
Wstęp

Zeszyt niniejszy, Studia prawnicze -  rozprawy i materiały, jest zbio
rem artykułów inspirowanych jedną wspólną koncepcją pod nazwą: 
„Zmiany w prawie. Zagadnienia doktryny i praktyki”. Jest to temat in
teresujący, zachęcający do dyskusji, eksploratywny. Często występuje 
bowiem zwarcie, a nawet konflikt interesów pomiędzy prawem stoso
wanym a wyrosłą z niego doktryną, czy szerzej -  między prawem a rze
czywistością społeczno-polityczną i socjalno-gospodarczą.

Wydaje się, że uzasadnienia zaistniałych sprzeczności należy 
szukać nie tylko w recepcji, ale i w ontologii samego zjawiska. Z jed
nej bowiem strony prawa powinny być stabilne i spójne, natomiast 
z drugiej -  poglądy o nich ulegają ciągłym zmianom. Można to do
strzec w wielości i zróżnicowaniu kierunków, nurtów, szkół nauko
wych, modyfikacji czy formowaniu nieznanych wcześniej koncepcji. 
Pod koniec XX stulecia pojawiła się np. instytucjonalna teoria prawa, 
ekonomiczna analiza prawa czy ruch krytycznych studiów nad pra
wem (Critical legał studies), sytuujący się obok wcześniej już istnieją
cych teorii prawa natury, pozytywizmu prawniczego czy amerykań
skiego realizmu prawnego.
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Przekazywany do rąk czytelników zeszyt zawiera artykuły pra
cowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej 
Szkoły Wyższej oraz środowisk zaprzyjaźnionych z uczelnią -  są to 
rozprawy, materiały, komunikaty w zakresie nauk prawnych i dyscy
plin pokrewnych.

Nakreślony powyżej temat badawczy, realizowany w niniejszym 
zbiorze wymaga kilku uwag. Po pierwsze, obejmuje on szeroki zakres 
zagadnień o podejściu na ogół analitycznym, koherentnym w stosunku 
do tendencji nauki współczesnej. Po drugie, występujące zróżnicowa
nie tematyczne jest rezultatem osobistych zainteresowań autorów, nie
ustającego rozwoju nauk prawnych, współpracy uczelni z ośrodkami 
krajowymi i zagranicznymi. Po trzecie, zrozumiała i uzasadniona jest 
założona a priori dyskusyjność stawianych tez.

Konstrukcja problemowa prezentowanego tomu rozpada się na 
kilka odrębnych nurtów. Pierwszy z nich, najliczniejszy, został poświę
cony problematyce prawno-finansowej. Apoloniusz Kostecki w intere
sującym artykule bada wpływ rozwiązań międzynarodowych, zwłaszcza 
niemieckich, na zmiany w polskim prawie podatkowym. Cenne są 
zwłaszcza rozważania autora dotyczące wpływu orzecznictwa Europej
skiego Trybunału Sprawiedliwości na kształt ustawodawstwa i orzecz
nictwa rodzimego. Irena Czaja-Hliniak podejmuje problem obciążeń 
daninowych gospodarstw rolnych, z charakterystycznym dla tych zja
wisk, jak podkreśla, brakiem terminologicznej spójności w rozwiąza
niach prawnych. Wpływ zmian w podatku dochodowym na działalność 
i rozwój przedsiębiorstw w ich małym i średnim wymiarze jest przed
miotem eksploratywnej analizy w artykule Roberta Wolańskiego. Hen
ryk Gawroński podnosi zagadnienie samorządowego długu publicznego 
jako istotnego czynnika rozwoju społeczności lokalnych. Rozważania 
Wojciecha Filia dotyczą roli instrumentów prawno-finansowych uru
chamianych w celu ochrony środowiska.

Tradycyjnie już sporo uwagi poświęcono problematyce samo
rządu terytorialnego. Uwaga autorów została zwrócona na istotne as
pekty tego zagadnienia, takie jak: „Gmina jako pokrzywdzony...” (Iza
bela Lewandowska-Malec), „Nadzór i kontrola nad samorządem teryto
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rialnym...” (Piotr Feczko) czy omówienie rozwiązań prawnych w two
rzeniu administracji lokalnej (Szymon Gruca).

Na złożoność i dyskusyjność problemów charakteryzujących pol
skie ustawodawstwo wskazują autorzy opracowań różnorodnych dzie
dzin prawa. I tak Marek J. Lubelski rozważa zasady karania jako dyle
mat pozorny polskiego ustawodawcy, Katarzyna Banasik odnosi się 
do ewentualnych zmian w kodeksie karnym dotyczących wprowadze
nia pojęcia występku o charakterze chuligańskim; istotny dla prawa 
pracy problem tworzenia nowych form zatrudnienia omawia Henryk 
Lewandowski; projekt zmian w organizacji sądu gospodarczego został 
natomiast podjęty w rozważaniach Aleksandry Machowskiej.

Podnoszone powyżej kwestie uzupełnia problematyka bezpie
czeństwa narodowego, zawarta w interesujących z tego punktu widze
nia opracowaniach MirosIava Hrasoka i Jaroslava Nekoraneca („Eduka
cja w systemie bezpieczeństwa państw”) oraz Michała Bartoszewicza 
(„Funkcja kontrolna sejmowych komisji śledczych...”).

Zeszyt niniejszy jest rekomendowany przez Wydział Prawa i Ad
ministracji przede wszystkim dla prawników: teoretyków, praktyków 
oraz studentów prawa. Być może znajdzie on również czytelników 
wśród specjalistów z dziedzin pokrewnych -  politologów, socjologów, 
ekonomistów. Obok bowiem czysto poznawczego, realizuje on rów
nież cel dydaktyczny -  pogłębienie i upowszechnienie w społeczeń
stwie znajomości prawa i tkwiących w nim problemów, zgodnie z zasa
dą ignorantia legis neminem excusat.
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