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Międzynarodowa konferencja ICONS
W dniach 4–6 lipca 2022 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Eko-
nomii UWr odbyła się doroczna konferencja Międzynarodowego Sto-
warzyszenia Prawa Publicznego (International Society of Public Law 
– ICONS) poświęcona globalnym problemom i perspektywom prawa 
publicznego. Partnerami w  organizacji konferencji był Uniwersytet 
Wrocławski, Urząd Miasta Wrocławia oraz Ministerstwo Sprawiedli-
wości, Demokracji, Spraw Europejskich i  Równości Dolnej Saksonii. 
Poprzednie konferencje odbyły się w  czołowych ośrodkach badaw-
czych na świecie, m.in. we Florencji, w Nowym Jorku, Berlinie, Kopen-
hadze, Hong Kongu i Santiago de Chile.
Konferencja na Uniwersytecie Wrocławskim była okazją do prawdzi-
wie międzynarodowego spotkania i  wymiany osób reprezentujących 
ośrodki naukowe z całego świata. Jej uczestnicy – członkinie i członko-
wie Stowarzyszenia – to przede wszystkim akademicy specjalizujący 
się w prawie publicznym oraz pokrewnych obszarach nauki, a  także 

prawnicy-praktycy. Konferencja po dwóch latach przerwy powróciła do formuły stacjonarnej, choć część sesji 
odbyła się w formie hybrydowej oraz online, a wydarzenia plenarne transmitowane były na żywo. W ramach 
konferencji obyła się Gala Otwarcia, w której wystąpiła m.in. Minister Sprawiedliwości Włoch, profesor Marta 
Cartabia, oraz Minister Sprawiedliwości Dolnej Saksonii, Katja Meier, a wykład otwierający wygłosił profesor 
Joseph Weiler. Zorganizowano także dwie sesje plenarne poświęcone zdrowiu publicznemu oraz migracjom, 
a  także ponad 200 sesji panelowych, na których referaty przedstawiło 1080 osób, w  tym 570 online i 510 
obecnych na miejscu. Temat odpowiedzialności pisarzy oraz prawników został poruszony w rozmowie z Olgą 
Tokarczuk, w panelu moderowanym przez profesora Adama Bodnara oraz mec. Sylwię Gregorczyk-Abram. 
Wydarzeniami towarzyszącymi konferencji były spotkania kolegiów redakcyjnych światowych czasopism po-
święconych prawu publicznemu („European Journal of International Law” i „International Journal of Consti-
tutional Law”), warsztaty dotyczące publikacji w międzynarodowych czasopismach oraz spotkania networkin-
gowe dla społeczności naukowej oraz gala poświęcona różnorodności w świecie nauki.
Konferencja okazała się sukcesem na skalę międzynarodową. Podczas trzech intensywnych dni debat na-
ukowych poruszone zostały zagadnienia dotyczące zmian i kryzysów konstytucyjnych w różnych krajach na 
świecie, w tym w Polsce, a także wyzwania związane z wprowadzaniem nadzwyczajnych środków ochrony 
w czasach pandemii w różnych regionach świata, w tym w Japonii, Korei Południowej oraz na Tajwanie. Innymi 
zagadnieniami były zasady transferu danych w społeczeństwie informacyjnym, ochrona praw jednostki w ob-
liczu kryzysów wywołanych pandemią, wojną czy zmianami klimatu oraz prawa kobiet i mniejszości.
Za organizację konferencji ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego odpowiedzialni byli dr hab. Anna Śledziń-
ska-Simon oraz prof. dr hab. Dariusz Adamski.

Angelika Krężel 
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Jubileusz prof. Tadeusza Kocowskiego
W dniu 23 września w Auli Leopoldina odbyła się uroczy-
stość z okazji jubileuszu 70-lecia prof. dr. hab. Tadeusza Ko-
cowskiego – Dyrektora Instytutu Nauk Administracyjnych 
i  Kierownika Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego 
na naszym Wydziale, osoby głęboko zaangażowanej w ży-
cie akademickie, społeczne i gospodarcze. W uroczystości 
udział wzięli licznie przybyli goście – członkowie rodziny, 
znajomi i  współpracownicy Jubilata, a  także przedstawi-
ciele władz rektorskich i dziekańskich Uniwersytetu Wro-
cławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-
wiu, w którym prof. Tadeusz Kocowski przez wiele lat pełnił 
funkcję Kierownika Katedry Prawa Gospodarczego.

Podczas uroczystości gratulacje i słowa uznania przekazali Jubilatowi: prof. Robert Olkiewicz (Rek-
tor Uniwersytetu Wrocławskiego), prof. Ewa Stańczyk-Hugiet (Prorektor ds. Badań i Kadry Aka-
demickiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu), prof. Jacek Przygodzki (Dziekan Wydziału 
Prawa, Administracji i Ekonomii), prof. Karol Kiczka (Dziekan-Senior Wydziału Prawa, Administracji 
i Ekonomii), nadbryg. dr inż. Adam Konieczny (Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Stra-
ży Pożarnej) oraz mgr Grażyna Frister (przedstawicielka Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału 
Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego „Uniwersytecka”). Laudację na cześć 
Jubilata wygłosiła prof. Katarzyna Kokocińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). 
Uroczystość prowadził prof. Jerzy Korczak – następca prof. Tadeusza Kocowskiego na stanowisku 
Dyrektora Instytutu Nauk Administracyjnych. Uroczystość uświetnił występ zespołu muzyki dawnej, 
a jej kulminacyjnym momentem było wręczenie prof. Tadeuszowi Kocowskiemu księgi jubileuszowej, 
składającej się z artykułów przygotowanych przez 92 autorów, reprezentujących 20 ośrodków aka-
demickich.

Po uroczystości przeprowadzona została konferencja naukowa „Współczesne funkcje państwa 
wobec gospodarki”. Moderatorem konferencji był prof. Henryk Nowicki (Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w  Toruniu), a  z  referatami wystąpili: prof. Jerzy Supernat (Uniwersytet Wrocławski),  
prof. Andrzej Powałowski (Uniwersytet Gdański), dr Katarzyna Marak (Uniwersytet Ekonomiczny 
we Wrocławiu) oraz nadbryg. dr inż. Adam Konieczny (Zastępca Komendanta Głównego Państwo-
wej Straży Pożarnej).

Profesorowi Tadeuszowi Kocowskiemu dziękujemy za wieloletnią pracę na rzecz naszego Wydziału 
i życzymy wszelkiej pomyślności. Sto lat, Panie Profesorze!

Witold Małecki
Zdjęcia: Paweł Piotrowski
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Konferencja jubileuszowa Profesora Krystiana Complaka
– Konstytucja w XXI wieku

W dniu 18 listopada 2022 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Eko-
nomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się konferencja na-
ukowa „Konstytucja w  XXI wieku”, organizowana przez Katedrę 
Prawa Konstytucyjnego z okazji jubileuszu pracy zawodowej Pro-
fesora Krystiana Complaka. Pierwotnie konferencja miała odbyć się 
16 marca 2020 r., ale z powodu pandemii została przełożona.
Spotkanie będzie połączone z wręczeniem Profesorowi księgi jubi-
leuszowej stanowiącej zbiór jego wybranych publikacji naukowych.
Honorowy patronat nad konferencją objął Dziekan Wydziału Prawa, 
Administracji i Ekonomii dr hab. Jacek Przygodzki, Prof. UWr.

Uroczystość wręczenia księgi jubileuszowej rozpocznie się o godz. 11.00 w budynku A w sali 119 
przy ulicy Uniwersyteckiej 22/26 we Wrocławiu. Od godz. 12.00 została zaplanowana część mery-
toryczna konferencji.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym doniosłym wydarzeniu i mamy nadzieję, że będzie 
się ono cieszyć dużym zainteresowaniem i stanowić okazję do wyrażenia wdzięczności i uznania dla 
Szanownego Jubilata!

Michalina Marcia
Zdjęcie: prof. Andrzej Czajowski
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Współpraca WPAE i Naczelnej Rady Adwokackiej
Miło nam poinformować, że w dniu 6 września 2022 r. zostało zawarte porozumienie między na-
szym Wydziałem i Naczelną Radą Adwokacką w Warszawie. Dokument został podpisany w obecno-
ści przedstawicieli NRA, a mianowicie: adw. Przemysława Rosatiego – Prezesa NRA w Warszawie– 
oraz członków Rady: adw. Bartosza Grohmana i  adw. Sławomira Krzesia – Dziekana Okręgowej 
Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Wydział reprezentował Dziekan WPAE – dr hab. Jacek Przy-
godzki, prof. UWr. Zgodnie z treścią § 1 Porozumienia współpraca będzie miała na celu „jak najlep-
sze efekty w obszarze badawczym i dydaktycznym obejmującym wspólny przedmiot zainteresowań 
w zakresie nauk prawnych”.

Facebook WPAE

•
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XIV Letnie Warsztaty Doktorskie. Ochrona interesu 
prawnego w polskim prawie administracyjnym

W dniach 8–9 września 2022 r. w Szczecinie odbyły się XIV Letnie 
Warsztaty Doktorskie. Tegorocznym organizatorem był Zespół 
Badawczy ds. Organizacji i Funkcjonowania Gospodarki Komu-
nalnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczeciń-
skiego pod kierownictwem dra hab. Daniela Wacinkiewicza prof. 
UWr przy współpracy z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym 
w Szczecinie i Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Go-
rzowie Wielkopolskim. Miejscem obrad była natomiast Sala Rady 
Miasta Szczecina w Urzędzie Miasta z racji patronatu honoro-
wego, który sprawował Prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Organizatorzy przyjęli za temat przewodni wystąpień – z  racji przypadającej 3 sierpnia 2022 r. 
setnej rocznicy Naczelnego Trybunału Administracyjnego – Ochronę interesu prawnego w polskim 
prawie administracyjnym.

Do udziału w  Warsztatach zakwalifikowanych zostało 10 doktorantów z  4 uniwersytetów (Wro-
cławskiego, Łódzkiego, Szczecińskiego i Adama Mickiewicza w Poznaniu), a wśród nich doktoranci  
z wrocławskiego Instytutu Nauk Administracyjnych – mgr Joanna Bigos i mgr Paulina Pietkun z Za-
kładu Prawa Administracyjnego oraz mgr Adam Domański z Zakładu Postępowania Administracyj-
nego i Sądownictwa Administracyjnego.

Pod opieką naukową swoich promotorów – dra hab. Piotra Lisowskiego prof. UWr i dra hab. Krzysz-
tofa Sobieralskiego prof. UWr – przygotowali wystąpienia referatowe:

•	 mgr Joanna Bigos (ZPA), Interes prawny jednostki samorządu 
terytorialnego w perspektywie tzw. rozporządzenia terytorialne-
go Rady Ministrów;

•	 mgr Paulina Pietkun (ZPA), Ochrona interesu prawnego związa-
na z przynależnością do wspólnoty samorządowej;

•	 mgr Adam Domański (ZPAiSA), Interes podmiotu legitymowa-
nego do wystąpienia z wnioskiem w przedmiocie transkrypcji za-
granicznego dokumentu stanu cywilnego w  trybie ustawy z  dnia 
28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego. Problema-
tyka kontroli dokonanej transkrypcji zagranicznego dokumentu 
stanu cywilnego.

Wystąpienia doktorantów były oceniane przez Jury, w skład którego wchodzili członkowie Rady Na-
ukowej Letnich Warsztatów Doktorskich:

•	 prof. dr hab. Tomasz Bąkowski (UG), sędzia NSA,
•	 dr hab. Dorota Dąbek prof. UJ, sędzia NSA,
•	 sędzia NSA Grzegorz Jankowski, Prezes WSA w Szczecinie,
•	 dr hab. Przemysław Kledzik prof. USz, Prezes SKO w Gorzowie Wielkopolskim,
•	 prof. dr hab. Zbigniew Kmiecik (UMCS),
•	 dr hab. Jerzy Korczak prof. UWr,
•	 prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca (UŚ), Prezes SKO w Katowicach,
•	 prof. dr hab. Wojciech Piątek (UAM),
•	 dr hab. Daniel Wacinkiewicz prof. USz, Wiceprezydent Szczecina.

Obradom Jury przewodniczył twórca idei letnich warsztatów, prof. dr hab. Jan Paweł Tarno (UŁ), 
sędzia NSA w stanie spoczynku.

Jury po wysłuchaniu i ocenie wystąpień doktorantów nagrodziło troje z nich:
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I miejsce zajął mgr Jakub Baranowski z Wydziału Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Szczecińskiego za wystąpienie Ochrona inte-
resu prawnego obywatela w procedurze budżetu partycypacyjnego;
II miejsce zajęła mgr Joanna Bigos z Wydziału Prawa, Administra-
cji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego za wystąpienie Interes 
prawny jednostki samorządu terytorialnego w  perspektywie tzw. 
rozporządzenia terytorialnego Rady Ministrów;
III miejsce zajął mgr Igor Gontarz z Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu za wystąpienie 
Dopuszczalność kontroli sądowej algorytmu stosowanego w admini-
stracji publicznej.

Ponadto Jury, podkreślając wysoki poziom wszystkich wygłoszonych referatów, postanowiło wyróż-
nić dwoje doktorantów:

•	 mgr Weronikę Woźną-Burdziak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego 
za jej wystąpienie Reklama produktów leczniczych a ochrona interesu konsumenta; oraz

•	 mgra Piotra Ostrowskiego z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu za wystąpienie Dopuszczalność uchylenia wyroku sądu I instancji z uwagi na błędy 
językowe jego uzasadnienia.

Należy podkreślić, że poza nagrodami rzeczowymi przygotowanymi przez wydawnictwo C.H.Beck 
dla zdobywców I, II i  III miejsca wszyscy uczestnicy Warsztatów mają zapewnioną publikację tek-
stu swojego wystąpienia w wysoko punktowanym czasopiśmie naukowym Wydziału Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Szczecińskiego „Acta Iuris Stetinensis” w  roku 2023. Zdobywca I  miejsca,  
mgr Jakub Baranowski, otrzymał ponadto specjalną nagrodę tradycyjnie ufundowaną przez prof. 
dra hab. Jana Pawła Tarnę, który czyni to począwszy od pierwszych warsztatów nieprzerwanie. 
Zajęcie II miejsca przez mgr Joannę Bigos, która swój referat przygotowała pod opieką naukową 
dra hab. Piotra Lisowskiego prof. UWr., jest znaczącym sukcesem wrocławskiej administratywistyki  
i  zarazem kontynuacją dotychczasowych równie cennych osiągnięć naszych doktorantów  
w poprzednich edycjach Warsztatów.

Profesorowie Daniel Wacinkiewicz i  Przemysław Kledzik wespół z  pozostałym organizatorami – 
Urzędem Miasta Szczecina i Stowarzyszeniem Amicus Facultatis Iuris Stetinensis – zadbali także, 
aby w czasie wolnym od wystąpień uczestnicy Warsztatów i członkowie Jury mogli poznać bliżej 
Szczecin, w którym nie brak pięknych zabytków. Malownicze miasto położone jest nad kanałami Odry 
i Jeziorem Dąbie. Szczególną uwagę poświęcono jednej z najokazalszych w Europie willi mieszczań-
skich, od nazwiska jej budowniczego i pierwszego właściciela zwanej Willą Lentza. Była także okazja 
do bliższego poznania się doktorantów w trakcie ich wspólnych kolacji.

Przyszłoroczne XV Letnie Warsztaty Doktorskie organizuje prof. Jarosław Dobkowski, Dziekan Wy-
działu Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Już teraz dokto-
ranci zajmujący się prawem i postępowaniem administracyjnym mogą rozpocząć przygotowania do 
tego wydarzenia, które może odegrać ważną rolę w ich rozwoju naukowym.

Jerzy Korczak
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XXVI Zjazd Katedr, Zakładów i Zespołów Badawczych 
Prawa i Postępowania Administracyjnego. 

Kierunki rozwoju jurysdykcji administracyjnej
W dniach 18–20 września 2022 r. pracownicy Instytutu Nauk Administracyjnych z Zakładu Porów-
nawczej Administracji Publicznej, Zakładu Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Admi-
nistracyjnego, Zakładu Prawa Administracyjnego i Zakładu Ustroju Administracji Publicznej wzięli 
udział w obradach XXVI Zjazdu Katedr, Zakładów i Zespołów Badawczych Prawa i Postępowania 
Administracyjnego. Pierwotnie termin spotkania polskich administratywistów planowany był na 
wrzesień 2020 r., ale z powodu epidemii COVID-19 odbyło się ono dopiero po czteroletniej przerwie. 
Organizatorem konferencji był tym razem Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji 
z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierownic-
twem prof. dra hab. Marka Szewczyka.

Tematyką obrad były Kierunki rozwoju jurysdykcji administracyjnej. Spotkanie przyciągnęło uwagę 
ponad 180 uczestników reprezentujących wszystkie ośrodki akademickie z całego kraju. W progra-
mie konferencji znalazły się 43 referaty ujęte w panelu plenarnym (z 6 referatami) rozpoczynają-
cym obrady oraz dwoma sesjami równoległymi po 5 referatów w panelu drugim i dwoma sesjami 
równoległymi po 6 referatów w panelu trzecim w dniu 19 września oraz trzema sesjami równo-
ległymi po 5 referatów w panelu otwierającym ostatni dzień obrad, po którym odbyły się dwa fora 
eksperckie skupiające w sumie 18 dyskutantów zaproszonych przez Organizatorów. Moderatorami 
paneli i sesji byli najwybitniejsi luminarze nauk prawnych w Polsce: dr hab. Joanna Wegner prof. UŁ, 
prof. dr hab. Wojciech Góralczyk, dr hab. Daniel Wacinkiewicz prof. US, prof. dr hab. Tomasz Bąkow-
ski, prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca, dr hab. Robert Suwaj prof. PW, dr hab. Grzegorz Sibiga prof. 
INP PAN i dr hab. Przemysław Kledzik prof. US.

Wśród planowanych wystąpień przewidziany był też w sesji plenarnej otwierającej obrady referat 
dra hab. Piotra Lisowskiego prof. UWr (ZPA), Decyzje administracyjne w sprawach ustrojowych 
(decyzje nadzorcze), którego nie mógł wygłosić z powodu stanu zdrowia. Jednak pozostałe ujęte 
w programie wystąpienia wrocławian zostały zrealizowane bez przeszkód i tak w sesji równoległej 
panelu trzeciego pierwszego dnia obrad (18 września) dr Dominika Cendrowicz (ZUAP) przed-
stawiła referat pt. Koncepcja umowy administracyjnej na przykładzie umowy w sprawie realizacji 
indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności.

Z kolei drugiego dnia obrad (19 września) w sesji równoległej panelu pierwszego dr Piotr Janiak 
(ZPAiSA) wygłosił referat Zasada rozstrzygania wątpliwości co do stanu faktycznego sprawy na 
korzyść strony w reżimie odpowiedzialności za delikt zagrożony sankcją administracyjną.

Na tym samym panelu podczas drugiej sesji równoległej moderowanej przez dra hab. Przemysława 
Kledzika prof. US zostały wygłoszone dwa wrocławskie referaty. W pierwszej kolejności dr Barbara 
Kowalczyk (ZPAP) mówiła O pojęciu jurysdykcji międzynarodowej organu administracji publicznej, 
zaś dr Łukasz Prus (ZPAP) zawrócił uwagę słuchaczy na Procedury kompozytowe w zintegrowanej 
administracji Unii Europejskiej. Pojęcie, modele i sądowa kontrola.

Wszystkie wrocławskie wystąpienia spotkały się z dużym zainteresowaniem, co wyrażało się odnie-
sieniami do nich w toku dyskusji na koniec każdego z paneli i sesji. Wszystkie też były wysoko oce-
niane, co dowodzi, że wrocławska szkoła administratywistyczna zajmuje w Polsce ciągle znaczącą 
pozycję. Potwierdzeniem tego było zaproszenie do grona eksperckiego dwóch jej przedstawicieli: 
dra hab. Jerzego Korczaka prof. UWr i prof. dra hab. Jerzego Supernata.

Dr hab. Jerzy Korczak prof. UWr (ZUAP) wziął udział wspólnie z prof. drem hab. Bogdanem Dol-
nickim, prof. drem hab. Wojciechem Góralczykiem, dr hab. Małgorzatą Jaśkowską prof. UKSW, prof. 
drem hab. Dariuszem R. Kijowskim, prof. drem hab. Zbigniewem Kmieciakiem, prof. dr hab. Ireną Li-
powicz, prof. dr hab. Iwoną Niżnik-Dobosz, prof. drem hab. Markiem Wierzbowskim w I Forum Eks-
perckim na zakończenie obrad w części poświęconej dyskusji o kreowaniu rozstrzygnięć. Skupiając 
w  niej uwagę na kreowaniu rozstrzygnięć nadzorczych w  sprawach samorządowych, podkreślał 
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w swojej wypowiedzi znaczenie osiągnięcia ich jednolitości, co budowałoby zaufanie do jurysdykcji 
administracyjnej, a zarazem przywoływał przykłady praktyki nadzorczej, ale także sądownictwa ad-
ministracyjnego, które budzą poważne wątpliwości w tym zakresie.
Z kolei prof. dr hab. Jerzy Supernat (ZPAP) wspólnie z drem hab. Jarosławem Dobkowskim prof. 
UWM, ks. prof. drem hab. Sławomirem Fundowiczem, prof. drem hab. Andrzejem Matanem, prof. 
drem hab. Januszem Sługockim, prof. drem hab. Mirosławem Stecem i  drem hab. Krystianem 
Ziemskim prof. UAM wziął udział w II Forum Eksperckim poświęconym modyfikacji trybów postępo-
wania organu administracji publicznej i rozstrzygania spraw w toku kontroli jego działania. W swojej 
wypowiedzi odwoływał się do doświadczeń związanych z poszukiwaniem europejskich wspólnych 
wzorców w sferze jurysdykcji administracyjnej.
Organizatorzy Zjazdu zadbali także o to, aby pobyt w Poznaniu był okazją dla gości do zasmakowa-
nia jego uroków. Największe zainteresowanie pierwszego dnia konferencji (18 września) wzbudziła 
wizyta w Muzeum Rogala związanego z poznańskim przysmakiem – rogalem marcińskim – trady-
cyjnie wypiekanym na dzień Św. Marcina (11 listopada).

Po trudach obrad drugiego dnia konferencji uczestnicy Zjazdu mogli spotkać się w  poniedziałek  
19 września na uroczystej kolacji. Wszystkim udzielała się radość ponownego spotkania po 
wieloletniej przerwie zdominowanej formułą zdalnych konferencji, która oczywiście ma swoje 
zalety i zapewne pozostanie nadal do wykorzystania szczególnie dla wydarzeń jednodniowych, ale 
przecież nie może zastąpić wspólnego obradowania w  jednym miejscu i  czasie oraz możliwości  
bezpośredniej rozmowy.

Na posiedzeniu kierowników instytutów, katedr, zakładów i zespołów badawczych ustalono, że XXVII 
Zjazd odbędzie się tradycyjnie za 2 lata w 2024 r., a jego organizatorem będzie Dziekan Wydzia-
łu Prawa i  Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie, dr hab. Jarosław 
Dobkowski prof. UWM. Temat przyszłego Zjazdu zostanie ustalony w późniejszym terminie, ale już 
w trakcie posiedzenia Dziekan Dobkowski przypomniał o 300. rocznicy urodzin Immanuela Kanta, 
który przyszedł na świat w nieodległym od Olsztyna Królewcu (Kaliningradzie), co może sugerować 
pewne ukierunkowania w tym zakresie. Wrocławscy administratywiści mogą zatem już rozpocząć 
swoje przygotowania do przyszłych wystąpień konferencyjnych.

Jerzy Korczak
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XIII Krakowsko-Wrocławskie Spotkania 
Naukowe Administratywistów.  

Relacje pomiędzy sferą zewnętrzną i sferą wewnętrzną 
działań administracji publicznej

W dniach 24–25 września 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Jagiellońskiego miały miejsce XIII Krakowsko-Wrocławskie Spo-
tkania Naukowe Administratywistów. Zainicjowane w  2009 r. przez Pro-
fesorów Jana Zimmermanna i  Jana Bocia odbywają się naprzemiennie 
w Krakowie i we Wrocławiu. Tegorocznym organizatorem był Prodziekan 
WPiA UJ prof. dr hab. Piotr Dobosz, który zaproponował temat Relacje 
pomiędzy sferą zewnętrzną i  sferą wewnętrzną działań administracji pu-
blicznej, wpisujący się w tradycję badań prowadzonych pod kierownictwem 
prof. Tadeusza Kuty we wrocławskim Instytucie Nauk Administracyjnych 
w  latach 80. minionego wieku. Zgodnie z  tradycją Spotkań obrady objęły  

10 referatów, z których 5 przygotowali wrocławscy pracownicy i doktoranci Instytutu Nauk Administracyjnych 
z Zakładu Porównawczej Administracji Publicznej, Zakładu Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa 
Administracyjnego, Zakładu Prawa Administracyjnego i  Zakładu Ustroju Administracji Publicznej. Obrady 
zostały podzielone na trzy panele, z których pierwszy moderował prof. dr hab. Jerzy Supernat.

Znalazły się w  nim dwa wrocławskie referaty – otwierający ob-
rady dr hab. Renaty Kusiak-Winter (ZUAP) – Sfera wewnętrzna 
i zewnętrzna administracji z perspektywy celów neutralności klima-
tycznej – oraz referat dr Jolanty Behr (ZPA) – Rozporządzenia 
a zarządzenia (zakres normowania).

W panelu drugim moderowanym przez dr hab. Ewę Skorczyńską 
(UJ) swój referat Wpływ aktów prawa wewnętrznego na funkcjo-
nowanie sfery zewnętrznej administracji publicznej wygłosiła dr Ju-
styna Mielczarek-Mikołajów (ZUAP), a mgr Katarzyna Kowalczyk 
(ZPAP) – referat zatytułowany Charakter prawny rozkazu perso-
nalnego w służbie wojskowej żołnierzy zawodowych w aspekcie rozważań nad relacją sfery wewnętrznej i ze-
wnętrznej działania administracji publicznej.

W drugim dniu obrad ostatni panel moderowała dr hab. Renata Raszewska-Skałecka (ZUAP), a w jego trakcie 
mgr Paweł Majczak (ZPAiSA) przedstawił swój referat Stosunek między organem egzekucyjnym a wierzycie-
lem jako stosunek wewnętrzny administracji publicznej.

Prace wygłoszone przez wrocławian spotkały się z dużym uznaniem i – podobnie jak referaty krakowskie – 
były przedmiotem bardzo ożywionej dyskusji, w której wzięli też znaczący udział nasi emerytowani pracowni-
cy, prof. dr hab. Jerzy Supernat oraz dr Andrzej Pakuła.

Na zakończenie obrad ich przebieg oraz główne tezy i formułowane po-
stulaty wobec doktryny, legislacji i praktyki podsumował dr hab. Jerzy 
Korczak prof. UWr (ZUAP), który nawiązał do tradycji badań sfery we-
wnętrznej we Wrocławiu, zwracając uwagę, że transformacja ustrojowa 
i wprowadzenie zasad demokratycznego państwa prawa nie wyelimino-
wały jej z funkcjonowania współczesnej administracji publicznej. Następ-
nie głos zabrała prof. dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz – kierownik Katedry 
Prawa Administracyjnego WPiA UJ – podkreślając znaczenie zgłasza-
nych w wystąpieniach referatów postulatów dotyczących badania sfery 
wewnętrznej i jej wpływu na działania zewnętrzne administracji.

Ostatnie dwa Spotkania organizowane w 2020 r. przez krakowian i w 2021 r. przez wrocławian z powodu sta-
nu epidemii COVID-19 mogły odbywać się tylko w trybie zdalnym. Z tym większą zatem radością uczestnicy 
Konferencji mogli wreszcie spotkać się w salach reprezentacyjnych Pałacu Larischa krakowskiego Wydzia-
łu, spędzając wspólnie czas nie tylko na obradach konferencyjnych, ale też na wielogodzinnych rozmowach 
w czasie wolnym.
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Pobyt w Krakowie jest zawsze dobrą okazją do poznawania jego zabytków 
i innych uroków miasta. Tym razem prof. Dobosz i dr Mariusz Kotulski za-
brali nas tramwajem do domu Lucjana Rydla w Bronowicach Małych, gdzie 
znaleźliśmy się w autentycznej scenerii dramatu Wyspiańskiego – Wesela, 
a w drodze powrotnej na Wydział wstąpiliśmy na krótką chwilę do Kościoła 
Mariackiego, gdzie niedawno zakończyły się prace renowacyjne ołtarza Wita 
Stwosza.

Niedzielny poranek przed obradami spędziliśmy w najstarszym na ziemiach 
polskich Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego założonym 
w 1783 r.

Przyszłoroczne XIV Krakowsko-Wrocławskie Spotkania Naukowe Admini-
stratywistów odbędą się we Wrocławiu, a ich organizatorem będzie Instytut 
Nauk Administracyjnych WPAE UWr.

Jerzy Korczak
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XIX Ogólnopolski Zjazd Historyków Doktryn  
Polityczno-Prawnych

W dniach 20–23 września 2022 r. w Ustce odbył się XIX Zjazd Historyków Doktryn Polityczno-Prawnych. Zo-
stał on zorganizowany przez Akademię Pomorską w Słupsku. Pracownicy oraz doktoranci Katedry Doktryn 
Politycznych i  Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i  Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, spośród 
dziewiętnastu ośrodków akademickich w kraju, stanowili najliczniejszą reprezentację.
W Zjeździe wzięło udział czterech pracowników naukowych oraz pięciu doktorantów WPAE. Kierownik Ka-
tedry – prof. dr hab. Mirosław Sadowski – omówił problematykę małżeństwa w prawie islamu, koncentrując 
się na walim (opiekunie małżeństwa). Prof. dr hab. Maciej Marszał zreferował spostrzeżenia Zygmunta Cy-
bichowskiego na włoski faszyzm oraz niemiecki nazizm do roku 1939. Uczestnicy Zjazdu z uwagą wysłuchali 
również referatów dr. hab. Tomasza Schefflera i dr. hab. Radosława Antonowa. Pierwszy z uczonych w swoim 
wystąpieniu udzielił odpowiedzi na pytanie: Suwerenność – czy krach Bodinowskiego paradygmatu?, inspiru-
jąc interesującą dyskusję; drugi natomiast skupił się na analizie myśli Augustyna Wróblewskiego. Środowisku 
polskich historyków doktryn politycznych i prawnych zaprezentowali się także doktoranci, dla których była to 
okazja do tego, aby po raz pierwszy przedstawić wyniki swoich badań naukowych prowadzonych w ramach 
przygotowywania rozpraw doktorskich. Zainteresowanie wzbudził wykład mgr. Pawła Szklarczyka o poglą-
dach Itō Hirobumiego na początek konstytucji Meiji, mgr. Andrzeja Demiańczuka o władzy monarchy w myśli 
konfucjańskiej, mgr. Dariusza Łysaka o doktrynie suwerenności Parlamentu brytyjskiego w poglądach Willia-
ma Blackstone’a, mgr. Bartosza Chrząszcza na temat koncepcji dyktatury prezydenta Rzeszy oraz porządku 
konkretnego w  myśli Carla Schmitta, jak również mgr. Marka Popielarskiego, który skupił się na polemice 
Barucha Spinozy z Thomasem Hobbesem.
Konferencja zostanie zapamiętana jako spore i doskonale zorganizowane przedsięwzięcie, ale przede wszyst-
kim jako dowód słusznego trudu badaczy, którzy debatowali na temat zagadnień związanych z suwerennością, 
autonomią i podmiotowością.

Bartosz Chrząszcz
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Katedra Prawa Karnego Materialnego – Opinia na temat 
ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy

Zespół pracowników Katedry Prawa Karnego Materialnego WPAE UWr: prof. dr hab. Jacek Giezek, dr Dag-
mara Gruszecka oraz dr Konrad Lipiński, na potrzeby Senatu RP sporządził Opinię na temat ustawy z dnia 7 
lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 762). Autorzy 
opinii uczestniczyli również 19 lipca 2022 r. w posiedzeniu połączonych senackich Komisji Ustawodawczych 
oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, przedstawiając swoje stanowisko na temat uchwalonej przez 
Sejm ustawy.

W  treści opinii wskazano, że nowelizacja przepisów kodeksu karnego w sposób znaczący (rzec można by 
nawet – rażący) wpływa na podwyższenie stopnia punitywności kodeksu karnego, mimo braku przesłanek 
wskazujących na niekorzystne zmiany aktualnego obrazu przestępczości, które wymagałyby zaostrzenia re-
presji karnej. Istotnie ograniczona zostaje również swoboda organu stosującego prawo (luz decyzyjny sądu 
orzekającego o konsekwencjach, które powinny spotkać sprawcę czynu zabronionego). Ponadto wzrasta ka-
zuistyka regulacji oraz ulega pogłębieniu brak spójności systemu sankcji przewidzianych w kodeksie karnym. 
Prowadzi to do nieracjonalnej reakcji karnej, wyrażającej się w surowszym karaniu przestępstw godzących 
w mniej cenne dobra chronione prawem, a łagodniejszym w przypadku dóbr wartościowanych wyżej. W opinii 
przyjęto również, że ustawa uchwalona przez Sejm RP w całości narusza konstytucyjny standard proporcjo-
nalności wynikający z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Konrad Lipiński

Profesor Frąckowiak-Adamska wiceprezeską European 
Association of Private International Law

Decyzją zgromadzenia ogólnego Europejskiego Stowarzyszenia Pra-
wa Międzynarodowego Prywatnego (European Association of Priva-
te International Law, EAPIL) z  3 czerwca 2022 r. dr hab. Agnieszka 
Frąckowiak-Adamska prof. UWr została wybrana do jego zarządu (na 
stanowisko wiceprezes) i rady naukowej. Stowarzyszenie zostało utwo-
rzone w 2019 r. w celu promowania badań i rozwoju prawa prywat-
nego międzynarodowego poprzez wspieranie współpracy naukowców 
i praktyków w krajach europejskich oraz wymianę informacji na temat 
źródeł dyscypliny, jej nauki i praktyki.

EAPIL liczy ponad 420 członków, głównie naukowców i praktyków, z ponad 65 krajów.

Więcej informacji pod adresem: https://eapil.org/the-governing-bodies-of-the-association/.
Agnieszka Frąckowiak-Adamska
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Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości 
zorganizowanej oraz recydywistycznej – nowość 

wydawnicza
Na początku lipca 2022 r. ukazała się dofinansowana przez nasz Wydział mono-
grafia Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej oraz recydy-
wistycznej pod redakcją naszego pracownika dr. hab. Piotra Góralskiego z Katedry 
Prawa Karnego Materialnego. Jest to wieloautorska praca naukowa zawierająca 
21 artykułów z zakresu prawa karnego i  kryminologii, poświęcona interpretacji 
przepisów oraz analizie zjawiska przestępczości zorganizowanej oraz przestęp-
czości powrotnej. Część z artykułów zamieszczonych w tej publikacji została za-
prezentowana w formie referatów podczas konferencji naukowej, która odbyła się 
na WPAiE w dniach 18–19 listopada 2021 r.

Zjawiska przestępczości zorganizowanej oraz przestępczości recydywistycznej należą do „najgroź-
niejszych form naruszania prawa, zaś ich charakterystyka i sposób urzeczywistnienia są różnorod-
ne, skomplikowane i wielopłaszczyznowe. Zagadnienia, podjęte w ramach zawartych w monografii 
rozważań, zasadniczo zostały poddane analizie z perspektywy regulacji prawa karnego sensu largo, 
i  to zarówno w  ramach krajowego porządku prawnego, jak i  w  ujęciu prawa międzynarodowego 
i prawa unijnego oraz – punktowo – z odniesieniem do wybranych systemów prawa obcego (np. 
prawa karnego Federacji Rosyjskiej). […] Monografia niewątpliwie wzbudzi więc zainteresowanie 
naukowego środowiska prawniczego, a  także przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (sędziów 
i  prokuratorów) oraz zawodów prawniczych (zwłaszcza adwokatów i  radców prawnych). Biorąc 
zaś pod uwagę niewątpliwą dynamikę i  współczesne tendencje ewolucji struktur przestępczych, 
w tym zwłaszcza mających charakter zorganizowany, można oczekiwać zainteresowania tą publi-
kacją również ze strony szerszego grona czytelników, w tym także prawodawcy” [z recenzji dr hab. 
Joanny Długosz-Jóźwiak, prof. UAM].

Zachęcamy do sięgnięcia po książkę, a  także przypominamy, że na WPAE działa Studenckie Koło 
Naukowe Prawa Karego i Kryminologii im. Juliusza Makarewicza. Studenci zainteresowani uczest-
nictwem w Kole mogą zgłaszać się do dr. hab. Piotra Góralskiego mailowo (piotr.goralski@uwr.edu.pl) 
lub osobiście w pok. 207 bud. A WPAE w czasie konsultacji.

Piotr Góralski

Publikacja artykułu Jakuba Kołeckiego  
w renomowanym czasopiśmie

Dnia 3 października 2022 r. w czasopiśmie „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, które za 
rok 2022 otrzymało 100 punktów na liście ministerialnej, ukazał się artykuł autorstwa Jakuba Ko-
łeckiego, studenta V roku prawa WPAiE. Praca o tytule Obowiązki policyjne przedsiębiorcy związane 
z występowaniem zagrożeń górniczych powstała na seminarium magisterskim prowadzonym przez 
prof. dr. hab. Tadeusza Kocowskiego.

Jakub Kołecki studiuje prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocław-
skiego. Od listopada 2020 r. sprawuje funkcję Prezesa Studenckiego Koła Naukowego Prawa Górni-
czego i jest jednym z jego założycieli. Do głównych zainteresowań badawczych p. Kołeckiego należy 
prawo geologiczne i górnicze oraz publiczne prawo gospodarcze, jak również prawo cywilne, prawo 
administracyjne oraz prawo ochrony środowiska.

Serdecznie gratulujemy p. Jakubowi Kołeckiemu, a państwa zachęcamy do lektury dostępnej pod 
adresem: https://www.pwe.com.pl/czasopisma/przeglad-ustawodawstwa-gospodarczego/ obo-
wiazki-policyjne-przedsiebiorcy-zwiazane-z-wystepowaniem-zagrozen-gorniczych,a1253055498.

Jakub Kołecki
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Studenckie Koło Naukowe Prawa Górniczego (SKN PG)
Studenckie Koło Naukowe Prawa Górniczego powstało w listopadzie 2020 r. z inicjatywy grupy stu-
dentów, wówczas III roku, studiów stacjonarnych prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Inspiracją do założenia SKN PG były wykłady z publicznego prawa 
gospodarczego prowadzone przez prof. dr. hab. Tadeusza Kocowskiego – późniejszego Opiekuna 
Koła, podczas których poruszane były również zagadnienia związane z prawem geologicznym i gór-
niczym. Studenci zachęcani do działania przez prof. T. Kocowskiego rozpoczęli przygotowania do 
utworzenia i zarejestrowania Koła w strukturze Uniwersytetu Wrocławskiego.

Istotną rolę odegrała motywacja członków-założycieli. Szczególnie warto podkreślić czynniki mo-
tywujące osoby, które w dalszym ciągu zasiadają w Zarządzie Koła. Łączy ich wspólny mianownik 
– fakt, że częstokroć związani byli, m.in. poprzez koligacje rodzinne i idące za nimi tradycje górnicze 
we własnych rodzinach, nie tylko z prawem, ale także z górnictwem. Chęć połączenia tych dwóch 
dziedzin stanowiła podwalinę pod ideę założenia koła naukowego.

Członkowie Koła od początku za cel obrali promocję prawa geologicznego i górniczego zarówno 
wśród studentów WPAiE UWr, jak również kierując ofertę do innych osób, w tym także spoza uczelni, 
oraz do podmiotów zewnętrznych, takich jak np. przedsiębiorstwa wydobywcze oraz organy admi-
nistracji publicznej. Jest to jedyne koło naukowe w Polsce o takim profilu działalności. Powstało ono 
w dość specyficznym czasie, jakim był okres pandemii i niejako apogeum nauki zdalnej. Oznaczało to, 
że przez wiele miesięcy – od listopada 2020 r. do lipca 2021 r. – członkowie Koła wszelkie aktywności 
prowadzili w oparciu o Internet i zdalne formy komunikowania się.

Koło prowadzi bogatą działalność na różnych polach. W przeszłości członkowie ugrupowania zorga-
nizowali już trzy wykłady naukowe z interesującymi prelegentami:

1) Ruch podziemnego zakładu górniczego i zagrożenia z tym związane – 21 grudnia 2020 r. (Radca 
prawny Wojciech Zaucha z KGHM Polska Miedź S.A. – Oddział Zakłady Górnicze „Lubin”);
2) Cywilistyczne aspekty prawa geologicznego i górniczego – 31 marca 2021 r. (Radca prawny Hu-
bert Schwarz z Kancelarii Prawniczej „Amadeus” we Wrocławiu);
3) Ochrona złóż kopalin, jej prawno-przestrzenne aspekty w  świetle Polityki Surowcowej Państwa 
i zmian prawa geologicznego i górniczego – 8 kwietnia 2022 r. (Adwokat Jan Andrzej Stefanowicz 
z Kancelarii Prawnej „Juris” w Warszawie).

Ponadto SKN PG było również organizatorem trzech obozów naukowych:
1) Warsztatów Naukowych SKN PG – Ślęża 2021 (3-4 lipca 2021 r.). W ramach zajęć przepro-
wadzone zostały warsztaty terenowe, podczas których uczestnicy mogli się zapoznać z  dziejami 
i specyfiką dawnego górnictwa okolic Ślęży i Sobótki. Była także okazja do wysłuchania referatów 
przygotowanych przez członków SKN PG:
· Jakuba Kołeckiego – Obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
· Dominika Kowala – Historia rozwoju prawa górniczego,
· Michała Kowalskiego – Polityka surowcowa państwa,
· Kamila Kozyry – Rodzaje własności złóż kopalin;

2) Warsztatów Naukowych SKN PG – Zabrze Guido 2022 (5 marca 2022 r.), obejmujących wizytę 
w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz zjazd pod ziemię na głębokość 320 metrów w Ko-
palni Guido. Studenci mieli okazję zapoznać się także ze specyfiką podziemnego górnictwa węgla 
kamiennego w połączeniu z obecnym walorem turystycznym byłej kopalni;
3) Warsztatów Naukowych SKN PG – Lubin 2022 (9 lipca 2022 r.), których organizacja odbyła się we 
współpracy pomiędzy SKN PG oraz KGHM Polska Miedź S.A. (Zakłady Górnicze „Lubin”). W pro-
gramie znalazła się wizyta w ZG Lubin (szyb L-VI w Rynarcicach, oddział G-8), zjazd pod ziemię na 
głębokość 950 metrów i objazd wyrobisk górniczych ZG Lubin. Odbyło się także zwiedzanie przod-
ków górniczych, obserwowanie ruchu kopalni, przeprowadzenie pomiarów geologicznych, pozyski-
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wanie próbek skalnych i inspekcja maszyn górniczych. Była to doskonała okazja do zapoznania się ze 
specyfiką funkcjonowania górnictwa podziemnego w jednym z największych przedsiębiorstw górni-
czych w Polsce i na świecie.

Ponadto SKN PG, dzięki aktywności swoich członków, bierze udział w licznych konferencjach nauko-
wych na szczeblu ogólnopolskim, czy też wydarzeniach takich jak wykłady z ogólnouniwersyteckiego 
przedmiotu Master of Business Administration (MBA) w geologii i ochronie środowiska. Koło pro-
wadzi również intensywną działalność w mediach społecznościowych, w  tym również dydaktycz-
ną, komentując m.in. nowelizacje prawa geologicznego i górniczego. Członkowie SKN PG prowadzą 
aktywną działalność naukową poprzez pisanie artykułów z zakresu tematyki polskiego prawa geo-
logicznego i górniczego. Publikacje te trafiają do renomowanych czasopism, takich jak „Przegląd 
Ustawodawstwa Gospodarczego” (Obowiązki policyjne przedsiębiorcy związane z  występowaniem 
zagrożeń górniczych – Jakub Kołecki) lub „Przegląd Geologiczny” (Własność złóż kopalin w kontek-
ście kryterium społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości gruntowej w prawie polskim 
– Dominik Kowal).

Prezes Studenckiego Koła Naukowego Prawa Górniczego
Jakub Kołecki
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Poradnia psychologiczna dla studentów i doktorantów
Darmowa poradnia psychologiczna dla studentów i  doktorantów pod kierownictwem pani docent 
Aliny Czapigi wznawia działalność w nowym roku akademickim i zaprasza na konsultację tych stu-
dentów i doktorantów, którzy czują, że takiej porady psychologicznej potrzebują: osoby, które do-
świadczają trudności w relacjach społecznych (z bliskimi i z grupą rówieśniczą), czują się samotne, 
poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące trwałości/nietrwałości relacji partnerskich; osoby ma-
jące problem z kontrolą emocji i impulsywności; u których dominują negatywne stany emocjonalne: 
złość, smutek, niezadowolenie, niepokój czy utrzymujące się tendencje rywalizacyjne, konfliktowość, 
negatywne ustosunkowanie do siebie i innych.

Jeśli potrzebujecie konsultacji psychologicznej, napiszcie maila ze swojej poczty uniwersyteckiej na 
adres poradnia.psychologiczna@uwr.edu.pl.

Facebook WPAE

Wrzutnia biblioteczna i książkomat BUWr
Zawiadamiamy P.T. Użytkowników, że od 1 czerwca 2022 r. uruchomiona jest wrzutnia bibliotecz-
na BUWr. Wrzutnia mieści się wewnątrz budynku Biblioteki – wejście służbowe dla pracowników 
BUWr –  dostępna jest całodobowo, każdego dnia tygodnia. Informujemy także, że od 3 października  
2022 r. Biblioteka Uniwersytecka oferuje możliwość korzystania z książkomatu – urządzenia, które 
ułatwi odbiór zamówionych książek 24/h, 7 dni w tygodniu. Książkomat umieszczony jest w budynku 
BUWr obok wrzutni bibliotecznej.

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresami:

https://www.bu.uni.wroc.pl/tresc/otwarcie-ksiazkomatu-0

https://www.bu.uni.wroc.pl/tresc/uruchomienie-wrzutni-bibliotecznej-buwr

Strona BUWr

•

Kategoria A i B+ dla dyscyplin na WPAE
Uprzejmie informujemy, że Uniwersytet Wrocławski otrzymał decyzje w  sprawie przyznania ka-
tegorii naukowych dla prowadzonych dyscyplin. Ewaluacja oceniała pracę naukową w latach 2017-
2021. Tym razem oceniano dyscypliny, a nie wydziały – jak czyniono w latach ubiegłych. Na naszym 
WPAE dyscyplina „Nauki prawne” otrzymała kategorię A, natomiast dyscyplina „Ekonomia i finanse” 
otrzymała kategorię B+. Każda dyscyplina mogła otrzymać jedną z pięciu kategorii naukowych: A+, 
A, B+, B lub C. Warto podkreślić, że żadna dyscyplina prowadzona na Uniwersytecie Wrocławskim 
nie dostała najniższych kategorii B czy C. Wszystkim osobom zaangażowanym w proces ewaluacji 
serdecznie dziękujemy i gratulujemy sukcesu!

Więcej informacji: https://uni.wroc.pl/a-a-i-b-takie-kategorie-otrzymal-uwr/
Facebook WPAE

Październik-listopad 2022 r.
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Wyjazd szkoleniowy – Erasmus+ w Portugalii
W dniach od 29 sierpnia do 2 września 2022 r. Jadwiga Lewińska z Bibliote-
ki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii wraz z Krystyną Milko z Biblio-
teki Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego uczestniczyły 
w wyjeździe szkoleniowym, który miał miejsce w Bibliotece Instituto Superior 
de Administraçao e Linguas w Funchal w Portugalii. Staż ten był realizowany ze 
środków unijnych w ramach programu edukacyjnego Erasmus+ dla pracowni-
ków administracyjnych uczelni wyższych. Powyższy wyjazd doszedł do skutku 
dzięki pomocy Biura Współpracy Międzynarodowej.

Celem szkolenia było poznanie organizacji i zasad działania zagra-
nicznej biblioteki uczelnianej, zapoznanie się z  polityką i  profilem 
gromadzenia, metodami opracowania i  zasadami udostępniania 
zbiorów podczas pandemii COVID-19 oraz ujrzenie nowych roz-
wiązań architektonicznych w projektowaniu książnic uczelni wyż-
szych. Podczas pobytu zaznajomiono się z organizacją kształcenia 
i metodami dydaktycznymi stosowanymi w Portugalii.
Uczelnia, w której odbywał się staż, kształci studentów w następują-
cych kierunkach: marketing, księgowość ogólna i podatkowa, zarzą-
dzanie w administracji, hotelarstwo, restauratorstwo, turystyka i rekreacja oraz praktyczna nauka 
języków obcych. Po ukończeniu studiów absolwenci znajdują zatrudnienie w instytucjach związanych 
z obsługą ruchu turystycznego.

Ciekawostką jest, że oprócz prowadzenia zajęć w  trybie stacjonar-
nym, istnieją tzw. studia nocne polegające nas prowadzeniu zajęć 
w  trybie zdalnym w  dni powszednie od godziny dziewietnastej do 
dwudziestej trzeciej. Ten tryb prowadzenia zajęć jest bardzo po-
pularny w  tej części Europy. Wymuszone to zostało głębokim kry-
zysem gospodarczym, w który wpadła Portugalia w czasie pandemii 
COVID-19. Upadek wielu przedsiębiorstw branży gastronomicznej 
i usług turystycznych spowodował wzrost bezrobocia, inflację oraz 

konieczność przebywania w pracy zawodowej przez dłuższy niż zazwyczaj czas w ciągu tygodnia. 
Aby zarobić na życie, duży odsetek młodzieży w wieku studenckim podejmuje niskopłatne zajęcia na 
„śmieciowych” umowach w różnych sektorach branży turystycznej, pracując zazwyczaj od godziny 
ósmej, a kończąc pracę o godzinie osiemnastej. Warto nadmienić, iż koszty utrzymania na Maderze 
są o około 1/3 wyższe niż w kontynentalnej części Portugalii, gdyż większość produktów żywnościo-
wych i przemysłowych trzeba importować – co powoduje znaczący wzrost cen.
Duży odsetek młodzieży maderskiej podejmuje naukę na uczelniach wyższych w ośrodkach uniwer-
syteckich Portugalii kontynentalnej oferujących wyższy poziom kształcenia i szerszą ofertę studiów. 
Obciąża to znacząco budżet domowy i rodzice takich osób, chcąc wspomóc swe dzieci w zdobyciu 
godnego wykształcenia, podejmują wiele dodatkowych zajęć zarobkowych. Absolwenci tych uczelni 
zazwyczaj pozostają na kontynencie, łatwiej znajdując tam zatrudnienie i przeważnie nie wracają już 
na stałe do rodzinnych stron. Oczywiście, bardzo często się zdarza, iż mieszkańcy Madery pracują 
zawodowo także w weekendy, gdyż wymaga tego specyfika branży turystycznej i gastronomicznej.
Hybrydowy system kształcenia wymusza także na pracownikach bibliotek uczelnianych zwiększenie 
metod zdalnego udostępniania wiedzy, takich jak prowadzenie szkoleń metodą online, skanowania 
zamówionych materiałów oraz zwiększenia pensum godzinowego.
Powyższy pobyt pozwolił na poznanie specyficznych metod pracy w bibliotekach różnych typów – 
takich jak publiczne, zawodowe uczelni wyższych i ogólnouniwersyteckie. Oprócz pogłębienia znajo-
mości języka angielskiego, w którym to szkolenie było prowadzone, wyjazd umożliwił zapoznanie się 
z warunkami życia mieszkańców oraz historią i kulturą odległego kraju europejskiego.

Jadwiga Lewińska
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Erasmus+ na Litwie
W dniach 22–26.08. 2022 r. dwoje bibliotekarzy, Karina Sołtysiak i Tade-
usz Juchniewicz, z Biblioteki WPAE uczestniczyło w szkoleniu w Bibliotece 
Publicznej Okręgu Kłajpedzkiego im. Ievy Simonaitytė w Kłajpedzie (Kla-
ipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka). Program prak-
tyki obejmował poznanie struktury instytucji, spotkania z pracownikami 
poszczególnych agend oraz zwiedzanie działu z  regionalnymi pamiąt-
kami z początku XX w. W trzecim dniu praktyki odbyła się jednodniowa 
konferencja „Biblioteki regionu Kłajpedy: mobilność, współpraca i nowe 
doświadczenia” (Klaipėdos regiono bibliotekose: mobilumas, bendradar-
biavimas ir naujos žinios). Zebrani bibliotekarze z  regionu kłajpedzkie-
go, Ukrainy (Mikołajewska Regionalna Uniwersalna Biblioteka Naukowa, 
Mikołajów) i  Polski (Uniwersytet Wrocławski, WPAE) omawiali kwestie 
wyjazdów szkoleniowych odbywających się w  ramach programu Era-

smus+. Jednym z punktów konferencji był wykład popularyzatorski Why it is important to take part in 
Erasmus+ projects: experiences of University of Wrocław (Karina Sołtysiak, Tadeusz Juchniewicz). 
Przedstawiono w półgodzinnej prezentacji Uniwersytet Wrocławski, Bibliotekę Uniwersytecką oraz 
Bibliotekę WPAE. Opowiedziano o własnych doświadczeniach i korzyściach wynikających z uczest-
nictwa w  programie Erasmus+. Szczegółowo zreferowano wieloletnie związki UWr z  litewskimi 
uczelniami wyższymi oraz bibliotekami.
W ramach szkolenia zorganizowano także wyjazd do Biblioteki Publicznej im. Motiejusa Valančiausa 
w rejonie kretyngańskim, w Kretyndze (Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji bibliote-
ka) oraz do Biblioteki Publicznej w Połądze (Palangos miesto savivaldybės viešoji biblioteka).
Serdecznie dziękujemy Pani dr Laurze Juchnevič za zaproszenie do Kłajpedy oraz pracownikom 
Biura Współpracy Międzynarodowej UWr za umożliwienie wyjazdu na Litwę.

Tadeusz Juchniewicz, Karina Sołtysiak
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Nad Stawami Milickimi
W dniach 9–10 września 2022 r. odbył się wyjazd szkoleniowy pracowników niebędących nauczy-
cielami akademickimi WPAE do Rudy Sułowskiej nad Stawami Milickimi, położonymi w malowniczej 
dolinie Baryczy i tworzącymi jeden z największych kompleksów stawów rybnych w Europie.
Zaraz po przyjeździe i zameldowaniu się w hotelu, ok. godz. 11:00, uczestnicy udali się na wycieczkę 
z przewodnikiem, który zapoznał nas z historią Stawów, oprowadził po obiekcie i opowiedział o hodowli 
ryb (w szczególności karpia) oraz o samej dolinie Baryczy, w której poza Stawami znajduje się także 
Park Krajobrazowy oraz Rezerwat Ornitologiczny. Pracownicy WPAE mieli okazję zobaczyć np. 
łabędzie nieme czy bociany czarne.
Po wycieczce i obiedzie odbyło się spotkanie z władzami dziekańskimi. Tematem dyskusji była admi-
nistracyjna praca zdalna na Wydziale podczas pandemii COVID-19. Dziekan prof. Jacek Przygodzki 
w kilku zdaniach podsumował efekty prowadzenia spraw uczelnianych na odległość. Wyniki były za-
dowalające; mimo trudności Wydział działał sprawnie, podstawowe narzędzia potrzebne przy pracy 
zdalnej zostały już opanowane i można je wykorzystywać w przyszłości. Niewykluczone, że model 
pracy zdalnej, czy też hybrdowej, wejdzie na stałe w życie na WPAE.
Po panelu szkoleniowo-dyskusyjnym był czas wolny. Można było przejść się po kompleksie hotelu, 
pobliskim skansenie, prezentującym dawne zwyczaje odławiania ryb w Stawach Milickich, oraz po 
okalających teren lasach. Wieczorem zorganizowano ognisko. Był to czas na integrację zespołu, po-
znanie nowo zatrudnionych osób, na ożywione rozmowy i wymienianie doświadczeń.

Karina Sołtysiak
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Akademicki Znicz Pamięci
Jak co roku Uniwersytet Wrocławski upamiętnił Dzień Zmar-
łych, zapalając na grobach zasłużonych profesorów UWr nasz 
uczelniany znicz. Akcję Akademicki Znicz Pamięci koordynuje 
Komitet ds. Opieki nad Grobami Osób Zasłużonych dla Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. W ramach tej akcji dwoje bibliotekarzy 
z naszego Wydziału, Tadeusz Juchniewicz i Karina Sołtysiak, 
oraz stażystka z  Uniwersytetu Lwowskiego, Eugenia Ter-
ban, udali się na Cmentarz Świętej Rodziny (na Sępolnie), by 
uprzątnąć miejsca spoczynku, położyć kwiaty i zapalić znicze 
zmarłym pracownikom Uniwersytetu Wrocławskiego, w  tym 
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Na Cmentarzu na 
Sępolnie znajdują się groby wielu naukowców Wydziału: pro-
fesorów Lesława Adama, Tomasza Afeltowicza, Tadeusza Bigi, 
Stanisława Huberta, Krystyny Jandy-Jendrośki oraz Jana 
Jendrośki, Jana Kolasy, Franciszka Longchamps’a  de Bérier 
oraz jego córki dr Małgorzaty Longchamps de Bérier, Józefa 

Wąsika, Leszka Winowskiego, Karola Wolfkego oraz dr. Jacentego Śladkowskiego. Ponadto spoczy-
wają tam zasłużeni dla naszej Alma Mater – rektorzy: prof. Kazimierz Urbanik, prof. Edward Mar-
czewski, prof. Józef Łukaszewicz oraz prorektor prof. Antoni Zagożdżon.

Warto przypomnieć, że na Cmentarzu Osobowickim spoczywa zmarły ponad 5 lat temu dr Ar-
tur Preisner, konstytucjonalista, który w latach 1997‒2001 był pełnomocnikiem Dziekana do spraw 
komputeryzacji biblioteki wydziałowej.

Starajmy się pielęgnować pamięć o wszystkich zmarłych pracownikach Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tadeusz Juchniewicz
Zdjęcia: Karina Sołtysiak

Zmarł Prof. Jan Jończyk
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 16 października 2022 r. zmarł wybitny naukowiec, profe-
sor Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, specjalista w za-
kresie prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego – prof. Jan Jończyk.

Związany był z naszą uczelnią od lat 50., w 1965 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na pod-
stawie rozprawy Spory ze stosunku pracy. Był twórcą i wieloletnim kierownikiem Katedry Prawa 
Pracy (1966–1995), a następnie Zakładu Prawa Pracy. W latach 1966–1969 pełnił funkcję prodzie-
kana Wydziału Prawa UWr, w latach 1972–1974 prorektora UWr. Ponadto był członkiem Komitetu 
Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, zarządu Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzysze-
nia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Przewodniczącym i Honorowym Przewodniczącym 
Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeń Społecznych, kierownikiem i opiekunem 
Zimowych Szkół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Profesor angażował się w kształcenie 
młodszej kadry naukowców; pod Jego kierunkiem powstało wiele dobrych rozpraw, na podstawie 
których stopień doktora uzyskali m.in. Urszula Kalina-Prasznic, Zdzisław Kubot, Herbert Szurgacz.
Żegnamy wyjątkowego wychowawcę i nauczyciela.

Ceremonia pogrzebowa odbyła się 20 października 2022 roku o  godz. 11.00, w  Bielsku-Białej na 
cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ul. Listopadowej (róg ul. Asnyka).

Karina Sołtysiak
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Wszystkie sprawy dotyczące 
rejestracji publikacji naukowych 

prosimy zgłaszać na adres:
wpae.huesca@uwr.edu.pl

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego – nowości

Ekonomia— Wroclaw Economic Review

Tom 28, nr 1
rok wydania 2022
ISSN 0239-6661
ISSN 2658-1310
https://wuwr.pl/ekon/issue/view/912

Prawo : Studia historycznoprawne

Tom 335
rok wydania 2022
ISSN 0239-6661
ISSN 0524-4544

https://wuwr.pl/prawo/issue/view/914

Nowa kodyfikacja Prawa Karnego

Tom 63
rok wydania 2022
ISSN 0239-6661
ISSN 2084-5065
https://wuwr.pl/nkp/issue/view/905

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem

Tom 44, nr 1
rok wydania 2022
ISSN 0239-6661
ISSN 2300-7249

https://wuwr.pl/sfzh/issue/view/907

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne

Tom 41
rok wydania 2022
ISSN 0239-6661
ISSN 1733-5779
https://wuwr.pl/sppae/issue/view/903



Wszystkie sprawy dotyczące 
rejestracji publikacji naukowych 

prosimy zgłaszać na adres:
wpae.huesca@uwr.edu.pl

Zapraszamy do przesyłania materiałów 
do kolejnego numeru Biuletynu WPAE

Kontakt: Joanna Mroczko-Sidorowicz
joanna.mroczko-sidorowicz@uwr.edu.pl

Redakcja i korekta: Ewa Gałyga-Michowska, Karina Sołtysiak, 
Marta Godlewska

DTP: Krzysztof Mruszczak, Marek Adamczyk
Współpraca: Bożena Górna

Zapraszamy grupy seminaryjne na warsztaty 
informacyjne w roku akademickim 2022/2023

Tematyka warsztatów:

•	 prawnicze bazy danych dostępne w BWPAE,
•	 zasoby elektroniczne dostępne w sieci UWr,
•	 Polska Bibliografia Prawnicza,
•	 katalogi biblioteczne (BN, KaRo, NUKAT)
•	 wyszukiwanie w katalogu komputerowym BUWr,
•	 Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Repozytorium UWr
•	 prezentacja strony www Biblioteki.
Zajęcia mają charakter praktyczny i odbywają się w Czytelni Komputerowej 
BWPAE (bud. D, III piętro, s. 3.01).
Limit miejsc na zajęciach warsztatowych: 10 osób.
Pytania dotyczące szkolenia i dostępnych terminów prosimy kierować na adres: 
joanna.mroczko-sidorowicz@uwr.edu.pl

Szkolenia dostępne są również w języku angielskim.

Październik-listopad 2022 r.

•


