
 
 
 
Z ogromną przyjemnością informujemy, iż ukazała się ósma  część publikacji naszej Uczelni  
pt. „Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym  
i teoretycznym” pod redakcją dr. Dariusza Szafrańskiego, dr. Andrzeja Bieleckiego oraz 
dr. Tomasza Gąsiora. 
Publikacja została sfinansowana ze środków własnych.  
Autorami zawartych w niej 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  
 
Andrzej Bielecki  
Administracja wojskowa w Rosji połowy XIX w. Reforma armii w dobie rządów Aleksandra 
II – zarys problemu. 
 
dr Magdalena Błaszczyk  
Odpowiedzialność karna za picie piwa na ulicy. 
 
dr Marta Czakowska 
Partycypacja komitetu wyborczego w zakresie udziału czynnika społecznego w procesie 
wyborczym. 
 
Joanna Florecka 
Odwołanie na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu podprogowym. 
 
dr Tomasz Gąsior 
Organy wyborcze w okresie II Rzeczypospolitej. 
 
Krzysztof Izdebski 
Jawność. Pomiędzy kultura prawną a polityczną. Rozważania o jawności funkcjonowania 
władz publicznych w 20-lecie konstytucji RP oraz 15-lecie ustawy o dostępie do informacji 
publicznej. 
 
Małgorzata Korn 
Pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu sądowo – 
administracyjnym w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych. 
 
Katarzyna Laskowska 
Instytucja soft law (problem tworzenia prawa międzynarodowego przy jednoczesnym 
nieustaleniu istoty tego prawa). 
 
dr Jan Misiuna 
Ograniczenie możliwości korzystania z czynnego prawa wyborczego (voter suppression) a 
wybory w USA w 2016 r. 



 
dr Tomasz Niedziński 
Odpowiedzialność dyscyplinarna radcy prawnego. 
 
dr Agata Pyrzyńska 
Stabilność prawa wyborczego a zasada demokratycznego państwa prawa. 
 
dr hab. Rafał Stankiewicz 
Rękojmia prawidłowego wykonywania zawodu jako przesłanka do wpisania danej osoby na 
listę radców prawnych. 
 
dr hab. Rafał Stankiewicz, dr Dariusz Szafrański 
Status Prezesa Urzędu transportu Kolejowego jako organu regulacyjnego. 
 
Valeri Vachev 
Odsetki od sumy głównej będącej odszkodowaniem lub zadość uczynieniem za niesłuszne 
skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. 
 
dr Anna Wesołowska 
Związanie sądu rozpoznającego sprawę cywilną ostateczną decyzją administracyjną. 
 
dr Anna Zientara 
Wybrane zmiany Kodeksu karnego wprowadzone ustawą z 23.03.2017 r. 
 
Z warsztatów studenckich  
 
prof. dr hab. Anna Łapińska  
Kształcenie studentów w zakresie rachunkowości. 
 
Hanna Gleba 
Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. 
 
Beata Pokornicka 
Analiza finansowa na przykładzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z  
o.o. w Kadzidle. 
 
Iwona Rybińska 
Księgowość kreatywna  a oszustwa finansowe. 
 
Aneta Tracz 
Działalność gospodarcza osób fizycznych. 
 

 


