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Słowo wstępne
Drodzy Czytelnicy,
Prezentujemy Państwu kolejny numer naszego periodyku. W tym bogatym
zbiorze wypowiedzi przedstawicieli doktryny prawa i praktyki prawniczej
znalazło się miejsce dla prac autorów z różnych dziedzin prawa. Analizowane
zagadnienia odnoszą się w szczególności do problematyki prawa konstytucyjnego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa karnego. Zgromadziliśmy cenne
spostrzeżenia autorów z różnych ośrodków akademickich – tak z Polski, jak
i z zagranicy. Obok interesujących artykułów naukowych oraz glos przedstawiamy też niemałą liczbę innych tekstów, przede wszystkim recenzji publikacji naukowych i sprawozdań pokonferencyjnych. Mamy nadzieję, że ten, jak
i przyszłe numery czasopisma stanowić będą dla Państwa interesującą lekturę,
skłaniającą do refleksji nad poruszanymi tematami i prowokującą do tworzenia kolejnych prac naukowych. Liczymy, że zechcą Państwo publikować
je – jak do tej pory – na łamach czasopisma „Studia Prawnicze. Rozprawy
i Materiały”. Życzę inspirującej lektury!
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Opening comment
Dear Readers,
We present you the next issue of our periodical. In this rich collection of
statements from representatives of legal doctrine and practice there is a place
for works of authors from various fields of law. The analyzed issues refer in
particular to constitutional law, civil law, labour law and criminal law. We
have gathered valuable insights from authors representing various academic
centers, located both in Poland and abroad. In addition to interesting scientific articles and commentaries to judgements, we also present a considerable number of other texts, above all reviews of scientific publications and
post-conference reports. We hope that this issue of the journal, as well as the
future ones, will make an interesting read for you, making you reflect on the
discussed topics and provoking you to create more scientific works. We hope
that you will want to publish them – as you have done before – in the “Studies in Law. Research Papers”. I wish you an inspiring reading!

