projektu (dołączenie własnych pytań do kwestionariusza ankiety oraz
otrzymanie bazy danych z wynikami): 500 zł

3) Włączenie się Autora do badań ilościowych realizowanych w ramach
projektu + otrzymanie wyników (statystyki opisowe): 1000 zł

Numer konta bankowego:
LABORATORIUM WIEDZY ARTUR BORCUCH
69 2530 0008 2004 1029 6300 0001

CERTYFIKATY
Osoby, których teksty zostaną zaakceptowane do monografii otrzymają:
- certyfikat uczestnictwa w projekcie badawczym pt.:
PRAWO A GOSPODARKA. WYZWANIA DLA POLSKI
- zaświadczenie o opublikowaniu rozdziału w monografii naukowej pod
redakcją pt. REGULACJE PRAWNE A FUNKCJONOWANIE POLSKIEJ
GOSPODARKI

LICZBA PUNKTÓW ZA ROZDZIAŁ W MONOGRAFII (5 PKT)

Udział w monografii punktowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie
przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w
których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych
jednostek organizacyjnych (Dz.U. 2016, poz. 2154).

W oparciu o dokument: Ewaluacja jakości działalności naukowej –
przewodnik, Konstytucja dla Nauki, Ustawa 2.0, Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2018 (Zespół MNiSW w składzie:
Aleksander Dańda, Bogdan Szkup, Bartłomiej Banaszak, Miłosz Rojek,
Przemysław Wewiór) „Za rozdział w każdej innej monografii naukowej
opublikowanej w wydawnictwie niezamieszczonym w wykazie
ministerialnym przyznaje się 5 punktów”.

Kierownicy projektu badawczego:
dr Anna Krzysztofek
Adw. Katarzyna Szewczyk
dr Artur Borcuch
Rada naukowa projektu (w porządku alfabetycznym):
* mgr Marta Adamczyk (Radca prawny, Kancelarie Radców Prawnych Adamczyk &
Niewygoda)
* mgr Marek Bartocha (Adwokat, BARTOCHA & STACHOWICZ-SZCZEPANIK I
WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA)
* dr Artur Borcuch (Adiunkt w Instytucie Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach)
* mgr Michał Cielibała (mgr prawa i ekonomii, właściciel i prezes zarządu Biura Rachunkowe
BIUREX, w latach 2015- 2018 członek państwowej komisji egzaminacyjnej do spraw
doradztwa podatkowego)
* mgr Anita Haber (Doktorantka na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie, asystent sędziego w Wydziale Gospodarczym Sądu
Okręgowego w Kielcach)
* mgr Damian Herman (Adwokat, Kluźniak Herman Szewczyk, Kancelarie Adwokackie)
* dr Wojciech Kasprzyk (Radca prawny, PWSZ w Legnicy im. Witelona)
* doc. JUDr. et PhDr. mult. Libor Klimek (PhD. Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v
Banskej Bystrici)
* mgr Jacek Kluźniak (Adwokat, Kluźniak Herman Szewczyk, Kancelarie Adwokackie)
* dr Anna Krzysztofek (Asystent w Instytucie Zarządzania, Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach)
* mgr Małgorzata Kubicka (Kurator zawodowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach)
* mgr Katarzyna Niewygoda (Radca prawny, Kancelarie Radców Prawnych
Adamczyk & Niewygoda)
* mgr Piotr Rogula (Radca prawny, Skylex Kancelaria Radcy Prawnego)
* mgr Damian Rozmus (Radny Rady Powiatu w Końskich pełniący funkcję etatowego
Członka Zarządu Powiatu Koneckiego, wykładowca zagadnień z zakresu nauk
prawno - administracyjnych)
* JUDr. Bystrík Šramel (PhD. University of Ss. Cyril and Methodius, Faculty of Social
Sciences, Department of Public Administration)
* mgr Wojciech Stachowicz-Szczepanik (Radca prawny, BARTOCHA &
STACHOWICZ-SZCZEPANIK I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA)
* mgr Martyna Strójwąs (Kancelaria Adwokacka adwokat Martyna Strójwąs)
* mgr Paweł Strzałkowski (Radca prawny, "VERBA-LEX" Kancelaria Prawna Paweł
Strzałkowski)
* mgr Katarzyna Szewczyk (Adwokat, Kluźniak Herman Szewczyk, Kancelarie
Adwokackie)
* dr Anna Szyszka (Adiunkt w Instytucie Prawa, Ekonomii i Administracji, Uniwersytet
Jana Kochanowskiego w Kielcach)
* mgr Patryk Zieliński (Asystent w Instytucie Prawa, Ekonomii i Administracji,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,aplikant adwokacki Świętokrzyskiej
Izby Adwokackiej w Kielcach)

