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ACTA ERASMIANA XII

Wstęp

Z przyjemnością oddajemy w państwa ręce Tom XII serii wydawniczej Acta
Erasmiana, który składa się z trzynastu tekstów naukowych podzielonych na trzy
części, w ramach których znajdziemy artykuły naukowe, sprawozdania z konferencji
oraz recenzje książek. Celem prezentowanego dzieła jest przedstawienie osiągnięć
młodych naukowców, którzy podjęli się zaprezentowania swojej wiedzy i opinii w
artykułach dotyczących tematyki prawnej.

Pierwsza część Acta Erasmiana składa się z pięciu artykułów naukowych o
różnorodnej tematyce dotyczącej m.in. prawa karnego oraz aspektów doktrynalnopolitycznych.

Katarzyna Piątkowska, w artykule otwierającym tę część naszego Czasopisma,
przybliża pojęcie „wprowadzania do obrotu”, które występuje w wielu aktach
prawnych. Autorka stara się przedstawić poglądy przedstawicieli doktryny, a także,
bazując na różnych definicjach legalnych rozproszonych po pozakodeksowym
prawie karnym, prezentuje własne stanowisko co do tego problemu.

W następnym artykule Aleksandra Głowacka poddaje analizie koncepcję winy
anonimowej (nazywanej przez niektórych autorów też bezimienną, organizacyjną),
związanej z odpowiedzialnością osób prawnych, opartą na zasadzie winy. Autorka

Redakcja: Mirosław Sadowski, Agnieszka Kuriata, Barbara Jelonek
Kontakt: actaerasmiana@gmail.com

ACTA ERASMIANA XII (2016)
zajmuje się również problemem odpowiedzialności osób prawnych w ogóle. Jej
praca stanowi omówienie reżimu odpowiedzialności opartego na art. 416 Kodeksu
cywilnego oraz teorii organów osób prawnych.

Autorka kolejnego artykułu, czyli Weronika Kundera, porusza problematykę
złożonych relacji polsko-rosyjskich. Artykuł w bardzo wyczerpujący sposób traktuje
o stereotypach dotyczących tych dwóch narodowości oraz o próbach wyjaśnienia ich
genezy.

Damian Chmielecki w tekście „Ustrój państwa polsko-litewskiego w latach 15731581. Ustrój mieszany, czy demokracja szlachecka?” zebrał dotychczasowe badania na
temat ustroju państwa polsko-litewskiego z lat 1573-1581. W artykule Autor
prezentuje dwie koncepcje określające ustrój państwa polsko-litewskiego, a
mianowicie ustrój mieszany (monarchia mixta) oraz demokrację szlachecką. Celem
artykułu nie jest więc jednoznaczne opowiedzenie się za jedną z tych koncepcji, ale
raczej przybliżenie problemu.

W artykule zamykającym tę część Czasopisma Tomasz Dasek dokonuje próby
scharakteryzowania ewolucji pojęcia audytu wewnętrznego w systemie kontroli
publicznej. Porusza także zagadnienia dotyczące audytora wewnętrznego jak i
standardów

oraz

sposobów

w

ramach

których

audyt

powinien

zostać

przeprowadzony. Autor przedstawia również własne spostrzeżenia dotyczące
omawianych zagadnień.

Kolejna część publikacji składa się z pięciu sprawozdań. W pierwszym z nich
Agnieszka Kuriata zrelacjonowała wydarzenia związane z IV Międzynarodowym
Kongresem Religioznawczym, który odbył się w Gdyni w 2015 roku. W kolejnym
sprawozdaniu Katarzyna Sadowa omówiła wydarzenia oraz prelekcje towarzyszące
międzynarodowej konferencji naukowej „The Critical Legal Conference – Law, Space and
the Political”, która odbyła się we Wrocławiu w 2015 roku. Autorką trzeciego tekstu
w tej części jest Agnieszka Kuriata, która przybliża przebieg wydarzeń konferencji
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„Język-słowa-rzeczywistość". Forum Linguarum jako przestrzeń kreatywna. Sprawozdanie z
konferencji naukowej”, organizowanej przez Interdyscyplinarne Studenckie Koło
Rozwoju Administracji ISKRA działające na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego.
Barbara Jelonek, w następnym sprawozdaniu, przedstawia problematykę poruszaną
podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej Asiam Explorare 2015, której celem
było przedstawienie badań studentów i młodych naukowców dotyczących krajów
azjatyckich. Tę część zamyka artykuł Magdaleny Debity, dotyczący II ogólnopolskiej
studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Wiara a polityka i prawo. Wpływ
wyznań religijnych na kształtowanie się doktryn politycznych i prawnych, na scenę
polityczną i opinię publiczną”, która odbyła we Wrocławiu w 2015 roku.

Trzecia, a zarazem ostatnia, część naszego Czasopisma składa się z trzech
recenzji naukowych. W pierwszej Barbara Jelonek przedstawia zawartość monografii
naukowej "Miłość po japońsku", wydanej po ogólnopolskiej konferencji naukowej o
tym samym tytule, która odbyła się w 2014 roku w Krakowie, w drugiej Katarzyna
Sadowa dokonuje recenzji książki, która wyszła spod pióra Moniki Abdelaziz i Ewy
Zarychty zatytułowanej „Księżyc zza nikabu. Polska muzułmanka w Egipcie”. W trzecim
tekście Małgorzata Samojedny prezentuje z kolei zagadnienia poruszane w książce
„ISIS – wewnątrz armii terroru” autorstwa Michaela Weissa i Hassana Hassana.

Zarówno Redakcja jak i Autorzy Tomu XII Acta Erasmiana wyrażają nadzieję,
że prezentowana publikacja zyska uznanie Czytelników.
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Agnieszka Kuriata
Barbara Jelonek
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