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STRESZCZENIA

Andrzej GAZDA
Politechnika Rzeszowska
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKUJĄCYCH SPRZĘT LOTNICZY
Celem artykułu jest przedstawienie przepisów dotyczących zarządzania jakością w przedsiębiorstwach
produkujących wyroby lotnicze i części do tych wyrobów. Podstawową normą regulującą te zagadnienia jest
JAR 21 (PART 21).
Agata INGLOT
Politechnika Rzeszowska
OCHRONA PRAW KONSUMENTA W POLSCE PRZED WEJŚCIEM I PO WEJŚCIU
DO UNII EUROPEJSKIEJ
Artykuł ukazuje postać konsumenta i jego prawa w Polsce przed wejściem i po przystąpieniu do Unii
Europejskiej. Ochrona jego interesów w naszym kraju w okresie PRL i początkowej realizacji przemian
systemowych nie była w centrum zainteresowania władzy ustawodawczej i wykonawczej. Podpisanie przez
Polskę w 1991 r. układu stowarzyszeniowego ze Wspólnotami Europejskimi zintensyfikowało przygotowania do
członkostwa w Unii Europejskiej, dla której problematyka konsumenta stanowi jeden z celów strategicznych.
Komisja Europejska w swojej opinii na temat polskiego wniosku o członkostwo zwróciła uwagę na
niezadowalający poziom ochrony konsumentów w Polsce i wskazała na konieczność dostosowania naszego
prawa do standardów wspólnotowych, a także potrzebę rozwoju organizacji konsumenckich. Edukacja polskiego
konsumenta na temat rynku, produktów, zagrożeń oraz praw i uprawnień nabiera szczególnego znaczenia po
wejściu Polski do Unii Europejskiej. Wiedza ta w określonym zakresie zabezpiecza konsumenta przed
dokonaniem nieudanego zakupu, a jednocześnie stanowi narzędzie samoobrony. Pełna i szeroka informacja o
produkcie oraz o przepisach prawnych jest niezbędna, aby konsument mógł dokonać racjonalnego i trafnego
wyboru.
Andrzej JANDA
Politechnika Rzeszowska
WARUNKI WYKONYWANIA ZAWODU ADWOKATA
Artykuł stanowi próbę przedstawienia warunków wykonywania zawodu adwokata. Szczególną uwagę zwrócono
na wymagania, jakie stawia ustawa przed osobą, która chce zostać adwokatem, oraz zaprezentowano w
przybliżeniu aplikację adwokacką. W drugiej części artykułu przedstawiono formy wykonywania zawodu oraz
zasady etyki zawodowej, którymi adwokat jest związany.
Marcin KAMIŃSKI
Politechnika Rzeszowska
NIEWAŻNOŚĆ AKTU ADMINISTRACYJNEGO W NIEMIECKIM PORZĄDKU PRAWNYM
Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest zagadnienie nieważności aktu administracyjnego w niemieckim
systemie prawnym. Analiza materiału normatywnego została ograniczona do ustawy o postępowaniu
administracyjnym z 25 maja 1976 r., która jest reprezentatywna w tej materii dla niemieckiego prawa
federalnego i krajowego. W uwagach wstępnych wyjaśniono znaczenie normatywne pojęcia aktu
administracyjnego w niemieckiej ustawie oraz wskazano zakres obecności konstrukcji nieważności aktu
administracyjnego w niemieckim ustawodawstwie. Następnie omówiono podstawy teoretyczne obowiązującej
regulacji, akcentując wpływ różnych koncepcji wadliwości aktu administracyjnego. W dalszej części
przedstawiono kształt normatywny instytucji nieważności, omawiając kolejno klauzulę generalną nieważności
oraz katalog pozytywny i negatywny przyczyn nieważności. W podsumowaniu zawarto ocenę niemieckiego
uregulowania oraz uwagi prawnoporównawcze.

Dorota KAMUDA
Politechnika Rzeszowska
GENEZA WPROWADZENIA DO POLSKIEGO USTAWODAWSTWA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ
PODMIOTÓW ZBIOROWYCH
W artykule przedstawiono główne przyczyny wprowadzenia do polskiego ustawodawstwa odpowiedzialności
karnej podmiotów zbiorowych. Scharakteryzowano pokrótce pojęcie podmiotu zbiorowego oraz zakres jego
odpowiedzialności za czyny zabronione pod groźbą kary, omówiono główne przesłanki wprowadzenia tego typu
odpowiedzialności podmiotu zbiorowego, jak również wskazano akty prawa międzynarodowego, które zalecały
wprowadzenie tego typu odpowiedzialności między innymi do ustawodawstwa polskiego.
Andrzej KIEŁTYKA
Politechnika Rzeszowska
UWAGI O OBROCIE PRAWNYM W SPRAWACH KARNYCH Z ZAGRANICĄ
W obecnych czasach, masowego przemieszczania się ludności oraz rozwoju międzynarodowej przestępczości,
obrót prawny z zagranicą nabiera coraz większego znaczenia. Uregulowania związane z obrotem zagranicznym
w sprawach karnych rozrzucone są po licznych aktach prawnych i umowach międzynarodowych, co znacznie
utrudnia ich stosowanie. W opracowaniu przedstawiono najważniejsze źródła prawa oraz podstawowe zasady
regulujące ten obrót.
Maciej KIJOWSKI
Uniwersytet Rzeszowski
UDZIAŁ KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ W RATYFIKACJI UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Artykuł dotyczy prawnych i politycznych form partycypacji Krajowej Rady Narodowej w ratyfikacji traktatów
zawieranych przez Rzeczpospolitą Polską w latach 1944-1947. Autor najpierw omawia początkowy okres
działalności Rady, uwieńczony samodzielną ratyfikacją umów międzynarodowych (9 września 1944 r.), by
przejść do kolejnego okresu, w którym Rada wyrażała zgodę na ratyfikację traktatów przez jej
przewodniczącego (prezydenta), nawiązując tym samym do wielowiekowej historii polskiego parlamentaryzmu.
Zdzisław NOWAKOWSKI
Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie
Kazimierz RAJCHEL
Politechnika Rzeszowska
CZYNNOŚĆ SPOŁECZNO-ORGANIZATORSKA JAKO ŚRODEK OCHRONY PORZĄDKU
I BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
W artykule omówiono zagadnienie działalności społeczno-organizatorskiej administracji. Zwrócono uwagę na
fakt jej dużego znaczenia w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Poruszono problem
konieczności jej rozwijania, omawiano formy stosowanej działalności propagandowo-profilaktycznej w
kontekście różnych grup społecznych, będących jej adresatem.
Zdzisław NOWAKOWSKI
Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie
Kazimierz RAJCHEL
Politechnika Rzeszowska
POJĘCIE WYPADKU DROGOWEGO I SYSTEM EWIDENCJI
W artykule zdefiniowano pojęcie wypadku drogowego w różnych aspektach. Przedstawiono, na czym polega
kolizja drogowa oraz katastrofa. Opisano również system przetwarzania i gromadzenia danych o zdarzeniach
drogowych. Ukazano metody i formy prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych, a także opisano
wzór karty zdarzenia i tryb postępowania z tą kartą.

Zdzisław NOWAKOWSKI
Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie
Kazimierz RAJCHEL
Politechnika Rzeszowska
WYPADKI DROGOWE I ICH SKUTKI W POLSCE (WYBRANE PROBLEMY)
W artykule omówiono problem wypadków drogowych, ich skutków w Polsce i ich dynamiki. Przedstawiono
dane dotyczące liczby wypadków (kolizji) oraz ich skutków (w tym śmiertelnych) w Polsce oraz w wybranych
krajach Europy. Omówiono także zagadnienie stopnia zagrożenia wypadkami mieszkańców Polski,
uwzględniając podział na poszczególne województwa oraz występujący tam poziom motoryzacji i natężenie
owych zdarzeń drogowych, biorąc pod uwagę poszczególne miesiące, dni tygodnia oraz miejsca, w których
najczęściej do nich dochodzi. Przedstawione zostały dane statystyczne dotyczące liczby wypadków
spowodowanych przez kierującego i poszkodowanych osób według kryterium przyczyn zdarzenia.
Marta POMYKAŁA
Politechnika Rzeszowska
PRAWNOAUTORSKA CZY PATENTOWA OCHRONA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH?
W artykule zaprezentowano stosowane we współczesnych systemach prawnych zasady ochrony programów
komputerowych. Pokazano różnice pomiędzy systemem prawa autorskiego i prawa patentowego, a następnie
przedstawiono obecne tendencje w rozwoju ustawodawstwa Unii Europejskiej, regulującego tę problematykę.
Marta POMYKAŁA
Kazimierz RAJCHEL
Politechnika Rzeszowska
PODSTAWY PRAWNE ANTYTERRORYZMU WSPÓŁCZESNEGO
W artykule przedstawiono kierunki działań prawnych, podejmowanych na forum międzynarodowym – głównie
przez Organizację Narodów Zjednoczonych, europejskim – przez organy Unii Europejskiej, oraz w Polsce,
będące wyrazem antyterroryzmu światowego. Rozważania na temat przeciwdziałania terroryzmowi poprzedza
krótka analiza samego zjawiska terroryzmu. Bez zrozumienia jego istoty trudno bowiem oceniać skuteczność
form, metod i środków reagowania.
Małgorzata POPEK
Politechnika Rzeszowska
AKT ADMINISTRACYJNY JAKO JEDNA Z FORM DZIAŁANIA WOJEWODY.
WYBRANE ZAGADNIENIA
Artykuł określa zadania, kompetencje oraz miejsce wojewody jako organu terenowego administracji rządowej.
Wyjaśnione zostało pojęcie aktu administracyjnego jako jednej z form działania administracji. Przedstawiono
kompetencje wojewody do wydawania aktów administracyjnych na podstawie ustawy o cudzoziemcach, ustawy
o paszportach oraz ustawy o obywatelstwie polskim. Omówiono także zagadnienia dotyczące kompetencji
wojewody do wydawania aktów administracyjnych podczas sprawowania nadzorczej działalności nad
jednostkami samorządu terytorialnego.
Katarzyna PURC-KUROWICKA
Politechnika Rzeszowska
NIEZALEŻNOŚĆ PROKURATORSKA I JEJ GWARANCJE
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące funkcjonowania urzędu prokuratora w Polsce. Ukazano także
obecną sytuację prokuratury oraz czynniki, które na nią wpłynęły. Najwięcej uwagi poświęcono zasadom
postępowania prokuratora oraz gwarancjom jego niezależności wpływającym na wzmocnienie pozycji tego
organu.

