


WROCŁAWSKIE 
STUDIA ERAZMIAŃSKIE. 
ZESZYTY STUDENCKIE

STUDIA ERASMIANA 
WRATISLAVIENSIA.
ACTA STUDENTIUM

II

1



2



WROCŁAWSKIE
STUDIA ERAZMIAŃSKIE.
ZESZYTY STUDENCKIE

STUDIA ERASMIANA 
WRATISLAVIENSIA.
ACTA STUDENTIUM

II

Komitet redaktorów:
Mirosław Sadowski
Piotr Szymaniec
Ernest Bojek

Wrocław 2009

3



Recenzenci:
dr hab., prof. UWr Maciej Marszał,
dr Tomasz Scheffler

Komitet redaktorów:
dr Mirosław Sadowski,
mgr Piotr Szymaniec,
Ernest Bojek (współpraca)

Korekta:
Piotr Szymaniec

Skład:
Piotr Szymaniec 

Projekt okładki:
Tomasz Januszkiewicz

© Copyright by Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych 
WPAiE UWr, Samorząd Studencki Wydziału Prawa, Administracji
i Ekonomii & Authors
Wrocław 2009

ISBN 978-83-925508-5-3

Publikacja ukazuje się dzięki współpracy wydawniczej Katedry
Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i
Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i Samorządu Studenckiego
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego

Publikacja sfinansowana ze środków Wydziału Prawa,
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

4



Spis treści
1. Słowo wstępne . . . . 8
2. Sebastian Ziembicki,
Ze studiów nad myślą polityczną Johna Locke’a . . . . 10
3. Piotr Szymaniec,
Państwo i prawo w filozofii dziejów Immanuela Kanta . . . . 26
4. Paweł Fiktus, 
Myśl emigracyjno-kolonialna w poglądach Leopolda Caro 
w latach 1908–1914 . . . . 53
5. Jacek Srokosz,
Kwestia wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
w myśli Stanisława Cara . . . . 61
6. Radosław Wojtyszyn,
Koncepcja państwa minimum Ayn Rand . . . . 68
7. Anna Malicka,
Wizja współczesnego prawnika . . . . 94
8. Justyna Radłowska,
Religia żydowska w obliczu wyzwań współczesnego świata . . . . 112
9. Bartłomiej Nowak,                                 
Stany Zjednoczone Ameryki doby Kongresu Kontynentalnego . . . . 120
10. Maciej Różewicz,
Dylematy Ameryki w świecie podwubiegunowym . . . . 139
11. Monika Trawczyńska,
Geneza i konsekwencje konfliktu w Bośni i Hercegowinie 
w latach 1992–1995 . . . . 150
12. Marek Rutkowski,
Kwestia Abchazji w stosunkach rosyjsko-gruzińskich 
po upadku ZSRR . . . . 164
13. Agnieszka Dobek,
Zasada subsydiarności w Traktacie z Lizbony . . . . 178
14. Bartosz Ziemblicki,
The Controversies over the WTO Dispute Settlement System . . . . 196
15. Marta Piotrowska,
Odpowiedzialność cywilna komplementariusza 
będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością 
i członków jej zarządu w spółce komandytowej – 
zagadnienia wybrane . . . . 219

5



16. Michał Adamski,
Charakter prawny konosamentu i jego rodzaje . . . . 246
17. Anna Zalesińska,
Civil contracts in Finnish legal systems 
with special consideration of electronic contracts . . . . 261
18. Joanna Brzezińska,
Dzieciobójstwo w regulacjach 
wybranych państw Europy Zachodniej 
od starożytności do 1914 r. . . . . 275
19. Michał Sikora,
Instytucje obowiązane jako podstawowy element 
systemu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy . . . . 291
20. Denis Woźniak,
Znamię szczególnego okrucieństwa w świetle orzecznictwa 
Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych . . . . 301
21 Irmina Bondarczuk,
Przesłuchanie małoletniego w procesie karnym 
w trybie art. 185a i 185b k.p.k. . . . . 317
22. Martyna Pieszczek,
Prawo do rzetelnego procesu w postępowaniu 
w sprawach nieletnich w świetle przepisów 
obowiązujących w Polsce i standardów międzynarodowych . . . . 325
23. Mateusz Bużowicz
Alibi w procesie amerykańskim . . . . 341
24. Tomasz Hachoł, Bartosz Olszewski,
Konfiskata rozszerzona w świetle unormowań prawnych . . . . 347
25. Joanna Filaber,
Z problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej 
władzy publicznej – wybrane zagadnienia . . . . 356
26. Bartosz Olszewski,
Kilka uwag o prawnej ochronie języka polskiego . . . . 373
27. Mariola Kurach, Tomasz Sobel,
Legitymacja jednostki samorządu terytorialnego 
do złożenia skargi do sądu administracyjnego . . . . 391
28. Mariola Kurach,
Nabycie praw z mocy decyzji administracyjnej . . . . 409

6



29. Łukasz Prus,
Charakter prawny instytucji przedawnienia prawa 
do ustalenia wysokości należności podatkowych . . . . 428
30. Cezary Bojek, Ernest Bojek,
Prawo a założenia nauki ergonomii . . . . 438

7



Słowo wstępne

Z  przyjemnością  prezentujemy  Państwu  drugi  tom  Studia
Erasmiana  Wratislaviensia.  Acta  Studentium  –  Wrocławskie  Studia
Erazmiańskie.  Zeszyty  Studenckie.  Treść  Zeszytu  stanowi  dwadzieścia
dziewięć  artykułów  dotyczących  problematyki  doktryn  politycznych  i
prawnych,  filozofii  prawa,  stosunków  między-narodowych,  prawa
międzynarodowego publicznego, prawa cywilnego i handlowego, prawa i
procesu karnego, a także prawa administracyjnego i prawa podatkowego.

Zeszyt  otwiera  artykuł  Sebastiana  Ziembickiego,  który  podjął
rozważania  nad  myślą  polityczną  Johna  Locke’a.  Następnie  Piotr
Szymaniec analizuje problematykę  państwa i prawa w filozofii  dziejów
Immanuela  Kanta. W  dalszych  rozprawach  Autorzy  zajęli  się:  myślą
emigracyjno-kolonialną w poglądach Leopolda Caro w latach 1908–1914
(Paweł  Fiktus),  problematyką  wyboru  prezydenta  Rzeczypospolitej
Polskiej  w  myśli  Stanisława  Cara  (Jacek  Srokosz),  ideą  państwa
minimum w poglądach Ayn Rand (Radosław Wojtyszyn), a także wizją
współczesnego prawnika (Anna Malicka). 

Justyna  Radłowska  poddała  z  kolei  analizie  judaizm  z  punku
widzenia wyzwań współczesnego świata, Bartłomiej Nowak omawia zaś
problemy Stanów Zjednoczonych w dobie Kongresu Kontynentalnego. Z
jego  rozważaniami  koresponduje  poniekąd  artykuł  Macieja  Różewicza,
który  zajął  się  współczesnymi  dylematami  Ameryki  –  w  świecie
podwubiegunowym.  Kolejne  prace  przynoszą  dociekania  nad  genezą  i
konsekwencjami konfliktu w Bośni i Hercegowinie w latach 1992–1995
(Monika  Trawczyńska)  oraz  kwestią  Abchazji  w  stosunkach  rosyjsko-
gruzińskich po upadku ZSRR (Marek Rutkowski). 

Następnie  Agnieszka  Dobek  zajęła  się  zagadnieniem  sub-
sydiarności w traktacie Lizbońskim, a Bartosz Ziemblicki podjął kwestię
kontrowersji dotyczących działalności Światowej Organizacji Handlu. 

Marta Piotrowska poddała analizie wybrane zagadnienia dotyczące
odpowiedzialności komplemateriusza w spółce cywilnej. Michał Adamski
omawia natomiast charakter prawny konosamentu i jego rodzaje, a Anna
Zalesińska rozważa umowy cywilnoprawne w fińskim systemie prawa.

W bloku prawa karnego Joanna Brzezińska analizuje problematykę
dzieciobójstwa w regulacjach wybranych państw Europy Zachodniej  od
starożytności  do 1914 r. Następnie  Michał Sikora rozważa możliwości
systemu  przeciwdziałania  praniu  brudnych  pieniędzy.  Dalsze  teksty
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dotyczą  kwestii  przestępstwa  ze  szczególnym  okrucieństwem  w
orzecznictwie   Sądu  Najwyższego  i  sądów  apelacyjnych  (Denis
Woźniak),  przesłuchania  małoletniego  w  procesie  karnym  (Irmina
Bondarczuk),  prawa  nieletnich  do  rzetelnego  procesu  (Martyna
Pieszczek), alibi w procesie amerykańskim (Mateusz Bużowicz), a także
konfiskaty rozszerzonej w świetle unormowań prawnych (Tomasz Hachoł
i Bartosz Olszewski).

Do szeroko pojętej problematyki prawa administracyjnego odnoszą
się  teksty  dotyczące:  odpowiedzialności  odszkodowawczej  władzy
publicznej  (Joanna Filaber), prawnej ochrony języka polskiego (Bartosz
Olszewski). Również następne artykuły mieszczą się w tym obszarze, a są
to  prace  Marioli  Kurach  i  Tomasza  Sobela  dotyczące  legitymacji
jednostki  samorządu  terytorialnego  do  złożenia  skargi  do  sądu
administracyjnego,  jak  też  nabycia  praw  na  mocy  decyzji  ad-
ministracyjnej (Mariola Kurach).

Zeszyt  zamykają  rozważania  dotyczące  charakteru  prawnego
instytucji  przedawnienia  prawa  do  ustalenia  wysokości  należności
podatkowych  (Łukasz  Prus)  oraz  stosunku  prawa  do  założeń  nauki
ergonomii (Cezary Bojek, Ernest Bojek).

Zarówno redaktorzy, jak i autorzy wyrażają nieustającą nadzieję, że
prezentowana publikacja spełni oczekiwania czytelników, co zaowocuje
kolejnymi numerami Zeszytów.

W imieniu Komitetu redaktorów

Mirosław Sadowski
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