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KOMUNIKATY

Fundacja Centrum Prawa Gospodarczego wspólnie ze Stowarzy
szeniem Adwokatury Amerykańskiej (ARA) oraz CEELI-Poland 
zaprasza w Warszawie w dniach 7 i 8 kwietnia br. i w Krakowie 
w dniach 11 i 12 kwietnia br. na konferencję szkoleniową nt.: 

„Franchising, znaki towarowe i związane z tym zagadnienia 
podatkowe ze szczególnym uwzględnieniem różnych rodzajów umów 
w świetle uregulowań i praktyki prawa polskiego, amerykańskiego 
i międzynarodowego” .
Wykładowcy polscy, zachodnioeuropejscy i amerykańscy, z tłum a
czeniem symultanicznym.
Opłata za uczestnictwo wynosi 500000 zł.
Opłata za konferencję w Warszawie obejmuje udział w wykładach 
i materiały, za konferencję w Krakowie dodatkowo 2 posiłki oraz 
okolicznościowe przyjęcie.
Konferencja odbędzie się:

-  w Warszawie -  Centrum Prawa Gospodarczego, OIRP,
Al. Jerozolimskie 47

-  w Krakowie -  Dom Polonii, Rynek Główny 14

Zgłoszenia: w Warszawie tel/fax 621-14-12 
w Krakowie tel/fax (12) 34-00-31

S P R O S T O W A N I A
W numerze 1-2/94 „Palestry” znalazły się następujące błędy:

1. W artykule „Spór o Jałtę” w prawej kolumie, czwarty wiersz od 
dołu, zamiast słowa: „Litwinów” powinno być: „Litwinowa” .

2. Na stronie 149 nie wydrukowano nazwiska autora Glosy adw. dra 
Zdzisława Krzemińskiego.

3. Na stronie 171, piąty wiersz od dołu, mylnie podano imię: zamiast 
„Lesław Łukawski” powinno być: „Wiesław Łukawski” .

4. W artykule prof. dra hab. adw. Macieja Tarnawskiego pt. „Co 
dalej z projektem kodeksu karnego? są następujące błędy:
a) na str. 43 w lewej kolumnie, drugi akapit, wiersz 8 od góry 
napisano: „Jednakże jako przedstawiciel prawoznawstwa -  nauki 
szczegółowej...” , powinno być: „Jednakże jako przedstawiciel 
szczegółowej nauki prawoznawstwa...” ;
b) na str. 44 w lewej kolumnie, szósty wiersz od góry należy 
skreślić słowa: „koniecznego do...” ;
c) na str. 49 w prawej kolumnie, ósmy wiersz od góry, zamiast 
słowa: „założenia” powinno być: „założeniach” .

Za powstałe błędy Redakcja przeprasza Autorów i Czytelników.
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