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WPROWADZENIE 
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Acta Scientifica Academiae Ostroviensis Sectio A: Nauki humanistyczne, spo-

łeczne i techniczne zamieszcza prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne. Po-

nadto pismo publikuje recenzje książek oraz sprawozdania ze zjazdów nauko-

wych. 

Prace przedstawione przez Autorów polskich przedstawione są w języku pol-

skim (Tytuł pracy i abstrakt dodatkowo w języku angielskim), prace dostarczone 

przez Autorów z zagranicy winny być w języku angielskim (łączne z abstraktem). 

Pismo ukazuje się w druku dwa razy w roku. Pełne teksty artykułów są do-

stępne pod adresem internetowym redakcji: Zn.wsbip.edu.pl. 

INFORMACJE OGÓLNE 

Redakcja przyjmuje do druku te prace, które zostaną uznane przez recenzen-

tów i redaktorów za właściwe po względem tematyki, stanowiące oryginalny 

wkład do postępu w nauce lub posiadają pożądane walory dydaktyczne (szkole-

niowe). Prace są oceniane przez recenzentów anonimowo, a autor otrzymuje z 

redakcji zawiadomienie o przyjęciu bądź odrzuceniu pracy. Korekty tekstu doko-

nuje pierwszy Autor lub jeden ze współautorów.  

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących stylisty-

ki, mianownictwa i skrótów oraz poprawek wersji w języku angielskim - bez 

uzgodnienia z Autorem.  

Artykuły należy zredagować poprawnie pod względem stylistycznym, zgodnie 

z obowiązującą pisownią i mianownictwem. Skróty muszą być wyjaśnione w 

tekście. 
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Prace nie zakwalifikowane do druku nie są odsyłane. 

Przesłanie prac do redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie 

była do tej pory publikowana w innych czasopismach oraz nie była wcześniej 

złożona w innej redakcji. Oddanie pracy do druku jest jednoznaczne ze zgodą 

wszystkich Autorów na jej publikację i oświadczeniem, że Autorzy mieli pełny 

dostęp do wszystkich danych w badaniu i biorą pełną odpowiedzialność za ca-

łość danych i dokładność ich analizy. 

Redakcja przyjmuje do druku te prace, które zostaną uznane przez recenzen-

tów i redaktorów za właściwe po względem tematyki, stanowiące oryginalny 

wkład do postępu w nauce lub posiadają pożądane walory dydaktyczne (szkole-

niowe). Prace są oceniane przez recenzentów anonimowo, a autor otrzymuje z 

redakcji zawiadomienie o przyjęciu bądź odrzuceniu pracy. Korekty tekstu doko-

nuje pierwszy Autor lub jeden ze współautorów.  

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących stylisty-

ki, mianownictwa i skrótów oraz poprawek wersji w języku angielskim - bez 

uzgodnienia z Autorem.  

Artykuły należy zredagować poprawnie pod względem stylistycznym, zgodnie 

z obowiązującą pisownią i mianownictwem. Skróty muszą być wyjaśnione w 

tekście. 

Prace nie zakwalifikowane do druku nie są odsyłane. 

Przesłanie prac do redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie 

była do tej pory publikowana w innych czasopismach oraz nie była wcześniej 

złożona w innej redakcji. Oddanie pracy do druku jest jednoznaczne ze zgodą 

wszystkich Autorów na jej publikację i oświadczeniem, że Autorzy mieli pełny 

dostęp do wszystkich danych w badaniu i biorą pełną odpowiedzialność za ca-

łość danych i dokładność ich analizy. 

INFORMACJE OGÓLNE 

Przesłanie prac do redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie 

była do tej pory publikowana w innych czasopismach oraz nie była wcześniej 

złożona w innej redakcji. Oddanie pracy do druku jest jednoznaczne ze zgodą 

wszystkich Autorów na jej publikację i oświadczeniem, że Autorzy mieli pełny 



Tytuł artykułu (wpisuje redakcja) 

 4 

dostęp do wszystkich danych w badaniu i biorą pełną odpowiedzialność za ca-

łość danych i dokładność ich analizy. 

Spojrzenie na gospodarkę i finanse kraju zostało zdominowane przez pro-

blem  deficytu i długu publicznego tak, jakby to był najważniejszy problem kraju. 

Zapomina się, że rozwój zależy nie od zmniejszania wielkości deficytu budżeto-

wego, że kolejność jest odwrotna, bo właśnie  niedostatek inwestycji w rozwój, 

brak racjonalnej koncepcji sterowania rozwojem kraju (a więc też niedostatek 

kompetencji), a także nieprzeprowadzenie  rzeczywistych reform, zwłaszcza  

w zakresie finansów publicznych, prowadzi do generowania deficytu i nieustan-

nego powiększania długu publicznego [EDS 2012, 10-13;  Maśloch, 2013, 201-

219; EDS 2013, 6-21; EDS 2014, 54-77; Dziekański 2015; Dziekański 2015 (a)].  

Przesłanie prac do redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie 

była do tej pory publikowana w innych czasopismach oraz nie była wcześniej 

złożona w innej redakcji. Oddanie pracy do druku jest jednoznaczne ze zgodą 

wszystkich Autorów na jej publikację i oświadczeniem, że Autorzy mieli pełny 

dostęp do wszystkich danych w badaniu i biorą pełną odpowiedzialność za ca-

łość danych i dokładność ich analizy. 

Przesłanie prac do redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie 

była do tej pory publikowana w innych czasopismach oraz nie była wcześniej 

złożona w innej redakcji. Oddanie pracy do druku jest jednoznaczne ze zgodą 

wszystkich Autorów na jej publikację i oświadczeniem, że Autorzy mieli pełny 

dostęp do wszystkich danych w badaniu i biorą pełną odpowiedzialność za ca-

łość danych i dokładność ich analizy. 

Przesłanie prac do redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie 

była do tej pory publikowana w innych czasopismach oraz nie była wcześniej 

złożona w innej redakcji. Oddanie pracy do druku jest jednoznaczne ze zgodą 

wszystkich Autorów na jej publikację i oświadczeniem, że Autorzy mieli pełny 

dostęp do wszystkich danych w badaniu i biorą pełną odpowiedzialność za ca-

łość danych i dokładność ich analizy. 

Przesłanie prac do redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie 

była do tej pory publikowana w innych czasopismach oraz nie była wcześniej 

złożona w innej redakcji. Oddanie pracy do druku jest jednoznaczne ze zgodą 

wszystkich Autorów na jej publikację i oświadczeniem, że Autorzy mieli pełny 
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dostęp do wszystkich danych w badaniu i biorą pełną odpowiedzialność za ca-

łość danych i dokładność ich analizy. 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

Przesłanie prac do redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie 

była do tej pory publikowana w innych czasopismach oraz nie była wcześniej 

złożona w innej redakcji. Oddanie pracy do druku jest jednoznaczne ze zgodą 

wszystkich Autorów na jej publikację i oświadczeniem, że Autorzy mieli pełny 

dostęp do wszystkich danych w badaniu i biorą pełną odpowiedzialność za ca-

łość danych i dokładność ich analizy. 

Tabela 1. Deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wg ESA2010 w latach 2010-

2013 (mln zł) 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 

Produkt Krajowy Brutto 
(PKB) 

1 437 357 1 553 582 1 615 894 1 662 052 

Deficyt / Nadwyżka 
sektora instytucji rządo-
wych i samorządowych  

-109 728 -76 321 -60 497 -66 933 

% PKB -7,60% -4,90% -3,70% -4,00% 

Deficyt / Nadwyżka 
podsektora instytucji 

rządowych na szczeblu 
centralnym 

-88 609 -63 243 -59 482 -59 488 

% PKB -6,20% -4,10% -3,70% -3,60% 

Deficyt / Nadwyżka 
podsektora instytucji 

samorządowych na 
szczeblu lokalnym  

-18 040 -11 730 -4 475 -2 816 

% PKB -1,30% -0,80% -0,30% -0,20% 

Deficyt / Nadwyżka 
podsektora funduszy 

zabezpieczenia społecz-
nego  

-3 079 -1 348 3 460 -4 629 

% PKB -0,20% -0,10% 0,20% -0,30% 
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Dług sektora instytucji 
rządowych i samorządo-

wych 

770 451 851 418 878 403 926 103 

% PKB 53,60% 54,80% 54,40% 55,70% 

Źródło: GUS - Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych  

w 2013 r. (październikowa notyfikacja fiskalna), opublikowany 17.10.2014r. 

Redakcja przyjmuje do druku te prace, które zostaną uznane przez recenzen-

tów i redaktorów za właściwe po względem tematyki, stanowiące oryginalny 

wkład do postępu w nauce lub posiadają pożądane walory dydaktyczne (szkole-

niowe). Prace są oceniane przez recenzentów anonimowo, a autor otrzymuje z 

redakcji zawiadomienie o przyjęciu bądź odrzuceniu pracy. Korekty tekstu doko-

nuje pierwszy Autor lub jeden ze współautorów.  

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących stylisty-

ki, mianownictwa i skrótów oraz poprawek wersji w języku angielskim - bez 

uzgodnienia z Autorem.  

Artykuły należy zredagować poprawnie pod względem stylistycznym, zgodnie 

z obowiązującą pisownią i mianownictwem. Skróty muszą być wyjaśnione w 

tekście. 

Prace nie zakwalifikowane do druku nie są odsyłane. 

Przesłanie prac do redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie 

była do tej pory publikowana w innych czasopismach oraz nie była wcześniej 

złożona w innej redakcji. Oddanie pracy do druku jest jednoznaczne ze zgodą 

wszystkich Autorów na jej publikację i oświadczeniem, że Autorzy mieli pełny 

dostęp do wszystkich danych w badaniu i biorą pełną odpowiedzialność za ca-

łość danych i dokładność ich analizy. 
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