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BIULETYN
Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprezentować czwarty numer 
Biuletynu Informacyjnego WPAE, nim artykuł prof. 
Jerzego Korczaka nowej ustawie Prawo szkolnictwie 
wyższym nauce, co nam przyniesie, jakie zmiany. Za-
chęcamy również do korzystania  multiwyszukiwarki 
SUMMON, która umożliwia szybkie przeszukiwanie 
docieranie do potrzebnych zasobów bibliotecznych, 
zarówno elektronicznych, jak drukowanych. Paździer-
nikowy numer Biuletynu zamyka wspomnienie prof. 
Witoldzie Kococie. Zapraszamy do lektury!

Zespół redakcyjny Biblioteki WPAE

Aktualne informacje o grantach

ERC Starting Grant
https://erc.europa.eu/funding/starting-grants
ogłoszenie konkursu: połowa września 2018; termin 
zamknięcia: 17 października 2018.
BELGIA – stypendium dla post-doc’ów w ramach 
MSCA 
https://if-at-ulb.ulb.be/
termin: 15 października 2018.
WŁOCHY – stypendia post-doc w European Univer-
sity Institute: 

• do 5 lat po doktoracie 
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/Academic-
Service/Fellowships/MaxWeberFellowships/Index.
aspx
termin: 18 października 2018;

• powyżej 5 lat po doktoracie 
https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/Academic-
Service/Fellowships/JeanMonnetFellowships
termin: 25 października 2018.
USA – stypendium fundacji Kościuszko na naukę 
bądź nauczanie w USA 
https://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/
termin: 31 października 2018.
ISLANDIA – stypendium w Árni Magnússon Institu-
te for Icelandic Studies
http://www.arnastofnun.is/page/styrkir_snorra_stur-
lusonar_en
termin: 31 października 2018. 
FNP – granty dla osób po doktoracie: TEAM-NET: 
https://www.fnp.org.pl/oferta/team-net/
termin: 31 października 2018.
TURCJA – stypendia na badania, wykłady, konferen-
cje; aplikacje przyjmowane non-stop
https://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/po-
stdoctoral/international-programmes/content-
2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-
-on-sabbatical-leave.
Europa – EMBO – 2-letnie stypendia podoktorskie; 
wnioski przyjmowane są cały rok
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/
long-term-fellowships#about.
Dotatkowe informacje: http://careers.cern/alljobs

Bibliografia publikacji  
pracowników

Prosimy pracowników o sprawdzanie poprawności 
danych bibliograficznych znajdujących się na stronie 
domowej Wydziału oraz przypominamy o rejestracji 
nowych publikacji w Bibliotece.
W sprawach związanych z rejestracją publikacji prosi-
my pisać na adres: wpae.huesca@uwr.edu.pl

Nowe Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego weszła w życie większość przepisów 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 
1668 – dalej jako nowe Prawo), jako że ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowa-
dzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669) rozciągnęła 
okres rozpoczęcia stosowania poszczególnych rozwiązań reformy począwszy od 1 wrze-
śnia 2018 r. do 1 stycznia 2022 r. Prace nad nową ustawą rozpoczęto w 2017 r. Objęły 
one ponad 7 tys. osób zaangażowanych w przygotowanie założeń, projekty, organizacje 
i udział w konsultacjach poszczególnych etapów prac oraz w 9 konferencji programo-
wych, które odbywały się w różnych ośrodkach akademickich na terenie całego kraju. 
Nowe Prawo wchodziło w życie mimo braku wszystkich przewidzianych jego przepisa-
mi aktów wykonawczych (ponad 30), jako że tylko 10 ogłoszono przed 1 października 
2018 r., a 3 po tej dacie, zaś nad pozostałymi trwają jeszcze prace projektowe.

W porównaniu z dotychczasowym stanem regulacyjnym nowe Prawo obejmuje regu-
lacje ujęte w czterech odrębnych ustawach – Prawie o szkolnictwie wyższym z 2005 r., 
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 
z 2003 r., a także ustawie o zasadach finansowania nauki z 2010 r. i wreszcie o pożycz-
kach i kredytach studenckich z 1998 r. Już tylko to zestawienie uzmysławia, jak obszer-
ny jest to akt normatywny i jakie w związku z tym nastręczać będzie trudności w jego 
aplikowaniu. Dla najistotniejszych zagadnień dotykających tak fundamentalnych spraw 
dla funkcjonowania Uniwersytetu i naszego Wydziału, jak ustrój uczelni, byt wydziałów, 
organizacja procesów kształcenia studentów, organizacja prowadzenia badań naukowych 
i nadawania stopni i tytułu naukowego, organizacja zatrudnienia pracowników, mamy 
rok, gdyż z dniem 30 września 2019 r. przestaną istnieć dotychczasowe struktury orga-
nizacyjne i utracą moc prawną podstawowe akty prawa uniwersyteckiego ze Statutem 
Uniwersytetu Wrocławskiego na czele.

W uzasadnieniu do nowego Prawa możemy odnaleźć podstawowe cele, które zamierza 
realizować ustawodawca. Ma bowiem ulec zmianie model zarządzania uczelnią przez 
zwiększenie roli jej rektora przy jednoczesnym pozbawieniu jej dotychczasowych dzie-
kanów i rad wydziałów, co zdaniem ustawodawcy ma podnieść skuteczność zarządza-
nia. Ma ulec zmianie dotychczasowy model kształcenia studentów na rzecz bardziej 
elastycznych form kształcenia w postaci np. studiów dualnych i kształcenia praktycz-
nego. W miejsce dotychczasowych studiów doktoranckich powstaną szkoły doktorskie 
z powszechnym systemem stypendialnym oraz brakiem kształcenia niestacjonarnego. 
Ulega zmianie organizacja badań naukowych i ścieżek kariery naukowej przez konso-
lidację dyscyplin naukowych w ramach 8 zasadniczych dziedzin (łącznie z dziedziną 
nauk teologicznych oraz dziedziną sztuki) dokonana rozporządzeniem z dnia 20 wrze-
śnia 2018 r. W przypadku naszego Wydziału w ramach dziedziny nauk społecznych 
badania prowadzone będą w dyscyplinie nauk prawnych oraz w dyscyplinie ekonomii 
i  finansów, natomiast wyłączono z  nauk prawnych naukę administracji traktując ją 
jako naukę o  polityce i  administracji, co przekreśla cały dorobek tzw. wrocławskiej 
szkoły administratywistyki z  jej twórcą profesorem Franciszkeim Longchampsem na 
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czele. W ramach tych dyscyplin doktoranci będą ubiegali się o uzyskanie stopnia doktora, a pracownicy naukowi –  
stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora, przy czym stopnie nadawane będą przez Senat względnie – jeśli tak 
postanowi przyszły Statutu – inny organ uczelni, jako że z dniem 31 grudnia 2020 r. ulega likwidacji Centralna Komisja 
ds. Stopni i Tytułów, zaś przed nowo powstałą Radą Doskonałości Naukowej prowadzone będą postępowania w sprawie 
nadania tytułu profesora przez Prezydenta RP.

Podstawowe znaczenie dla funkcjonowania Uniwersytetu, a w konsekwencji naszego Wydziału, ma uchwalenie nowego 
Statutu. Antycypując przyszłe zdarzenia już 27 lipca 2018 r. J.M. Rektor prof. dr hab. Adam Jezierski powołał Zespół 
ds. przygotowania projektu Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego powierzając funkcję jego przewodniczącego dr. hab. 
Jerzemu Korczakowi prof. nadzw. UWr. Po zmianie z dnia 3 sierpnia 2018 r. Zespół liczy 20 osób, w tym 10 dziekanów 
istniejących obecnie wydziałów. Wydział reprezentowany jest poza przewodniczącym i Dziekanem prof. dr. hab. Karolem 
Kiczką przez dr. hab. Piotra Lisowskiego prof. nadzw. UWr. Na inauguracyjnym posiedzeniu w dniu 5 września 2018 r. 
przyjęto zaproponowany przez przewodniczącego harmonogram prac, który przewiduje przygotowanie projektu Statutu do 
dnia 3 grudnia 2018 r., aby po jego konsultacjach przeprowadzonych na całej uczelni dnia 17 grudnia 2018 r. Zespół mógł 
go przekazać Senatowi i jego Komisji Statutowej. Jeśli w Komisji, a następnie w Senacie prace przebiegną w odpowiedniej 
dyscyplinie czasowej, to jest szansa, aby 20 lutego 2019 r. Senat mógł przyjąć nowy Statut, który wszedłby w życie z dniem 
uchwalenia z mocą obowiązującą od 1 października 2019 r.

Zespół w trakcie swoich codwutygodniowych posiedzeń musi ustalić, jakie inne organy poza Rektorem i Senatem oraz 
Radą Uniwersytetu mają zostać utworzone, czy mają pozostać wydziały, a jeśli tak, to w jaki sposób mają być zorganizo-
wane i zarządzane. Równie ważne będzie rozstrzygnięcie organizacji szkoły doktorskiej (lub kilku szkół doktorskich) i ich 
powiązanie z przyszłymi wydziałami. Takich zagadnień obszarowych jest wiele, ale Zespół postanowił wydzielić 9 obszarów 
(ustrój i organy, ordynacje wyborcze i inne tryby kreacji organów, dydaktyka, organizacja nauki wraz z kształceniem dok-
torantów, administracja, mienie i finanse, odpowiedzialność dyscyplinarna oraz zagadnienia zgromadzeń i tradycji uniwer-
syteckich), które powinny objąć całość materii regulacji statutowej.

Trzeba zarazem mieć świadomość, że poza uchwaleniem Statutu konieczne będzie uchwalenie przez Senat oraz wydanie 
przez Rektora w formie zarządzeń, kilkudziesięciu pozostałych aktów wewnętrznych organizujących procesy dydaktyczne, 
organizacyjne i pracownicze. Reforma jest dla nas wszystkich wielkim wyzwaniem i angażuje w jej przeprowadzenie bardzo 
wielu członków naszej akademickiej społeczności.

dr hab. Jerzy Korczak prof. nadzw. UWr

BAZY DANYCH
Przypominamy Państwu, że Wydział prenumeruje wiele baz, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Wszystkie są dostępne 
na stronie http://biblioteka.prawo.uni.wroc.pl/.
Do poszukiwania literatury jest przydatna baza Polskiej Bibliografii Prawniczej. Część literatury prawniczej i administraty-
wistycznej można znaleźć w pełnotekstowych bazach: Lex, Legalis czy Inforlex (prawo podatkowe oraz literatura związana 
z księgowością i ekonomią). 
Uzupełnienie stanowi baza EMIS, która zawiera m.in. pełne teksty artykułów z  czasopism, jak np. „Rzeczpospolita”, 
„Dziennik  Gazeta Prawna”, oraz  cenne informacje dla ekonomistów.
Oprócz baz polskich Wydział zakupuje również bazy zagraniczne: Cambridge University Press e-booki, Cambridge Univer-
sity Press kolekcja czasopism HSS, Taylor & Francis kolekcja Criminology&Law, HeinOnline, Oxford Journal,  Cam-
bridge Law Report – vol. 157-160, Legal Source.
Więcej informacji na temat baz danych, ich dostępności oraz dostępu z domu  zawiera krótki przewodnik po bazach da-
nych na stronie naszej Biblioteki http://biblioteka.prawo.uni.wroc.pl.

ANKIETA

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej Badania satysfakcji użytkowników Biblioteki WPAE.
Ankieta jest anonimowa i ma na celu poznanie oczekiwań i potrzeb czytelniczych naszej akademickiej społeczności. Państwa opinia 
będzie wykorzystana do oceny pracy naszej biblioteki oraz podniesienia jakości świadczonych przez nas usług. W związku z tym 
prosimy o udzielenie szczerych odpowiedzi. 

http://biblioteka.prawo.uni.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=148&lang=pl
http://biblioteka.prawo.uni.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=253&Itemid=279&lang=pl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdObaaVa40nlN57B6cgrszmPTUpC36l3-mxG8S0NqsCrGc9QQ/viewform
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NOWOŚCI W INNYCH WYDAWNICTWACH
Równość w prawie administracyjnym : VIII Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów

red.  Jerzy Korczak, Piotr Lisowski
miejsce wydania Warszawa

rok wydania 2018
ISBN 978-83-8142-870-9

wydawca Wolters Kluwer

Monografia dokumentuje dorobek siódmych Krakowsko-Wrocławskich Spotkań Naukowych Administratywistów. Wzięli w nich 
udział pracownicy naukowi i doktoranci Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Katedry
Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Książka obejmuje artykuły związane z problematyką równo-
ści w prawie administracyjnym. Pogrupowano je w cztery części: począwszy od zagadnień ogólnych, poprzez ukazanie równości w prawie materialnym 
i ustrojowym, aż do zagadnień procesowych. Publikacja dostarcza wielu cennych przemyśleń zarówno dla podmiotów administrowanych, jak i admini-
strujących, dzięki czemu potwierdza złożoność materii charakterystycznych dla nauki prawa administracyjnego.

Pewność prawa w Unii Europejskiej. Pomiędzy autonomią jednostki a skutecznością prawa UE
Dagmara Kornobis-Romanowska
miejsce wydania Warszawa
rok wydania 2018
ISBN 978-83-815-8006-9 
wydawca C.H. Beck
Prezentowana monografia to pozycja dotycząca roli i znaczenia zasady pewności prawa w złożonej, wieloskładnikowej, wielopozio-
mowej i wielojęzykowej przestrzeni prawnej, jaką jest UE.
Przedstawione opracowanie ma na celu zbadanie relacji i ustalenie równowagi pomiędzy stabilnością i przewidywalnością prawa 
dla jednostek wyrażoną przez ich autonomiczność i prawo o charakterze podstawowym do skutecznej ochrony prawnej a sys-

temowym rozwojem środowiska prawnego w  UE, realizowanym poprzez budowanie Unii prawa, z  wynikającym stąd zobowiązaniem dla państw 
członkowskich do zapewnienia pełnej skuteczności normom prawa UE. Wynikiem zaprezentowanych badań jest całościowy ogląd – systematyzacja 
i uzupełnienie – koncepcji zasady pewności prawa w ujęciu unijnym oraz postulaty dotyczące jej poszanowania w toku stosowania prawa UE w Polsce, 
co może przynieść wymierne korzyści instytucjom krajowym oraz obywatelom, bo zasada pewności prawa jest jednym z najbardziej skutecznych zabez-
pieczeń przed arbitralnością władzy, w tym o charakterze ponadnarodowym.

Przepadek korzyści majątkowej w polskim prawie karnym

Agnieszka Czesława Czwojda
e-Monografie nr 121
rok wydania 2018
ISBN 978-83-66066-14-4 (druk)
ISBN 978-83-66066-15-1 (online)
dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/95808
DOI  10.23734/23.18.004
 W polskim prawie karnym ustawodawca na gruncie wszystkich obowiązujących dotychczas kodeksów karnych dążył 

do pozbawienia sprawców przestępstw wszelkich dóbr, które w wyniku ich popełnienia osiągnęli. Narzędziem skupiającym wskazane cechy 
okazał się przepadek. Celem monografii jest ocena konstrukcji przepadku korzyści majątkowej w polskim prawie karnym, dokonywana 
w  oparciu o  obowiązujące przepisy, powiązana z  próbą rozstrzygnięcia problemów wykładniczych, z  odniesieniem się do uregulowań 
w prawie cywilnym. Pierwszoplanowym problemem naukowym podjętym w pracy było ustalenie, czy przepadek korzyści majątkowej jest 
narzędziem, które spełnia pokładane oczekiwania ustawodawcy, czy w obecnym kształcie normatywnym jest optymalną regulacją służącą 
realizacji zakładanych przez niego w tym zakresie celów. W głównej mierze skupiono się na ujęciu normatywnym przepadku korzyści mająt-
kowej, w tym udzieleniu odpowiedzi na główne pytania: czy przepadek korzyści majątkowej stanowi samoistną instytucję, jakie przesłanki 
muszą być spełnione, ażeby można było go orzec i jaki jest jego charakter. W prowadzonych rozważaniach obejmujących analizę regulacji 
prawnej przepadku korzyści majątkowej jako centralne potraktowano zagadnienie charakteru przepadku korzyści majątkowej, które na-
brało szczególnego znaczenia w obliczu zmiany usytuowania przepadku korzyści majątkowej w kodeksie karnym. W związku z usunięciem 
z dniem 1 lipca 2015 r. przepadku z katalogu środków karnych rodzą się pytania, czy uległ zmianie jego charakter i stał się innego rodzaju 
środkiem reakcji na czyn przestępny oraz czy wynikająca z nowelizacji aktualna koncepcja przepadku korzyści majątkowej jest zgodna 
z innymi regulacjami dotyczącymi tej instytucji. W tym celu poddano analizie wprowadzoną zmianę, uwzględniając unormowania, które 
określają m.in. dyrektywy jego orzekania oraz regulacje dotyczące poszczególnych podstaw prawnych przepadku. Publikacja jest skierowana 
do przedstawicieli nauki, a także sędziów, adwokatów, radców prawnych. 

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/95808
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/95808
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Ekonomia
24/1, 2018     

http://ekon.sjol.eu/category/-665

Przegląd Prawa i Administracji
• Tom 112, 2018  

http://ppa.sjol.eu/category/-659
• Tom 113, 2018 

http://ppa.sjol.eu/category/-671

Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 
Tom 47, 2018        

http://nkp.sjol.eu/category/-666

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem
• Tom 40 nr 1, 2018 

http://sfzh.sjol.eu/category/-654
• Tom 40 nr 2, 2018    

http://sfzh.sjol.eu/category/-670

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne 
i Ekonomiczne

• 23, 2018  
http://sppae.wuwr.pl/category/-667 

•24, 2018
http://sppae.wuwr.pl/category/-676
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KONFERENCJE
X międzynarodowa konferencja Upadłość konsumencka – uwarunkowania prawne, ekonomiczne i społeczne, współorganizowana przez Za-
rząd Województwa Dolnośląskiego – dr hab. Izabella Gil, prof. UWr

11-12 X 2018 r. we Wrocławiu odbędzie się IV Międzynarodowa Wrocławska Konferencja Prawa Finansowego i Finansów Publicznych 
Rozwój gospodarczy a regulacje prawnofinansowe – dr hab. Paweł Borszowski, prof. UWr    

W dniach 18-19 X 2018 r. odbędzie się we Wrocławiu Międzynarodowa Konferencja Naukowa Prawo publiczne w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej: tradycje, dziedzictwo i perspektywy, organizowana przez pracowników Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania 
Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, Katedry Teorii Filozofii i Prawa Uniwersytetu Opolskiego oraz Katedry Teorii i Filozofii 
Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierownictwem prof. dr. hab. Adama Sulikowskiego, dr Pauliny Bieś-Srokosz [i in.]. Szczegółowe 
informacje: http://www.sefpa.ajd.czest.pl/pl/witamy/.

W dniach 12-13 września 2018 r. w Szkole Prawa im. M. Ro-
mera na Uniwersytecie Michała Romera w  Wilnie odbyła się 
międzynarodowa konferencja Ewolucja konstytucyjna – dialog Eu-
ropy Wschodniej i Ameryki Łacińskiej (Eastern Europe – Latin Ame-
rica Dialogue on Constitutional Evolution). Była to konferencja 
współorganizowana przez trzy uniwersytety: Uniwersytet Wro-
cławski, Uniwersytet Michała Romera w Wilnie oraz UniBra-
sil – University Center, Curitiba-PR w Brazylii. W konferencji 
wzięli udział goście z Brazylii, Meksyku, Republiki Dominikany, 
Kolumbii, Rosji, Polski, Węgier, Czech oraz Litwy. Wśród szcze-
gółowych zagadnień omawianych w referatach oraz w czasie dys-
kusji były tematy dotyczące konstytucyjnego prawa do informacji, 
stabilności konstytucyjnej oraz roli trybunałów konstytucyjnych. 
Referenci zwracali również uwagę na problematykę wykładni kon-
stytucji i  problemy z  tym związane. Poza częścią merytoryczną 
uczestnicy konferencji mieli też okazję zwiedzić Sejm Republiki 
Litewskiej oraz pałac prezydencki.

Katarzyna Miksza (Wilno)

http://www.sefpa.ajd.czest.pl/pl/witamy/
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Wyszukiwarka Summon 
E-zasoby UWr w jednym miejscu!

Summon to tzw. narzędzie SaaS (Software-as-a-Service) do wykrywania informacji i zarządzania nimi. Umożliwia przeszukiwanie zróżni-
cowanych zasobów informacyjnych za pomocą jednego okna. Posługiwanie się multiwyszukiwarką Summom pozwala użytkowniko-
wi na natychmiastowe uzyskanie informacji odnośnie do dostępności zasobów z wszelkich typów źródeł, np.: katalogu lokalnego 
biblioteki, Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego, bibliotecznego repozytorium itp. Summon generuje wyniki wyszu-
kiwania również spośród licencjonowanych elektronicznych baz danych, czasopism i książek elektronicznych, tym samym zapewniając 
dostęp do pełnotekstowych e-źródeł, indeksowanych także w systemie Open Access. Summon posiada usprawnione funkcje kontekstowej 
nawigacji i naprowadzania. Usługa wyszukiwania zbudowana jest wokół jednolitego indeksu zwracającego pojedynczy, zunifikowany 
zestaw wyników, uszeregowanych według rankingu ich istotności. Summon pozwala użytkownikowi efektywnie wyszukiwać i nawigować 
przez wszystkie zasoby biblioteczne, w sposób zaspokajający jego oczekiwania w tym zakresie, oraz adaptować elementy Summona do 
własnych potrzeb.
Dostęp do multiwyszukiwarki na stronie głównej https://www.bu.uni.wroc.pl/

Obecnie wyszukiwarka Summon obejmuje:
Katalog OPAC (główny katalog książek BUWr),
Bibliotekę Cyfrową Uniwersytetu Wrocławskiego (BCUWr),
wszystkie subskrybowane przez BUWr źródła elektroniczne (EBSCO, JSTOR etc.)
Do wyszukiwarki dodano również bazy subskrybowane przez WPAE:

- Taylor & Francis Criminology & Law Collection oraz HeinOnline Core Collection (Standard) – JUSTICE – 47 tytułów czasopism,
- HeinOnline Core Collection (Standard) - JUSTICE – czasopisma (14 595),  książki (55),
- Cambridge Core – książki (30 537),
- Cambridge Journals Online HSS Collection – JUSTICE – czasopisma (252).

Trwa proces podłączania kolejnych źródeł informacji do multiwyszukiwarki.

Więcej informacji w artykule:
M. Sołowiej, D. Stańczak, Multiwyszukiwarka Summon i programy do zarządzania bibliografią jako przykłady wykorzystania nowoczesnych 
technologii informacyjnych w BUWr, http://repozytorium.uni.wroc.pl/Content/71573/14_Magdalena_Solowiej_Dorota_Stanczak.pdf.

The Eastern European Journal of Transnational 
Relations (EEJTR) is published by the Faculty of 
Law, University of Białystok, Poland. Located as 
it is on the eastern border of the European Union, 
Białystok provides the EU with a natural window 
to the East which in turn compliments the jour-
nal’s overall mission.
The journal seeks submissions across a broad 
spectrum of topics. These include, but are not 
limited to: state-society relations, law, economics, 
elections, democratization, foreign policy, criminal 
justice and migration. Both theoretical and practi-
cal submissions are expected.
Więcej informacji oraz dostęp : http://eejtr.uwb.edu.pl/

NOWOŚĆ
W zasobach Biblioteki WPAE pojawiły się dwa nowe tytuły czasopism: 

Eastern European Journal of Transnational Relations (EEJTR) oraz Polish–Georgian Law Review. 

The journal “Polish–Georgian Law Review” 
shall familiarise the wide group of Readers with 
modern legal systems in Poland and Georgia as 

well as present rich history of law, political system 
and political and legal thought of both countries. 

Thanks to such juxtaposition, Readers will be 
able to compare the most important legal and 

systemic solutions adapted in Poland and Georgia. 
Therefore, the journal contains such sections as: 
history of state and law, public law, private law, 

reviews and reports.

Więcej informacji oraz dostęp: http://www.uwm.edu.pl/
hpip/polish-georgian-law-review/

http://repozytorium.uni.wroc.pl/Content/71573/14_Magdalena_Solowiej_Dorota_Stanczak.pdf
http://eejtr.uwb.edu.pl/
http://www.uwm.edu.pl/hpip/polish-georgian-law-review/
http://www.uwm.edu.pl/hpip/polish-georgian-law-review/
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Z kart historii WPAE

Doktoraty honoris causa nadane na wniosek Rady Wydziału Prawa i Administracji
30 lat temu (1988 r.)
Edmund Jan Osmańczyk (1913-1989), działacz polityczny i publicysta, był sprawozdawcą z konferencji poczdamskiej i procesu norym-
berskiego. Poseł na Sejm i członek Rady Państwa PRL, senator z województwa opolskiego (1989).
Promotor: prof. Karol Jonca.

Witold Świda (1899-1989), prawnik, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwent Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, twórca 
wrocławskiej szkoły prawa karnego i kryminologii, dziekan Wydziału Prawa (1954-1957), prorektor (1957-1959), rektor Uniwersytetu 
Wrocławskiego (1959-1962). Członek PAN i Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.
Promotor: prof. Tomasz Kaczmarek.

25 lat temu (1993 r.)
Andrzej Mycielski (1900-1993), prawnik, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładał pra-
wo konstytucyjne na Uniwersytecie Stefana Batorego oraz Szkole Nauk Politycznych w Wilnie. Dziekan Wydziału Prawa (1960-1961), 
członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, twórca i organizator wrocławskiego ośrodka nauki prawa konstytucyjnego.
Promotor: prof. Kazimierz Działocha.

20 lat temu (1998 r.)
Roman Herzog (1934-2017), prawnik, polityk, profesor Wolnego Uniwersytetu Berlina, prezydent Republiki Federalnej Niemiec (1994-
1999). Wybrany w 1983 r. do sędziowskiego składu Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, został jego wiceprezesem, a następnie 
prezesem (1987-1994).
Promotor: prof. Jan Kolasa.

Jerzy Giedroyc (1906-2000), prawnik, historyk, publicysta, twórca i redaktor naczelny paryskiej „Kultury”. Studiował prawo (w latach 
1924–1929) i historię (1930–1931) na Uniwersytecie Warszawskim. Po wybuchu II wojny światowej przedostał się do Rumunii. Jako 
żołnierz Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich uczestniczył w kampanii libijskiej i w bitwie o Tobruk. Po zakończeniu działań 
wojennych był dyrektorem Departamentu Europejskiego w Ministerstwie Informacji Rządu RP w Londynie (1945). Następnie wyjechał 
do Rzymu, gdzie w 1946 r. założył Instytut Literacki i rozpoczął wydawanie miesięcznika „Kultura” (od 1974). Pod koniec roku 1947 
przeniósł Instytut z Rzymu do Maisons-Laffitte pod Paryżem i rozwinął rozległą działalność wydawniczą. Członek honorowy Polskiego 
Towarzystwa Historycznego, honorowy obywatel Litwy (1997).
Promotor: prof. Karol Jonca.

Doktoraty honoris causa nadane na wniosek Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

15 lat temu (2003 r.)
Jan Baszkiewicz (1930-2011), prawnik, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. 
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, od 1959 r. związany z Uniwersytetem Wrocławskim, gdzie m.in. kierował Katedrą Historii Dok-
tryn Politycznych i Prawnych (1959-1968), był prodziekanem Wydziału Prawa (1962-1964) i prorektorem uczelni (1965-1968). Członek 
PAN oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
Promotor: prof. Karol Jonca.

10 lat temu (2008 r.)
Lothar Knopp (ur. 1957), prawnik, profesor Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego w Cottbus. Studiował prawo na Uniwersyte-
cie w Heidelbergu oraz Uniwersytecie w Montpellier we Francji. Od 1999 r. związany jest z Brandenburskim Uniwersytetem Technicz-
nym w Cottbus. Od 2002 r. został dyrektorem Centrum Nauk Prawnych i Administracyjnych. Równolegle z prowadzeniem badań na-
ukowych rozwija współpracę z wieloma polskimi uczelniami, m.in. Uniwersytetem Opolskim, Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem 
Szczecińskim, Uniwersytetem Wrocławskim. 
Promotor: prof. Jan Boć.

Cytowane fragmenty przygotowano na podstawie not biograficznych z Multimedialnej Bazy Danych Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego 
http://www.mbd.muzeum.uni.wroc.pl/dzieje-uniwersytetu/doktorzy-honoris-causa

Fakty:
15 lat temu (2003 r.) 
Budynek D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii otrzymał I nagrodę w konkursie Polskiego Związku Inżynierów i Techników 
Budownictwa „Dolnośląska Budowa Roku” oraz I nagrodę Towarzystwa Miłośników Wrocławia na Najładniejszy Budynek Wrocławia.

http://www.mbd.muzeum.uni.wroc.pl/dzieje-uniwersytetu/doktorzy-honoris-causa
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Uniwersytecki Komitet ds. opieki nad 
grobami osób zasłużonych dla UWr

W imieniu komitetu, wszystkich tych, którym na sercu 
leży pamięć o dokonaniach pionierów Uniwersytetu 
Wrocławskiego oraz troska o stan miejsca spoczynku 
zmarłych pracowników uczelni i osób dla niej zasłu-
żonych, prosimy o dokonywanie wpłat na wskazany 
rachunek.

Fundacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego
(Uwaga! Nowy adres Fundacji; nr konta bez zmian)

ul. Kuźnicza 49/55
50-138 Wrocław

69 1050 1575 1000 0024 1444 0053
z dopiskiem „darowizna na cele statutowe – opieka nad 

grobami”

Anegdoty o prof. Lesławie Adamie
Barwną postacią na Wydziale był profesor Lesław Adam. Przybył do Wrocławia z Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie jako doświadczony adiunkt 
z doktoratem. Szybko awansował do tytułu profesora i wykładał skarbowość  i prawo skarbowe, a następnie prawo finansowe. Wykładał te przedmioty 
z zaangażowaniem i sumiennie kontrolował poziom ćwiczeń prowadzonych przez jego asystenta.
„Pamiętam jak na jednym z pierwszych wykładów zdumiał mnie sposób ekspresji w przekazywaniu przez Profesora treści »Prawa Finansowego«: były nie-
oczekiwane okrzyki, podskoki i nade wszystko balet na jednej nodze krzesła stojącego na podwyższeniu przy katedrze. Z taką intensywnością skupialiśmy 
się na tej jednej nodze krzesła, że tylko okrzyki Profesora na chwilę odwracały naszą uwagę od mebla. Najczęściej udawało się dotrwać w całości zarówno 
krzesłu, jak i Profesorowi, rzadko kiedy krzesło nie wytrzymywało – Profesor zawsze wychodził z tej gimnastyki zwycięsko.

Inną anegdotę opowiada nasz kolega Roman Kulikowski przysięgając, że jest to absolutna prawda, której był naocznym świadkiem. Studenci siedzieli 
pod drzwiami gabinetu Profesora na trzecim piętrze w dniu egzaminu. Cali w nerwach z nosami w notatkach. W pewnym momencie drzwi z hukiem się 
otworzyły i wypadł student (jak mówią „starszy”, czyli pewnie miał ze trzydzieści lat, być może zaoczny). Student szybko kierował się w stronę schodów 
i windy, a za chwilę z gabinetu wypadł Profesor, bosy, pozostawiający na posadzce mokre ślady stóp i krzyczał: »ZŁODZIEJ, ZŁODZIEJ!!”. Konsterna-
cja: łapać czy nie, a w głowie kołacze przeświadczenie, że coś tu nie jest zwyczajne. Profesor zrobił jeszcze dwa kroki i krzyknął: „Złodziej, kradnie mój 
cenny czas!!«. Mokre stopy to sposób na przetrwanie wielogodzinnego egzaminu w upalny dzień – pod biurkiem była miska z wodą.

No niech mi ktoś pokaże w tej chwili tak fascynującą postać wśród wykładowców, trzeba mieć naprawdę ogromną fantazję i dużo dystansu do »godności 
swojej profesorskiej osoby«.
Przy tym muszę dodać, że profesor był niezmiernie pozytywnym i życzliwym człowiekiem, co w pełni byłam w stanie docenić wtedy, gdy był już moim 
patronem. 

Renata Gryglaszewska

Cytowane fragmenty pochodzą ze strony internetowej – http://www.absolwenciprawa69.pl/kategoria.php?artykul=12&kat=5.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesy-
łania materiałów, do następnego numeru Biuletynu  
Informacyjnego.
Kontakt:  
Joanna Mroczko-Sidorowicz
joanna.mroczko-sidorowicz@uwr.edu.pl 
Tadeusz Juchniewicz
tadeusz.juchniewicz@uwr.edu.pl

Redakcja i korekta: Ewa Gałyga-Michowska

Skład i opracowanie graficzne: Krzysztof Mruszczak

Złote myśli naszych Profesorów 
Jan Boć:
„Im cywilizacja jest wyższa, tym deli-
katniejsza, niespodziewana rzecz może 
ją zniszczyć”.
„W Europie umacnia się korporacjo-
nizm, by nie tracić wiedzy, lekarz rodzi 
się w rodzinie lekarskiej, prawnik w 
prawniczej”.

T. Sekuter, Tako rzecze Mistrz Boć, [w:] Profesora 
Jana Bocia. Styl - Słowa - Szkoła, red. A. Szadok-

-Bratuń, Wrocław 2005, s. 24, 26.

Kazimierz Witold Kocot 
1915-1978

27 września minęła 40 rocznica śmierci Prof. Kazi-
mierza Kocota. 
Od 1933 r. był słuchaczem Wyższej Szkoły Handlu 
Zagranicznego we Lwowie, w  latach 1934–1938 
studiował prawo na Wydziale Prawa Uniwersyte-
tu Jana Kazimierza we Lwowie,1935–1938 także 
dyplomację w  Studium Dyplomatycznym UJK. 
5 lipca 1938 r. uzyskał dyplom i  tytuł magistra 
praw, 19 września zaś dyplom i  tytuł magistra 
nauk dyplomatycznych. W latach 1938–1940 był 

asystentem Katedry Prawa Narodów i Prawa Politycznego UJK. 
Od 1 marca 1946 r. mgr Kazimierz Kocot był pierwszym asystentem prawa narodów 
polskiego Uniwersytetu Wrocławskiego,  od 1 września 1950 r. do 1 września 1954 r. 
pracował jako adiunkt, potem zaś do 1 marca 1958 r. był zastępcą profesora. W 1958 r. 
otrzymał tytuł naukowy samodzielnego pracownika nauki. 
W 1969 r. został profesorem  nadzwyczajnym nauk prawnych, a w 1977 r. Rada Państwa 
nadała Mu tytuł naukowy profesora zwyczajnego nauk prawnych. 

Wykaz ważniejszych publikacji:  
Sposoby interpretacji Karty Narodów Zjednoczonych, Warszawa 1957. 
Materiały do nauki prawa międzynarodowego publicznego, cz. 1. Organizacja pokoju, 
(kilka wydań). 
Prawo organizacji międzynarodowych (założenia ogólne), Wrocław 1964.
[Współaut.] K. Wolfke, Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego, (kilka 
wydań).  
Rokowania dyplomatyczne. Prawno-międzynarodowe sposoby regulowania sporów, Wro-
cław 1969.  
Delimitacja. Na marginesie orzeczenia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości 
z dnia 20 lutego 1969 roku, Opole 1970. 
Organizacje międzynarodowe. Systematyczny zarys zagadnień prawa międzynarodowego, 
Wrocław 1971. 
Problem pojęć: reparacje wojenne, restytucja, odszkodowania itp. w aspekcie umowy pocz-
damskiej, traktatów pokojowych, umów zawartych przez NRF, wyroków sądowych i doktry-
ny prawa międzynarodowego, Warszawa 1974. 
Prawnomiędzynarodowe zasady sozologii, Wrocław 1975.
Międzynarodowe zagadnienia sozologii, Warszawa 1977.
Więcej informacji: http://70.wpae.uni.wroc.pl/sylwetki-profesorow

http://www.absolwenciprawa69.pl/kategoria.php?artykul=12&kat=5
http://70.wpae.uni.wroc.pl/sylwetki-profesorow

