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Słowo wstępne

Drodzy Czytelnicy,

oddajemy do Waszych rąk kolejny numer „Studiów Prawniczych”. Poruszana 
w nim problematyka dotyczy aktualnych problemów prawnych, tak w obsza-
rze prawa publicznego, jak i prawa prywatnego. Kontynuujemy naszą współ-
pracę międzynarodową, tym razem zamieszczając interesujące opracowania 
autorek z Rumunii. Dzięki tego rodzaju tekstom krajowa praktyka i  teoria 
zyskują m.in. dodatkowe inspiracje czy punkty odniesienia dla własnych 
rozważań. Spojrzenie na prawo staje się inne – rozleglejsze. Uważamy to za 
znaczący trend. Jednocześnie prezentujemy również ważne teksty rodzimych 
autorów, w tym takich, którzy w nauce stawiają pierwsze kroki. Nasze czaso-
pismo zawsze było otwarte dla osób spoza Krakowskiej Akademii i tej kon-
cepcji nadal zamierzamy się trzymać. Zachęcamy do lektury! 
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Opening comment

Dear Readers,
we present you the next issue of „Studies in Law”. It refers to the current 
legal problems, both in the area of public law and private law. We continue 
our international cooperation, this time by publishing interesting studies by 
Romanian authors. Th anks to such texts, national practice and theory gain, 
among other things, additional inspirations or points of reference for their 
own deliberations. Th e view of the law becomes diff erent and more extensive. 
We consider this to be an important trend. At the same time we also present 
important texts written by domestic authors, including those who take their 
fi rst steps in science. Our magazine has always been open to people from 
outside Krakow University and we still intend to stick to this concept. We 
encourage you to read the quarterly!


