Z ogromną przyjemnością informujemy, iż ukazała się siódma część publikacji naszej Uczelni
pt. „Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym”
pod redakcją dr. Dariusza Szafrańskiego oraz dr. Andrzeja Bieleckiego.
Sponsorem publikacji jest Bank Gospodarstwa Krajowego. W pozycji tej zamieszczony
został

artykuł

autorstwa dr hab. Cecylii Leszczyńskiej oraz dr Łucji Lisieckiej pod tytułem

„Bank Gospodarstwa Krajowego 1924 – 1939”. Autorami pozostałych artykułów są pracownicy
naukowo-dydaktyczni WSAP w Ostrołęce, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego oraz zaproszeni goście. Szczególną satysfakcją dla nas jest fakt, iż wśród autorów
publikacji znaleźli się nasi absolwenci, których fragmenty prac licencjackich zostały zaprezentowane.
Poniżej przedstawiamy spis treści publikacji, licząc, że znajdzie ona szczególne
zainteresowanie wśród studentów oraz pracowników naszej Uczelni.

Spis treści

Anna Archacka, Rafał Stankiewicz
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – jego pozycja prawna, praktyka orzecznicza
oraz perspektywy prywatnoprawnego egzekwowania zakazów praktyk ograniczających konkurencje
w Polsce.
dr Magdalena Błaszczyk
Model kary ograniczenia wolności w znowelizowanym Kodeksie karnym – zarys problematyki.
Joanna Florencka
Solidarna odpowiedzialność inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy w świetle
orzecznictwa.
dr Tomasz Gąsior
Kilka refleksji na temat pojęć „prawo” – „państwo prawa” – „demokracja” – wybory.
Marcin Kamiński
Dochodzenie roszczeń cywilnych i handlowych w sprawach transgranicznych.
Rafał Kazimierczak
Problematyka najmu pojazdu zastępczego w systemie prawnym Republiki Federalnej Niemiec.
Katarzyna Laskowska
Krajowa Izba Odwoławcza jako organ quasi-sądowniczy.
dr Monika Latos - Miłkowska
Zatrudnianie za pośrednictwem innych podmiotów.

dr hab. Cecylia Leszczyńska, dr Łucja Lisiecka
Bank Gospodarstwa Krajowego 1924 – 1939.
Dorota Podsiedzik-Malec
Zmiany w Ustawie o wyrobach budowlanych (1.1.2016-1.1.2017) – nowe obowiązki
przedsiębiorców oraz dodatkowe uprawnienia dla organów nadzoru budowlanego.
dr hab. Rafał Stankiewicz
System private enforcement w Polsce i jego ewentualne zmiany po wejściu w życie projektu
ustawy o roszczeniach o naprawie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji.
dr hab. Rafał Stankiewicz, dr Dariusz Szafrański
Model postępowania prowadzonego przez Krajowa Radę Radiofonii i Telewizji na podstawie
art. 9 i 10 ustawy o opłatach abonamentowych.
Justyna Wiśniewska
IV Pakiet Kolejowy w kontekście dopuszczania do eksploatacji pojazdów kolejowych.
Ewa Wysocka
Regulacje prawne a zasady ekonomii i proces globalizacji.
dr Anna Zientara
Prawnokarna ochrona oznaczeń na gruncie art. 306 KK – wybrane zagadnienia.

Z warsztatów studenckich
dr Elżbieta Łojko
Kilka uwag o kształceniu studentów na kierunku Administracja.
Danuta Madrak
Rola nauczyciela w środowisku lokalnym.
Anna Nalewajk
Funkcjonowanie przedszkoli na przykładzie gminy Kadzidło.
Anna Ewa Pędzich
Funkcjonowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku na przykładzie Ostrołęki.

