Wstęp
To już 17. numer Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych
i Ekonomicznych, który jak zawsze z dużą tremą oddajemy pod osąd Szanownych Czytelników. Artykuły zawarte w tym tomie SPPAiE zostały napisane przez
doktorantów i studentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii (z jednym
wyjątkiem, w tym przypadku jednym ze współautorów jest osoba spoza naszego
Wydziału). Problematyka poruszana w poszczególnych artykułach jest zróżnicowana, dzięki czemu mamy nadzieję, że każdy z Szanownych Czytelników znajdzie dla siebie wartościową lekturę.
Swoimi opiniami, umieszczonymi w dziale „Zdaniem naszych Mistrzów”,
zechcieli podzielić się kolejni pracownicy naszego Wydziału, którym jesteśmy
za to bardzo wdzięczni. Bardzo gorąco polecamy recenzję książki Macieja Etela Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz
w orzecznictwie sądowym, opracowaną przez dr. Andrzeja Borkowskiego, oraz
umieszczone pod intrygującym tytułem Czy podręczniki ekonomii muszą być tak
bardzo podobne do siebie? refleksje prof. Witolda Kwaśnickiego związane z opublikowaną książką Marka Skousena Logika ekonomii.
W imieniu autorów pragnę podziękować wszystkim, którzy umożliwili powstanie tej publikacji, w tym szczególnie Władzom Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, jak też Komisji Wydawniczej za uwzględnienie serii SPPAiE
w planach wydawniczych WPAE. Wielkie podziękowania należą się także Zarządowi Wrocławskiego Parku Technologicznego, wspierającemu naukową aktywność studencką we Wrocławiu, między innymi tę publikację.
Obowiązujące zasady przyjmowania tekstów, recenzowania, a następnie kierowania artykułu do druku, z jednej strony zapewnią anonimowość, jak również
bezstronność akceptowania tekstu do publikacji, z drugiej jednak niestety nie
jest możliwe złożenie przez autorów podziękowań dwóm, czasami aż trzem profesorom za ich trud opiniowania, za ich wszystkie cenne uwagi, sugestie i komentarze wyrażone w recenzjach. Stąd też moim miłym obowiązkiem, ale i zaszczytem w imieniu Rady Redakcyjnej i autorów jest złożenie podziękowań na ręce
Pań i Panów Recenzentów za wnikliwą ocenę oraz rady i sugestie, które wpływają
na poziom naukowy naszej publikacji jako całości, jak też poszczególnych artykułów.
Bardzo gorące podziękowania należą się również wszystkim redaktorom Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, naszego partnera już od wielu lat, ich
staranność wydawniczą, cierpliwość i wyrozumiałość trudno przecenić. Dziękujemy za trud i wysiłek wszystkim, którzy przyczynili się do tego, bym mógł
w imieniu Rady Redakcyjnej i Komitetu Redakcyjnego zaprosić Szanownych
Czytelników do lektury artykułów zawartych w 17. tomie Studenckich Prac Prawniczych i Ekonomicznych.
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Będziemy wdzięczni za wszystkie uwagi i sugestie dotyczące publikacji,
za co z góry dziękuję w imieniu autorów i redakcji.
Marcin Winiarski
Redaktor naczelny
mswiniar@prawo.uni.wroc.pl
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Preface
We are delighted to present Volume 17 of Students’ Legal, Administrative
and Economic Papers. The articles which the volume contains have been written by students and doctoral students of the Faculty of Law, Administration and
Economics of the University of Wrocław (with one exception, in that one of the
co-authors is from outside our department). The topics are of a rich variety, and
we hope that the reader will find them interesting and informative.
In the section entitled “In our masters’ opinion”, senior members of our faculty
have shared their views, for which we are very grateful. We would like to take
the opportunity to strongly recommend the review of Maciej Etel’s book Pojęcie
przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie
sądowym, written by Dr Andrzej Borkowski, and the reflections of Prof. Witold
Kwaśnicki regarding Mark Skousen’s work Economic Logic, with the intriguing
title “Do economic textbooks always have to be the same?”.
On behalf of all the authors I would like to thank all those whose invaluable
contribution has enabled the publication of this volume, in particular the authorities of the Faculty of Law, Administration and Economics and the Publications
Commission for including Students’ Legal, Administrative and Economic Papers
in the faculty publications. A great debt of thanks is also owed to the Board of
Management of the Wrocław Technology Park for their generous support of student activity in our city, such as this publication.
The principle of anonymity required for the assessment of these articles ensures absolute fairness and impartiality. Nevertheless, this necessity makes it
impossible for the authors to personally thank the reviewers for their invaluable
opinions, suggestions and comments. Therefore it is my great pleasure to thank,
on behalf of the editorial board and the authors, all the distinguished reviewers
for their reviews, advice and suggestions, which have been of great benefit both
to individual articles and to our publication as a whole.
We wish to express our warmest gratitude to all the editors of the Wrocław
University Press for all the invaluable precision, patience and understanding that
they have shown for many years. We would like to thank all those who have contributed to the publication of this volume for their hard work.
On behalf of the authors and the editorial staff, I would like to assure our readership that we greatly appreciate any suggestions that they might have regarding the
publication and the articles it contains.
Marcin Winiarski
Editor-in-Chief
mswiniar@prawo.uni.wroc.pl
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