
Osiągnięcie sukcesu jest bardzo proste.
Musisz wiedzieć, co robisz.

Musisz kochać, co robisz.
Musisz wierzyć w to, co robisz

Will Rogers

Wstęp

Mam zaszczyt zaprezentować kolejny dziewiąty numer „Zeszytów Programu 
Top 15”. Głęboko wierzę, że laureaci tej edycji rozumieją i stosują przesłanie 
przedstawione w powyższym cytacie.

Program „Top 15” skierowany jest do najwybitniejszych studentów Akademii 
Leona Koźmińskiego, którzy, zgodnie ze słowami W. Rogersa, chcą osiągnąć suk-
ces. Aspiracje studentów są wspierane przez opiekunów naukowych, pod których 
kierunkiem uczestnicy programu mogą rozwijać swoje zainteresowania badaw-
cze.

W dziewiątym numerze znalazły się opracowania z zakresu szeroko pojętej 
ekonomii i nauk prawnych. Wybrane teksty pokazują szeroki zakres zaintereso-
wań studentów Akademii, choć ściśle skupionych wokół ekonomii. Ostatecznie 
wśród wyróżnionych artykułów znalazło się pięć z obszaru ekonomii oraz pięć 
z  zakresu nauk prawnych, zaś numer został podzielony na podporządkowane 
temu części. Teksty z części pierwszej oparte są na badaniach zarówno jakościo-
wych, jak i ilościowych. W artykułach opublikowanych w części drugiej znala-
zły się pogłębione analizy przepisów prawa oraz konkretnych orzeczeń sądów. 
Numer dziewiąty powinien zainteresować zarówno studentów rozpoczynających 
karierę naukową, jak i doświadczonych badaczy oraz praktyków biznesu.

Życzymy inspirującej lektury.

Dr Błażej Podgórski
Opiekun naukowy Programu „Top 15”



If you want to be successful, it’s just this simple.
Know what you are doing.

Love what you are going.
And believe in that you are doing

Will Rogers

Introduction

I have the honor to provide you with another, the 9th, “Scientific Notebook 
of the Top 15 Program”. I strongly believe that the laureates of this edition 
understand and use the message presented in the above quotation.

The Top 15 program is addressed to the most outstanding students of 
Kozminski University, who, in the words of W. Rogers, want to achieve success. 
Students’ aspirations are supported by scientific supervisors, under whose 
direction program participants can develop their research interests.

The 9th edition includes studies in the field of broadly understood economics 
and legal sciences. Selected texts show a wide range of interests of students 
of the Kozminski University, although closely focused on the areas surrounding 
the economy. In the end, among the highlighted articles there are five from the 
field of economics and five in the field of legal sciences, while the number was 
divided into subordinated parts. The texts from the first part are based on both 
qualitative and quantitative research. The articles published in the second part 
includes an in-depth analyzes of legal provisions and specific court decisions. The 
9th edition should be of interest to students starting their scientific career as well 
as experienced researchers and business practitioners.

We wish you an inspirational read-through.

Błażej Podgórski, PhD
Tutor of the “Top 15” Program


