PAŃSTWO A PRZEDSIĘBIORCA —
AKTUALNE WYZWANIA

Prawo 329, 2020
© for this edition by CNS
prawo 329.indb 1

26.06.2020 10:05:44

ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS No 3977

Prawo 329, 2020
© for this edition by CNS
prawo 329.indb 2

26.06.2020 10:05:44

PRAWO
CCCXXIX

PAŃSTWO
A PRZEDSIĘBIORCA —
AKTUALNE WYZWANIA
POD REDAKCJĄ

ANDRZEJA BORKOWSKIEGO
I WITOLDA MAŁECKIEGO

WROCŁAW 2019
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

Prawo 329, 2020
© for this edition by CNS
prawo 329.indb 3

26.06.2020 10:05:44

Rada Redakcyjna
Barbara Adamiak (Uniwersytet Wrocławski, Polska), Marek Bojarski (Uniwersytet Wrocławski,
Polska), Adam Czarnota (Uniwersytet Nowej Południowej Walii w Sydney, Australia),
Włodzimierz Gromski (Uniwersytet Wrocławski, Polska), Ivan Halasz (Węgierska Akademia
Nauk, Budapeszt, Węgry), Jan Hurdík (Uniwersytet Masaryka, Brno, Czechy), Lothar Knopp
(Brandenburski Uniwersytet Techniczny, Cottbus, Niemcy), Alfred Konieczny (Uniwersytet
Wrocławski, Polska), Tadeusz Kuczyński (Uniwersytet Wrocławski, Polska), Jaroslav Pánek
(Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy), Oleg A. Zayachkovskii (Bałtycki Federalny Uniwersytet
im. I. Kanta, Kaliningrad, Rosja)
Redaktor naczelny
Jerzy Korczak
Sekretarz naukowy
Witold Małecki

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Wrocław 2019
ISSN 0239-6661 (AUWr)    ISSN 0524-4544 (P)

Publikacja przygotowana w Wydawnictwie Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 15
tel.: 71 3752885, e-mail: marketing@wuwr.com.pl

Prawo 329, 2020
© for this edition by CNS
prawo 329.indb 4

26.06.2020 10:05:44

Informacja dla autorów
1. Teksty w wersji elektronicznej prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: auwr.prawo@
prawo.uni.wroc.pl.
2. Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie „Prawo” są recenzowane.
3. O przyjęciu tekstu do wydania w Czasopiśmie Autorzy zostaną poinformowani w ciągu 30 dni za
pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez nich adres.
4. Recenzje zostaną przesłane Autorom, którzy zobowiązują się do dokonania zasugerowanych
w nich poprawek i korekt.
5. Teksty należy nadsyłać w formacie dokumentów programu Word lub tekstu sformatowanego
RTF. Maksymalna objętość tekstu:
a) artykuł — 60 000 znaków ze spacjami;
b) recenzja — 25 000 znaków ze spacjami.
6. Szczegółowe informacje dotyczące formatowania tekstów oraz sporządzania przypisów znajdują
się na stronie www.wuwr.com.pl w zakładce „Dla Autorów”.
7. Teksty odbiegające od podanych standardów będą odsyłane do Autorów z prośbą o dostosowanie
ich do wymogów pisma.
8. Do tekstu należy dołączyć streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim (do 600 znaków
ze spacjami) oraz krótką notkę o Autorze (do 400 znaków ze spacjami).
9. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do dokonywania poprawek redakcyjnych tekstów.
10. Przesłanie przez Autora tekstu do Redakcji Czasopisma jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, że tekst jest wolny od wad
prawnych oraz że nie był wcześniej publikowany w całości lub części ani nie został złożony w redakcji innego czasopisma, a także z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie „Prawo” oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym
wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma oraz odpłatne i nieodpłatne udostępnianie jego
egzemplarzy w internecie.
11. Autorzy są zobowiązani do wykonania korekty autorskiej w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania.
Niewykonanie korekty w tym terminie oznacza zgodę Autora na wydanie tekstu w postaci przesłanej do korekty.
12. Po opublikowaniu artykułu Autor otrzymuje nieodpłatnie jeden drukowany egzemplarz czasopisma „Prawo”. Wszystkie udostępniane przez Wydawnictwo artykuły, w formacie PDF, znajdują
się na stronie www.cns.wuwr.pl.
13. Autorzy nie otrzymują honorarium autorskiego za przekazane artykuły.
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