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BIULETYN
Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprezentować 
pierwszy numer Biuletynu Informacyj-
nego WPAE. Treść informatora dotyczy 
wydarzeń, które odbyły się lub odbędą 
na naszym Wydziale, opublikowanych 
nowości wydawniczych, konkursów itp. 
Zapraszamy pracowników, doktoran-
tów i studentów Wydziału o przesyłanie 
informacji do kolejnych wydań. 

Zespół redakcyjny Biblioteki WPAE

Z życia Wydziału
Pracownicy zdobyli granty NCN warte 
ponad milion złotych!

Dr hab. Dominik Kopiński, adiunkt 
w Instytucie Nauk Ekonomicznych, 
będzie w latach 2018-2021 realizował 
projekt HARMONIA „Efekty spillover 
chińskich bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych w Afryce na przykładzie 
Angoli i Zambii”. 

Dr Wojciech Jasiński, adiunkt w Ka-
tedrze Postępowania Karnego, będzie 
w latach 2018-2021 realizował projekt 
SONATA BIS „Odszkodowanie za nie-
słuszne pozbawienie wolności – teoria 
i praktyka”. 

Na Radzie Wydziału 19 marca br. zostały 
zaaprobowane wnioski o nadanie tytułu 
doktora habilitowanego nauk prawnych, 
dyscyplina prawo, dwóm pracownikom: 
dr. Markowi Leśniakowi i dr. Bogusła-
wowi Sołtysowi. 

Bibliografia publikacji  
pracowników

Prosimy pracowników o sprawdzanie 
poprawności danych bibliograficznych 
znajdujących się na stronie domowej Wy-
działu oraz przypominamy o rejestracji 
nowych publikacji w Bibliotece.

Przewodnik do pisania  
prac naukowych

NOWOŚĆ – Krótkie prezentacje dotyczą-
ce przygotowania się do pisania pracy 
magisterskiej lub licencjackiej. Zaprasza-
my do lektury 
http://biblioteka.prawo.uni.wroc.pl/in-
dex.php?option=com_content&view=ar-
ticle&id=274&Itemid=282 

Indywidualne stypendia wyjazdowe Marii Skłodowskiej‑Curie
Komisja Europejska ogłosiła kolejny konkurs na indywidualne stypendia wyjazdowe Marii 
Skłodowskiej‑Curie (MARIE SKŁODOWSKA-CURIE Individual Fellowships) w ramach pro-
gramu Horyzont 2020. Stypendia te adresowane są do osób z doktoratem lub z czteroletnim do-
świadczeniem badawczym na pełen etat, liczonym od momentu uzyskania tytułu magistra, którzy 
zainteresowani są prowadzeniem badań w najlepszych ośrodkach badawczych (w tym w firmach) 
w Europie oraz poza jej granicami.
Wyróżniamy dwa typy stypendiów indywidualnych:
‑ stypendia europejskie (European Fellowships) – umożliwiają realizację grantu przez okres od 12 
do 24 miesięcy w dowolnym kraju UE lub kraju stowarzyszonym (obowiązuje zasada mobilności); 
w ramach tych stypendiów dostępne są też granty związane z powrotem do kariery naukowej po 
przerwie takiej jak np. urlop rodzicielski oraz granty reintegracyjne, które pomagają w reintegracji 
naukowców, powracających do Europy;
‑ stypendia globalne (Global Fellowships) – umożliwiają realizację grantu poza Europą (oddelego-
wanie od 12 do 24 miesięcy) z obowiązkową 12-miesięczną fazą powrotu do Europy.

Termin składania wniosków upływa 12 września 2018 r. o godz. 17.00.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie Participant Portal, przez którą również składa 
się wniosek w formie elektronicznej:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/
h2020-msca-if-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2018/1/1/1/default-gro-
up&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&cal-
lStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-06-15/streszczenia/384451-pl.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-06-15/streszczenia/384451-pl.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-06-15/streszczenia/384451-pl.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-06-15/streszczenia/384451-pl.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-06-15/streszczenia/383047-pl.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-06-15/streszczenia/383047-pl.pdf
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2017-06-15/streszczenia/383047-pl.pdf
http://biblioteka.prawo.uni.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=274&Itemid=282 
http://biblioteka.prawo.uni.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=274&Itemid=282 
http://biblioteka.prawo.uni.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=274&Itemid=282 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://www.pnfn.pl/pl/index.php
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KONFERENCJE
Konferencje międzynarodowe

11‑13 maja Instytut Nauk Administracyjnych organizuje w Kudowie‑Zdroju międzynarodową XIX Doroczną Konferencję Naukową 
Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej „Wielopostaciowość współczesnej administracji” – kierownik naukowy dr hab. Jerzy 
Korczak, prof. UWr.

W maju odbędzie się we Wrocławiu międzynarodowe Third Wrocław Economic Symposium organizowane przez Instytut Nauk Ekono-
micznych – kierownik naukowy dr Sebastian Jakubowski.

24‑26 maja we Wrocławiu Katedra Prawa Karnego Materialnego organizuje międzynarodowe III Polsko-Niemieckie Seminarium Prawa 
i Procesu Karnego „Prawo karne skutku? – Kierunki nowelizacji przepisów karnych” / „Criminal law considering  effect – directions of 

criminal provisions’ amendment” – kierownik naukowy prof. dr hab. Jacek Giezek.

24‑25 maja Instytut Nauk Ekonomicznych organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową „Zdro-
wie i Style Życia” – Wrocław 2018 / Wroclaw Annual International Conference on Health and Lifestyle  
(WAICHL-2018) – kierownicy naukowi dr hab. Katarzyna Szalonka, dr Wioletta Nowak.

Konferencje ogólnopolskie
07‑09 maja we Wrocławiu  Instytut Historii Państwa i Prawa organizuje ogólnopolskie XV Sympozjum Polskiego 
Towarzystwa Prawa Wyznaniowego „Wpływ odzyskania przez Polskę niepodległości na status quo Kościołów 
i związków wyznaniowych (1918–1945–1989)” – kierownik naukowy dr hab. Józef Koredczuk, prof. UWr. 

    
10 maja w Opolu Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych współorganizuje XIV Colloquium Prawno-Historyczne „Respublica semper 
reformanda” – kierownicy naukowi prof. dr hab. Włodzimierz Kaczorowski (Uniwersytet Opolski), prof. dr hab. Marek Maciejew‑
ski, dr hab. Józef Koredczuk, prof. UWr. 
  
18 maja Katedra Prawa Konstytucyjnego organizuje we Wrocławiu ogólnopolską konferencję „Wdrożenie RODO w polskim porządku 
prawnym – stan aktualny i przyszłe wyzwania” – kierownik naukowy prof. dr hab. Mariusz Jabłoński.

28 maja we Wrocławiu Katedra Prawa Finansowego organizuje ogólnopolską konferencję „Nowoczesne trendy w zarządzaniu Kan-
celariami Doradztwa Podatkowego. Podatek od towarów i usług – wybrane zagadnienia” – kierownik naukowy dr hab. Katarzyna 
Kopyściańska.

Konferencje uczelniane
24‑26 maja we Wrocławiu Instytut Nauk Administracyjnych organizuje uczelnianą konferencję związaną z 20-leciem samorządu woje-
wództwa – kierownik naukowy dr hab. Jerzy Korczak, prof. UWr.
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The Consequences of Membership in the 
EU for new Member States – structural, 

political and economic changes
pod red. Barbary Mielnik

e-Monografie nr 108
rok wydania 2017

ISBN 978-83-65431-86-8 (druk)
ISBN 978-83-65431-87-5 (online)

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/94636

Ochrona uzasadnionych oczekiwań jed‑
nostki jako zasada ogólna europejskiego 
prawa administracyjnego 
Łukasz Prus
e-Monografie nr 109
rok wydania 2018
ISBN 978-83-65431-90-5 (druk)
ISBN 978-83-65431-91-2 (online)

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/94900

Urzeczywistnianie idei feminizmu 
w ogólnoświatowym dyskursie o ko‑
bietach 
Joanna Helios, Wioletta Jedlecka
 e-Monografie nr 110
 rok wydania 2018
 ISBN 978-83-65431-92-9 (druk)
 ISBN 978-83-65431-93-6 (online)

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/94661
  

Folia Iuridica Universitatis  
Wratislaviensis, vol. 6, no 1 

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Uni-
versitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 
2012 roku. Zakres tematyczny tekstów 
obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia 
z zakresu prawa publicznego i prywatnego, 
a także z historii i teorii prawa.

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/84161

Finanse wybranych jednostek organiza‑
cyjnych
pod red. Anny Ćwiąkały‑Małys, Edyty 
Rutkowskiej‑Tomaszewskiej, Marzeny 
Karpińskiej
Finanse i Rachunkowość nr 3
rok wydania 2017
ISBN 978-83-65431-94-3 (druk)
ISBN 978-83-65431-95-0 (online)

 http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/94981

Prawo i polityka w sferze publicznej. 
Perspektywa wewnętrzna

pod red. Pawła Jabłońskiego, Jacka 
Kaczora, Macieja Pichlaka

e-Monografie nr 107
rok wydania 2017

ISBN 978-83-65431-84-4 (druk)
ISBN 978-83-65431-85-1 (online)

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/94418

NOWOŚĆ
„Kwartalnik Prawno‑Finansowy” 2018 nr 1
Nowe czasopismo wprowadzone przez pracowników Katedry Prawa Finansowego. Celem kwartalnika jest poszukiwanie 
oraz wskazywanie problemów badawczych w obszarze regulacji prawnofinansowej, a także w zakresie finansów publicz-
nych.

Planowane publikacje E‑Wydawnictwa WPAE UWr.
• Gospodarka światowa po kryzysie 2008 roku, pod red. Jarosława Kundery
• Finanse wybranych jednostek organizacyjnych,  pod red. Anny Ćwiąkały-Małys, Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej, Marze-

ny Karpińskiej
• Dookoła Wojtek... Księga pamiątkowa poświęcona Doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi, pod red. Ryszarda Balic-

kiego i Mariusza Jabłońskiego
• Cywilizacja administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin prof. nadzw. UWr dra hab. Jana Jeżew-

skiego

 http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/94661
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/84161
 http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/94981
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/94418
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„Ekonomia – Wroclaw Economic Review”, 23/3
http://ekon.sjol.eu/category/-631
Tematy poruszane w „Ekonomii – WER” dotyczą spraw związanych zarówno z czystą teorią ekonomii, jak i z po-
lityką gospodarczą, finansami czy nawet dyskursem metodologicznym w  naukach społecznych. Zaproszono do 
współpracy ekonomistów wyspecjalizowanych w swoich dziedzinach (teoretyków, finansistów) oraz autorów z dzie-
dzin pokrewnych (prawa, filozofii, socjologii etc.), które mogą mieć istotny związek z realnym przebiegiem procesów 
gospodarczych.

Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 46 
http://nkp.wuwr.pl/category/-630

„Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” od lat pełni funkcję ważnego forum wymiany myśli naukowej w zakresie sze-
roko rozumianych nauk penalnych. Treść prezentowanych w serii artykułów koncentruje się na problematyce zwal-
czania przestępczości, a także poruszane są aspekty kryminologiczne zjawiska przestępczości, oraz uwagi z zakresu 
kryminalistyki, problematyka prawa o wykroczeniach i kwestie międzynarodowych (europejskich) standardów i za-
sad współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości i zwalczania przestępczości.

Prawo, 324, Studia Historycznoprawne, 2017
http://prawo.wuwr.pl/category/-624
Czasopismo prezentuje wyniki badań naukowych w zakresie nauk prawnych i nauki administracji. Publikowane 
są tu studia i  artykuły, przedstawiające teoretyczne ujęcie konstrukcji prawnych, odpowiadające poszczególnym 
gałęziom prawa zarówno publicznego, jak i prywatnego oraz nauk pokrewnych. W ramach serii „Acta Universitatis 
Wratislaviensis. Prawo” ukazują się także odrębne tomy „Studiów Historycznoprawnych” (SHP), zawierające publi-
kacje o szeroko rozumianej tematyce historycznoprawnej.

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, t. 21
http://sppae.wuwr.pl/category/-596

„Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne” nawiązują do tradycji „Prac Prawniczych” pu-
blikowanych z inicjatywy studentów w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wro-
cławskiego. Tom 21 – przygotowany przez studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z  czasopismem 
„Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne” – zawiera przekrojową analizę wybranych pro-
blemów i wyzwań z zakresu prawa, ekonomii, kultury i społeczeństwa. 

Wrocławsko‑Lwowskie Zeszyty Prawnicze, t. 8
http://wlzp.wuwr.pl/category/-627

Czasopismo naukowe „Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze” ma na celu zapoznanie teoretyków i praktyków 
prawa z najnowszymi tendencjami w polskim i ukraińskim prawodawstwie, a także ukazanie stanu badań nad prawem 
w Polsce i na Ukrainie. Redaktorzy pragną inicjować wspólne projekty badawcze dotyczące prawa polskiego, ukraiń-
skiego i europejskiego. Celem „Wrocławsko-Lwowskich Zeszytów Prawniczych” jest także zbliżenie między dwoma 
narodami, dlatego też publikowane są w nich teksty poświęcone polsko-ukraińskim stosunkom politycznym, gospo-
darczym, społecznym, kulturalnym oraz naukowym. Do ważnych tematów redaktorzy czasopisma zaliczają też pro-
blematykę europejską, w szczególności dotyczącą relacji Ukrainy z Unii Europejską oraz roli Polski w tych kontaktach.

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, t. 39
http://sfzh.wuwr.pl/category/-632
W czasopiśmie poruszane są głównie takie kwestie, jak powstanie naukowego rasizmu, socjaldarwinizmu, nauko-
wego komunizmu, nacjonalizmu, socjaldemokracji czy antysemityzmu, proces monopolizacji i etatyzacji gospo-
darek, rozwój instytucji prawa międzynarodowego publicznego, pojawienie się nowych rozwiązań ustrojowych, 
takich jak dyktatura plebiscytarna, autorytaryzm i totalitaryzm, czy też wreszcie procesy związane z sekularyzacją 
państwa, z przemianami zachodzącymi na płaszczyźnie religijno-światopoglądowej oraz z wyłonieniem się społe-
czeństw masowych.

http://ekon.sjol.eu/category/-631
http://nkp.wuwr.pl/category/-630
http://prawo.wuwr.pl/category/-624
http://sppae.wuwr.pl/category/-596
http://wlzp.wuwr.pl/category/-627
http://sfzh.wuwr.pl/category/-632
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NOWOŚCI W INNYCH WYDAWNICTWACH

Administracja. Prawo administracyjne. 
Część ogólna
Redakcja: J. Blicharz, L. Zacharko
miejsce wydania: Katowice
rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-226-3202-4
wydawca: Wydawnictwo UŚ

Podręcznik został zaplanowany i  zrealizowany jako 
dzieło jednoczące indywidualny trud autorski z  wielością opracowań na-
ukowych, nadających publikacji ostateczny kształt. Całość materiału zosta-
ła podzielona na pięć części. Pierwszą z nich poświęcono zagadnieniom 
administracji w  wolnym, demokratycznym, socjalnym państwie prawa. 
Część druga podręcznika ujmuje problematykę administracji jako funkcję 
państwa regulowaną przez prawo, a część trzecia prezentuje szczegółowe 
zagadnienia form działania administracji. Z kolei część czwarta przedsta-
wia stosunki administracyjnoprawne, natomiast część piąta – odpowie-
dzialność administracji publicznej i  jej organów. Poszczególne rozdziały 
są opracowaniami autorskimi, a tezy w nich zawarte stanowią odzwiercie-
dlenie poglądów ich twórców. Rola redaktorów podręcznika sprowadzała 
się do ujednolicenia i uzgodnienia tekstów opracowań, aby całości nadać 
jednolity charakter, unikając jednocześnie zbędnych powtórzeń, a  także 
narzucania w jakikolwiek sposób własnej opinii.

Jolanta Blicharz, Lidia Zacharko, Wstęp

Publicznoprawne źródła finansowania 
ochrony zdrowia

Paweł Lenio
miejsce wydania: Warszawa

rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-8124-377-3

wydawca: Wolters Kluwer Polska
http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94994

Publikacja jest pierwszym na rynku kompleksowym opracowaniem mono-
graficznym dotyczącym prawnofinansowych aspektów źródeł finansowa-
nia ochrony zdrowia w Polsce. Głównym celem monografii jest ustalenie, 
czy regulacje prawne determinujące rodzaje publicznoprawnych źródeł 
finansowania zabezpieczają realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia. 
W książce znajdują się m.in. informacje na temat:
• konstrukcji i charakteru prawnego składki na ubezpieczenie zdrowotne,
• zasad prowadzenia gospodarki finansowej przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
• wydatków budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu teryto-

rialnego przeznaczanych na realizację zadań publicznych z zakresu ochro-
ny zdrowia,

• ewolucji źródeł finansowania ochrony zdrowia w Polsce, 
• modeli ochrony zdrowia funkcjonujących w państwach Unii Europej-

skiej – Niemcy, Wielka Brytania i Włochy.

Ustawa o radcach prawnych. Komentarz
Redakcja: T. Scheffler
miejsce wydania: Warszawa
rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-812-8217-8
wydawca: C.H. Beck

Pozycja – Ustawa o radcach prawnych. Komentarz 
zawiera wyczerpującą i kompleksową wykładnię 

przepisów ustawy z 6.07.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1870 ze zm.). Poruszane w Komentarzu kwestie odnoszą się do zasad 
wykonywania zawodu radcy prawnego oraz zasad organizacji i działania 
samorządu radców prawnych, w tym również do m.in.:
• uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego,
• aplikacji radcowskiej i egzaminu radcowskiego,
• odpowiedzialności dyscyplinarnej radców prawnych.
Publikacja jest jedynym na rynku wydawniczym tak obszernym i dokład-
nym omówieniem ustawy o radcach prawnych.
Przedstawiono również dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego 
i sądów powszechnych, Trybunału Konstytucyjnego oraz dorobek nauki 
odnoszący się do omawianych zagadnień prawnych, co gwarantuje Czy-
telnikowi najwyższy poziom merytoryczny oraz odznacza się niezwykłym 
walorem praktycznym.
Dzieło jest wydaniem unikatowym również ze względu na autorów, łączą-
cych doświadczenia naukowe z wieloletnią praktyką w doradztwie praw-
nym związanym z analizowaną tematyką.
Komentarz został przygotowany z myślą o radcach prawnych, aplikantach 
radcowskich, a także o osobach świadczących pracę w kancelariach.

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwaran‑
cyjnym, systemie gwarantowania depozy‑

tów oraz przymusowej restrukturyzacji. 
Komentarz

Redakcja: P. Zawadzka, P. Zimmerman, 
R. Saura 

miejsce wydania: Warszawa
rok wydania: 2017

ISBN: 978-83-255-9901-0
wydawca: C.H. Beck

To kompleksowe omówienie nowej, gruntownie zmienionej i poszerzonej 
ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania 
depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z  10.06.2016 r. (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 996 ze zm.).
Znowelizowana ustawa implementuje do polskiego porządku prawnego 
dwie unijne dyrektywy:
• dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z 15.05.2014 r. 

ustanawiającą ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz 
restrukturyzacji i  uporządkowanej likwidacji w  odniesieniu do instytu-
cji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 
82/891/EWG i  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady 2001/24/
WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/
UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) Nr 1093/2010 i (UE) Nr 648/2012 (Dz.Urz. UE L Nr 
173, s. 190 ze zm.),

• dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z 16.04.2014 r. 
w sprawie systemów gwarancji depozytów (Dz.Urz. UE L Nr 173, s. 149 
ze zm.).

Rozstrzyganie sporów w sektorze telekomunikacyjnym / Ewa Galewska
ISBN: 978-83-8085-577-9
rok wydania: 2018
wydawca: Difin
Efektywne rozstrzyganie sporów w sektorze telekomunikacyjnym ma szczególne znaczenie dla jego prawidłowego rozwoju. Wynika 
to ze specyfiki tej dziedziny gospodarki. Obecnie funkcjonujący mechanizm rozstrzygania sporów w tym sektorze jest niezwykle spe-
cyficzny, ponieważ nie opiera się na sądownictwie, ale na działalności organu administracji. Oczywiście, sądy także pełnią tu pewną 
rolę, ale nie jest ona kluczowa. Przyjęcie takiego rozwiązania ma służyć zapewnieniu efektywnego rozstrzygania sporów powstających 
w sektorze telekomunikacyjnym, a celem książki jest próba analizy, czy obecnie obowiązujące regulacje realizują to założenie.



Maj 2018 r.

Doktoranci i studenci
IX International Air Law Moot Court 
Competition
Drużyna Wydziału Prawa, Administracji 
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskie-
go w składzie: Monika Czechowska, 
Kinga Drewniowska, Mateusz Sołtysiak, 
Aleksandra Gebuza (faculty advisor) oraz 
Dawid Kowalkowski (faculty advisor), 
odniosła kolejny sukces i będzie repre-
zentowała Polskę w międzynarodowych 
rundach konkursu IX International Air 
Law Moot Court Competition, który 
odbędzie się w kwietniu bieżącego roku 
w Seulu.
IX International Air Law Moot Court 
Competition jest jednym z najbardziej
prestiżowych konkursów prawniczych 
na świecie adresowanych do studentów 
prawa, który dotyczy międzynarodo-
wego prawa lotniczego. Organizatorem 
konkursu jest International Institute of 
Air and Space Law działający przy Uni-
wersytecie w Leiden.
W tegorocznej edycji konkursu porusza-
ne są zagadnienia związane z bezpieczeń-
stwem międzynarodowych lotów stat-
ków powietrznych, odpowiedzialnością 
prawną jednostki za wypadki lotnicze, 
rozwiązywaniem kolizji między prawem
krajowym a prawem międzynarodowym 
oraz problematyką podwójnego karania
jednostki.

Nasi Profesorowie w anegdocie
Na egzamin do prof. Kamila Stefki, 
pierwszego dziekana, przyszedł student 
w krótkich spodenkach (!). 
„Bardzo pana przepraszam – powiedział 
uprzejmie Profesor – ale do kogo synuś 
przyszedłeś? Czy w chowanego mamy 
się bawić?”
Z. Antkowiak, Profesor w robotniczym kombinezonie, [w:] 
Portrety z pamięci, red. W. Biełowicz, Wrocław 1985, 
s. 198.

Wszystkich zainteresowanych zaprasza-
my do przesyłania materiałów do następ-
nego numeru Biuletynu  Informacyjnego
Kontakt:  
Joanna Mroczko-Sidorowicz
joanna.mroczko-sidorowicz@uwr.edu.pl 
Tadeusz Juchniewicz
tadeusz.juchniewicz@uwr.edu.pl
Aleksandra Lassota
aleksandra.lassota@uwr.edu.pl

Redakcja i korekta: Ewa Gałyga-Michowska

Skład i opracowanie graficzne: Krzysztof Mruszczak

Złote myśli naszych Profesorów 
Wincenty Styś:

Każdy się czasem spóźnia, ale najczęściej 
sprawiedliwość. 
Ludzie dobrej woli pouczają. Ludzie złej 
woli straszą.
źródło: https://www.cytaty.info/autor/wincentystys.htm

Seweryn Wysłouch 
(19 marca 1900 ‑ 28 lutego 1968) 
 historyk państwa i prawa  
Pod koniec lutego minęła 50. rocznica śmierci prof. dr. 
hab. Seweryna Wysłoucha. 
W latach 1927-1939 był pracownikiem naukowym Uni-
wersytetu Stefana Batorego w  Wilnie. Współzakładał 
w 1930 r. Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschod-
niej w  Wilnie, został w  nim kierownikiem Referatu 
Mniejszościowego. Przed II wojną był członkiem Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, Towarzystwa Nauko-
wego we Lwowie, Polskiego Towarzystwa Historycznego, 
od 1937 r. sekretarzem komisji Atlasu Historycznego 

Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie oraz od 1938 r. sekretarzem redakcji „Wiadomości Studium 
Historii Prawa Litewskiego Uniwersytetu Stefana Batorego”. 
Od 1946 r. był pracownikiem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1947- 29 
II 1952 pełnił funkcję prorektora Uniwersytetu Wrocławskiego – dzięki Niemu liczne budynki 
uczelniane zostały odbudowane, wiele starań poczynił dla odnowienia Auli Leopoldyńskiej. W la-
tach 1956-1958 był dziekan Wydziału Prawa, następnie organizatorem Zawodowego Studium 
Administracyjnego (1959-1964). Przez wiele lat (1.07.1946-1968) był kierownikiem Katedry 
Historii Ustroju i Prawa Polskiego (od 1950 r. Państwa i Prawa Polskiego). 
W 1948 r. współorganizował Wystawę Ziem Odzyskanych we Wrocławiu. Był założycielem i dy-
rektorem (1949-1953) wrocławskiego oddziału Instytutu Zachodniego, współzałożycielem Insty-
tutu Śląskiego w Opolu, którego radzie naukowej w latach 1957-1960 przewodniczył. Założyciel 
czasopisma „Studia Śląskie”, przewodniczący Komisji Śląskiej Wrocławskiego Towarzystwa Na-
ukowego, redaktor naczelny Zeszytów Naukowych UWr., redaktor naczelny „Studiów Śląskich. 
Seria nowa” 1957-1968, członek redakcji „Czasopisma Prawno-Historycznego”. 

Zob. więcej: http://70.wpae.uni.wroc.pl/sylwetki-profesorow

Karol Jonca 
(13 września 1930 ‑ 13 stycznia 2008)
profesor prawa, badacz filozofii prawa, 
historii państwa i prawa, historii faszy‑
zmu i wojskowości
W styczniu minęła 10. rocznica śmierci prof. dr. hab. Ka-
rola Joncy. 
W 1950 r. podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersyte-
tu Wrocławskiego, które pomyślnie zakończył egzaminem 
magisterskim w  1954. Doktorat uzyskał w  roku 1958, 
w  1964 zaś habilitował się. Pracował na Uniwersytecie 
Wrocławskim jako nauczyciel akademicki. Profesorem 
nadzwyczajnym został 1971, zwyczajnym – 1981. W  la-

tach 1966-1972 był prodziekanem, następnie (do 1974) dziekanem Wydziału Prawa i Admini-
stracji UWr. Pod koniec życia był pracownikiem naukowym w  Katedrze Doktryn Politycznych 
i Prawnych. 
Autor i redaktor ponad 200 publikacji. Najważniejsze to wydana przez Ossolineum po raz pierw-
szy w 1963 r., napisana wspólnie z Alfredem Koniecznym książka Upadek „Festung Breslau” oraz 
opracowany również z A. Koniecznym pamiętnik księdza Paula Peikerta, wydany w 1966 r. „Fe-
stung Breslau” in den Berichten eines Pfarrers. 22. Januar bis 6. Mai 1945. Redagował także cykl 
„Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”. 
Od 1989 r. był członkiem-założycielem Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego 
oraz Towarzystwa im. Edyty Stein, w latach 1991-1993 współzałożycielem Uniwersytetu Euro-
pejskiego „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą, w którym także wykładał. Członek korespondent 
Wydziału II Polskiej Akademii Umiejętności. 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Jonca
Zob. więcej: http://70.wpae.uni.wroc.pl/sylwetki-profesorow

J. Wyrozumski, Karol Jonca (13 IX 1930-13 2008), Kraków 2011.
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