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Słowo wstępne
Drodzy Czytelnicy!
Przekazujemy w Państwa ręce kolejny numer kwartalnika „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały”. To wyjątkowo obszerne wydanie zawiera artykuły
i glosy dotykające istotnych zagadnień z zakresu licznych gałęzi prawa.
Prezentowany Państwu zeszyt jest dla mnie, autorki Słowa wstępnego,
szczególnym, gdyż z tym numerem zaczynam pracę jako sekretarz redakcji.
Żywię też nadzieję, że lektura proponowanych artykułów i materiałów zapadnie Państwu w pamięć.
Państwa uwadze polecamy w szczególności tekst prof. Grzegorza Krawca
Transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka osób tej samej płci pozostających w związku, w którym autor odnosi się do problemu, jakim zajął się
Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie
II OPS 1/19. Artykuł prof. Krawca zwraca uwagę na liczne kluczowe aspekty
tego doniosłego społecznie zagadnienia.
W niniejszym numerze publikujemy pierwszą część prac przygotowanych
przez prelegentów biorących udział w konferencji naukowej „Prawna problematyka śmierci człowieka w obliczu rozwoju AI”, zorganizowanej przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w dniach 21–22 października 2019 r.: przedstawiamy sześć tekstów pokonferencyjnych, a także
sprawozdanie z tego wyjątkowego wydarzenia. Zagadnienie wpływu sztucznej
inteligencji na dziedziny nauk prawnych jest niezwykle interesujące i aktualne.
Zachęcamy Państwa do publikowania artykułów, glos, sprawozdań w kolejnych numerach czasopisma. Zaproszenie to kierujemy zarówno do cenionych przedstawicieli nauki prawa, jak też do praktyków oraz doktorantów,
absolwentów wydziałów prawa i studentów nauk prawnych. Jesteśmy otwarci
na prezentacje rozmaitych poglądów przedstawicieli doktryny i praktyki prawa tak z Polski, jak i z zagranicy.

Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2019, nr 2 (25) • Studies in Law: Research Papers 2019, No. 2 (25)
ISSN 1689-8052 • e-ISSN 2451-0807

Aleksandra Partyk
PhD, Managing Editor of “Studies in Law. Research Papers”,
Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University,
ORCID 0000-0003-3196-6601

Opening comment
Dear Readers!
We would like to present the next issue of the “Studies in Law: Research Papers” to you. This comprehensive edition contains articles and commentaries
touching upon important issues from the scope of numerous branches of law.
The presented issue is special to me, as I am just beginning my work as
a Managing Editor. I hope you find the articles memorable.
We particularly recommend the text by Prof. Grzegorz Krawiec Transcription of the foreign birth certificate of a child of the same sex couple, in which it
refers to the problem addressed by the Supreme Administrative Court in its
resolution of 2 December 2019 in the case II OPS 1/19. The article by prof.
Krawiec draws attention to numerous key aspects of this socially significant
issue.
In this issue we publish the first part of the works prepared by the speakers
participating in the scientific conference “The Legal Issues of Human Death
in the Face of the Development of AI”, which took place at the Andrzej Frycz
Modrzewski Krakow University on 21–22 October 2019. In this issue we
present six post-conference texts, as well as a report on this grand event. The
question of the influence of artificial intelligence on the fields of legal sciences
is extremely interesting and topical.
We encourage you to publish your articles, glosses and reports in subsequent issues of our journal. This invitation is addressed both to valued
representatives of the legal science, as well as to practitioners and doctoral
students, graduates of law faculties and students of legal sciences. We are
open to presentations of various views of representatives of legal doctrine and
practice, both from Poland and abroad.

