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OD REDAKCJI

SZANOWNY CZYTELNIKU!

Do Twoich rą k  trafia  pierwszy num er nowego, ogólnopolskiego 
czasopisma naukowego -  Kwartalnika Praw a Publicznego. W zamie
rzeniu inicjatorów celem Kwartalnika je st rozwijanie refleksji nauko
wej nad istotą i funkcjami prawa publicznego rozumianego jako praw a 
służącego dobru ogólnemu ludzi (wspólnoty międzynarodowej, państwo
wej i lokalnej) oraz jego relacjami z prawem prywatnym, a także pogłę
bianie analizy różnych instytucji prawnych z poszczególnych dziedzin 
prawa publicznego. K w artalnik obejmuje swą formułą następujący za
kres problematyki: historię ustroju i prawa publicznego, filozofię i teo
rię prawa w sferze praw a publicznego, prawo międzynarodowe, w tym 
prawo europejskie (wspólnotowe), prawo konstytucyjne, prawo adm i
nistracyjne, procedurę administracyjną, prawo gospodarcze publiczne, 
prawo karne, procedurę karną, prawo rolne, prawo ochrony środowi
ska naturalnego, publicznoprawne aspekty prawa prywatnego, proce
dury cywilnej i praw a pracy, prawo zabezpieczenia społecznego, prawo 
wyznaniowe i prawo kanoniczne.

Prezentowane czasopismo powstało z inicjatywy Wydziału Praw a 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i jest przy 
nim afiliowane. W rezultacie znaczną część składu Rady Programowej 
K w artalnika stanowią profesorzy tego Wydziału, a jej przewodniczą
cym jest z urzędu każdorazowy Dziekan Wydziału Prawa. Rada Wy
działu Praw a UKSW powołuje też Kolegium Redakcyjne. Tym niemniej 
w składzie Rady Programowej znajdują się również profesorzy z in 
nych ośrodków naukowych, reprezentujący szeroką paletę dziedzin p ra
wa zwłaszcza publicznego. Skład ten  nie je s t  jeszcze ostatecznie 
zamknięty.

Na łamach Kwartalnika będziemy publikowali zróżnicowane opra
cowania. Tak też przyjmowali będziemy studia i artykuły, komentarze, 
glosy, recenzje i sprawozdania. Zasadniczą część stanowiły będą studia
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i artykuły. Pierwsze z nich, o objętości do ok. 2 arkuszy autorskich, 
powinny być opracowaniami bardziej teoretycznymi, odnoszącymi się 
do kwestii (instytucji) natury  ogólniejszej. Artykuły, nie przekraczają
ce co do zasady 1 arkusza autorskiego, powinny z kolei poruszać zagad
nienia szczegółowe. W Kwartalniku będą ukazywały się także komen
tarze. Ich objętość nie je st określona. Powinny one wszakże komento
wać nowe akty z całej sfery zainteresowania K w artalnika (także waż
ne nowelizacje prawa publicznego) i być nadesłane wraz z tekstem  sa
mego aktu  (nowelizacje jako wytłuszczone fragm enty tekstów jednoli
tych). Na łamach K w artalnika będzie można wydawać także glosy do 
orzeczeń sądów międzynarodowych (zwłaszcza Międzynarodowego Try
bunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, 
Europejskiego Trybunału Praw  Człowieka), sądów polskich oraz sądów 
zagranicznych, jeśli wnoszą istotne elementy do rozwoju prawa publicz
nego. Ukazywały się będą wreszcie recenzje monografii, nowych lub 
zasadniczo zmienionych wydań podręczników oraz czasopism, a  także 
sprawozdania z doniosłych międzynarodowych i krajowych imprez na
ukowych z zakresu praw a publicznego. Publikowane będą wyłącznie 
prace oryginalne. Teksty prosimy nadsyłać wraz z dyskietką (Word 6.0 
for Windows lub wyżej). Wszystkie publikacje, poza recenzjami i spra
wozdaniami, będą podlegały recenzjom wydawniczym. Kolejne num e
ry K w artalnika będą wydawane po zakończeniu poszczególnych kw ar
tałów roku.

Wszystkich zainteresowanych publikacją swych dzieł naukowych 
dotyczących prawa publicznego serdecznie zapraszam y do współpracy. 
Jednocześnie informujemy, że Wydział Prawa UKSW przewiduje przy
znawanie w poszczególnych latach wydawania K w artalnika nagrody 
dla asystentów i adiunktów ze stopniem doktora na najlepsze studia 
i artykuły, które ukazały się na łamach pisma.


