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Wstęp
Prezentujemy Państwu IV tom serii wydawniczej Acta Erasmiana. Niniejszy tom ma na celu przedstawienie osiągnięć młodych naukowców
związanych z wrocławskim ośrodkiem akademickim z takich specjalności badawczych, jak teoria prawa, historia prawa oraz administracja publiczna.
Dwie prace otwierające zbiór dotyczą ważnych zagadnień teorii prawa. W pierwszej z nich Katarzyna Schmidt potraktowała uzasadnienie
sądowe jako impuls do rozwoju teorii prawa, w drugiej zaś Magdalena
Rak-Rozmysłowska ukazała – na przykładzie koncepcji Jerzego Wróblewskiego i Herberta L.A. Harta – kwestię otwartej struktury języka
prawnego. Drugi blok tematyczny tomu otwiera praca Doroty Jaremy,
która ukazuje wpływ konfucjanizmu na system społeczny i polityczny
w Chinach. Alicja Kuropatwa z kolei zajmuje się problemem własności
w encyklikach papieży – od Leona XIII do Jana Pawła II. Marta Mackiewicz analizuje natomiast postawę dyplomacji II RP wobec polityki rządu
kowieńskiego w latach 1918-1920. Część historyczno-prawną wieńczy
praca Beaty Machay, która bada zagadnienie współpracy Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu z lokalnymi organami aparatu represji, prasą oraz lokalnymi władzami w latach 1946-1955.
Pierwszym z serii artykułów z zakresu administracji publicznej jest
tekst Jakuba Zabłockiego, traktujący o ważkiej z punktu widzenia etyki urzędniczej problematyce whistleblowingu. Aleksandra Nowicka
poświęca swoje rozważania stosowanej w agencjach Unii Europejskiej
metodzie zarządzania przez rezultaty, którą opisuje jako sposób efektywnego zarządzania publicznego. Z kolei Karolina Łagowska zajmuje się
działalnością gospodarczą regulowaną jako formą reglamentacji gospo-
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darczej. Aleksandra Huczek pokazuje zaś podstawy prawne realizacji polityki regionalnej w Polsce w okresie 2007–2013. Jakub Wilk natomiast
skupia swoją uwagę na kwestii różnic w podstawach stanowienia aktów
prawa miejscowego w ustawach regulujących ustrój poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Tom zamyka tekst Filipa Wasilewskiego, dotyczący kwalifikacji – w świetle ustawy Prawo budowlane – robót
budowlanych polegających na sytuowaniu stacji bazowych telefonii komórkowej na istniejących obiektach budowlanych.
Na koniec tej krótkiej prezentacji zawartości niniejszej publikacji chcemy podziękować Dziekanowi Wydziału Prawa, Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Włodzimierzowi Gromskiemu – za Jego życzliwy stosunek do naszej działalności wydawniczej
i za przyznanie środków umożliwiających pokrycie kosztów komputerowego składu tomu. Liczymy, że publikacja ta znajdzie uznanie Czytelników, dzięki czemu będziemy mogli kontynuować nasze przedsięwzięcie
edytorskie.
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