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Szanowni Czytelnicy 

 

Zeszyty Naukowe Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki 

Humanistyczne, Społeczne i Techniczne to recenzowane czasopismo nauko-

we, wydawane przez Wyższą Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu 

Świętokrzyskim. Celem, który przyświeca wydawcy oraz redakcji jest stworze-

nie płaszczyzny wymiany doświadczeń badawczych z zakresu nauk społecz-

nych na linii administracja – nauka – biznes, których rola jest kluczowa dla 

stymulowania zmian zachodzących w gospodarce. 

Na łamach Zeszytów zamieszczane są artykuły, recenzje i inne materiały  

z zakresu nauk humanistycznych, społecznych oraz technicznych. Zamiesz-

czone teksty obejmują swym zakresem takie obszary wiedzy jak: ekonomia, 

administracja, bezpieczeństwo, pedagogika, geodezja. 

Prace przedstawione przez Autorów - pracowników naukowych WSBiP, jak 

i badaczy z innych ośrodków naukowych w kraju i zagranicy - przedstawione 

są w języku polskim i językach kongresowych. Pismo ukazuje się dwa razy  

w roku. Pełne teksty artykułów są dostępne pod adresem internetowym: 

zn.wsbip.edu.pl. Redakcja stara się czuwać nad merytoryczną stroną pisma, 

jednak za treści artykułów odpowiadają ich Autorzy. W związku z tym Wy-

dawca ani Rada Naukowa nie ponoszą odpowiedzialności za skutki ewentu-

alnych nierzetelności. 

Redaktorzy składają wszystkim Autorom artykułów podziękowanie za 

podjęcie wysiłku i przygotowanie oryginalnych opracowań naukowych istot-

nie wzbogacających dorobek badań dotyczących tego zakresu. 

 

Redakcja 
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Dear readers, 

 

Scientific Papers Scientifica Acta Academiae Ostroviensis is an important 

reviewed scientific journal, published by the College of Business and Enter-

prise in Ostrowiec. The goal of the publisher and the editor is to create  

a space for the exchange of research experience in social sciences on the line 

of administration - science - business, whose role is crucial to stimulate 

changes in the economy. 

The pages of the Journal contain articles, reviews and other materials in 

the field of humanistic, social and technical sciences. The booklet contains 

texts covering the knowledge areas of economics, administration, security, 

education, geodesy. 

The work presented by the authors - WSBiP academics and researchers 

from other research centers in the country and abroad - are presented in 

Polish and congress languages. The Journal  appears in print twice a year. 

Full-text articles are available at: zn.wsbip.edu.pl. The Editors will observe the 

content of the manuscript, but the Authors are  responsible for the content of 

their articles. Therefore, neither the Publisher nor the Council accept no liabil-

ity whatsoever for the consequences of any dishonesty. 

The Editors would like to thank all the authors for making the efford and 

preparing the original scientific studies which significantly enrich the 

achievements of research on the subject.  

 

Editors 

 

 


