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Rozpoczęcie roku akademickiego
2021/2022
Upłynął kolejny rok akademicki – jakże inny od pozostałych. Uczelnia mierzyła się z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Organizacja pracy na Uniwersytecie Wrocławskim uległa gwałtownej zmianie: część pracowników przeszła na pracę zdalną, na pewien czas zamknięto czytelnie i biblioteki, studenci
również uczyli się z domu… Budynki Uniwersytetu były ciche i spokojne, lecz
przez to zdawały się wymarłe. Brakowało kontaktów międzyludzkich, dyskusji
w cztery oczy i życia akademicko-studenckiego.
Nowy rok akademicki niesie ze sobą nadzieję na przynajmniej częściowy powrót do stanu sprzed dwóch lat. W dniu 1 października odbyło się uroczyste otwarcie roku akademickiego
2021/2022. Udział w inauguracji wzięli jedynie zaproszeni, jednak całość można było śledzić na portalu
YouTube oraz na Facebooku.
Było to spotkanie wyjątkowe nie tylko ze względu na sytuację pandemiczną.
Na inauguracji gościło również zacne grono zasłużonych ludzi nauki – odbyło się uroczyste wręczenie Nagrody Księżnej Jadwigi Śląskiej oraz Medalu
Uniwersytetu Wrocławskiego, nadanie tytułu doktora honoris causa, poznaliśmy także laureata Nagrody Naukowej im. Norberta Heisiga. Ale po kolei.
Po przedstawieniu gości głos zabrał Rektor UWr, prof. Przemysław Wiszewski. Przypomniał, że najwyższymi wartościami, którymi kieruje się
Uniwersytet, są równość, otwartość i ciągłe dążenie do rozwoju nauki mimo
niesprzyjających covidowych warunków. Jesteśmy lepiej przygotowani niż
rok temu – chociażby za sprawą szczepień, które organizowaliśmy wspólnie
z Uniwersytetem Medycznym. W tym roku nie rezygnujemy z stacjonarnej formy prowadzenia zajęć czy
pracy administracji i bibliotek. Jesteśmy wspólnotą otwartą, dlatego też Pan Rektor wspomniał o powołaniu sieci rzeczników ds. równości, którzy pomogą wszystkim osobom atakowanym za swoje przekonania
światopoglądowe. Prof. Wiszewski chce również poprawić warunki pracy administracji, a także wesprzeć
rozwój dydaktyki i badań naukowych: „Taka jest moja wizja naszego Uniwersytetu Wrocławskiego – musimy patrzeć szeroko, być odważni, przekraczać lokalne ograniczenia”.
Osobą, która z pewnością przysłużyła się rozwojowi nauki, jest prof. Klaus Wandelt – i to on otrzymał tytuł
doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. Profesor działa w dziedzinie chemii i fizyki i podzielił
się z publicznością krótkim wykładem dotyczącym jego pola naukowego (Surface and Interface Science).
Na uroczystości gościł również inny doktor honoris causa naszej Uczelni – prof. Norbert Heisig – niemiecki lekarz, profesor Uniwersytetu w Hamburgu. Warto nadmienić, że dzięki inicjatywie Pana Profesora odrestaurowano sklepienie w Oratorium Marianum, gdzie odbywała się uroczystość. Po raz pierwszy wręczono Nagrodę im. Heisiga – najwyższą nagrodę finansową dla polskich naukowców za wybitne
osiągnięcia. Spośród dwunastu nominowanych wybrano jednego, którego zasługi uznano za najważniejsze
w środowisku naukowym. Tę nagrodę otrzymał prof. Jan Potempa – biolog
z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Nagród ciąg dalszy… Na Uniwersytecie Wrocławskim wręczana jest Nagroda
Księżnej Jadwigi Śląskiej. Jest ona przyznawana osobom i instytucjom za pogłębianie współpracy polsko-niemieckiej lub za wybitną działalność charytatywną.
W tym roku zasłużyli na nią prof. Brigitte Schultze, która włożyła mnóstwo pracy
w badania nad literaturą i kulturą słowiańską, zwłaszcza polską, oraz prof. Adam
Bodnar, prawnik, profesor na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, w latach
2015–2021 rzecznik praw obywatelskich, działacz na rzecz praw człowieka.
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Na inauguracji została uhonorowana jeszcze jedna osoba – prof. Udo Sträter. Otrzymał on Medal Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe na polu teologii.
Potem nastąpił moment chyba najważniejszy w całej uroczystości – ślubowanie studentów pierwszego
roku i przyjęcie ich do wspólnoty Uniwersytetu Wrocławskiego oraz ślubowanie doktorantów, którzy będą
rozwijać swoje badania na naszej uczelni. Immatrykulację poprowadzili prof. Tomasz Kalisz, prorektor ds.
studenckich, oraz prof. Gabriela Bugla-Płoskońska, prorektor ds. nauczania.
Na sam koniec spotkania głos zabrał laureat tegorocznej Nagrody Księżnej Jadwigi, prof. Adam Bodnar.
Przygotował on wykład „«Przygoda Ikara nie jest ich przygodą»? Kryzys praworządności a społeczeństwo obywatelskie”. Tytuł prelekcji nawiązuje do wiersza Tadeusza Różewicza Prawa i obowiązki, który został zainspirowany obrazem Pietera Bruegla „Upadek Ikara”. Pan profesor zwrócił uwagę na niepokojące
zmiany, jakie zachodzą w Polsce od 2015 r. Praworządność i demokracja są zagrożone, a społeczeństwo
polskie nie powinno odwracać wzroku i biernie godzić się na wszystkie decyzje rządu. Prof. Bodnar nawołuje wszystkich młodych ludzi, by nie byli jak pasterz i oracz z wiersza Różewicza, którzy nie pomogli
tonącemu Ikarowi. Jego przygoda jest też naszą przygodą i „Jeśli wszyscy pomożemy Ikarowi w locie, to
Ikar wyląduje bezpiecznie. […] Zapewni nam lepszą przyszłość”.
Z powodu kryzysu praworządności w Polsce trudności w najbliższej przyszłości zapewne nie zabraknie,
ale jako wspólnota uniwersytecka możemy sobie z nimi poradzić. I tym akcentem zakończyło się uroczyste
otwarcie roku akademickiego 2021/2022.
Karina Sołtysiak
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Publikacje naukowe pracowników
Katedry Prawa Karnego Materialnego
Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy opublikowano artykuły naukowe pracowników Katedry Prawa
Karnego Materialnego UWr, w tym również przygotowane we współpracy z przedstawicielami innych
ośrodków naukowych. Na łamach „Państwa i Prawa" oraz „Prokuratury i Prawa" pojawiły się publikacje
współautorskie prof. dr. hab. Jacka Giezka przygotowane wraz z prof. dr. hab. Piotrem Kardasem (UJ),
noszące – odpowiednio – tytuły: Kompetencje derogacyjne TK oraz ich prawnokarne konsekwencje (refleksje na marginesie wyroku w sprawie K 1/20) oraz O modelach ciągłości przestępstwa oraz przejawach jej
instrumentalizacji w procesie karnym. W czasopiśmie „Studia Iuridica" ukazał się z kolei artykuł dr. Konrada Lipińskiego Niektóre problemy tożsamości czynu ciągłego (art. 12 § 1 k.k.). Uwagi na marginesie wyroku
Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 4 września 2019 r. (II AKa 53/19).
Konrad Lipiński

Trzecie miejsce prawników w Rankingu „Rzeczpospolitej”

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr ma trzecie miejsce w Rankingu Wydziałów Prawa 2021 organizowanym przez „Rzeczpospolitą”.
Ale to nie wszystko! Nasza Uniwersytecka Poradnia Prawna działająca
przy WPAE zajęła drugie miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Studenckich
Poradni Prawnych 2021 r. sporządzanym przez „Rzeczpospolitą” wraz
z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych.
Uniwersytet Wrocławski w Rankingu Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej”
zajął trzecie miejsce i zdobył 21,23 pkt w klasyfikacji. Dla porównania
zwycięzca rankingu, czyli Uniwersytet Warszawski – 23,77 pkt, Uniwersytet Jagielloński, drugi w rankingu,
22,57. Najwięcej punktów zdobyliśmy w kategorii jakość kształcenia, zajmując 2. miejsce, oraz w kategorii
potencjał naukowy (również 2. miejsce).
Sukces Wydziału komentuje dziekan WPAE, prof. Karol Kiczka: „Moim zdaniem o jakości nauczania na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr decyduje świetna kadra badawczo-dydaktyczna, nasz Wydział posiada najwyższą kategorię naukową A+, Uniwersytet Wrocławski ma status uczelni badawczej. Wielu spośród naszych pracowników to aktywni prawnicy pracujący w Sądzie
Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym, wojewódzkim sądzie administracyjnym, sądach powszechnych, Samorządowym Kolegium Odwoławczym, organach administracji publicznej, to wzięci adwokaci, radcy prawni, notariusze, biegli rewidenci. Taka synergia bardzo dobrze
przekłada się na łączenie teorii z praktyką w procesie dydaktycznym na naszym Wydziale. Ponadto doświadczenie praktyczne naszej kadry dobrze sprawdza się przy budowaniu programów nauczania, a także realizacji działań edukacyjnych z udziałem naszych studentów, np. w funkcjonowaniu Uniwersyteckiej Poradni
Prawnej czy prowadzeniu symulacji rozpraw sądowych”.
Całość dydaktyki on-line była monitorowana przez Zespół ds. Jakości Kształcenia WPAE. I to właśnie z tego
gremium pojawiały się propozycje i zestaw dobrych praktyk w zakresie uruchomienia i prowadzenia zajęć
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Prowadzone na WPAE zajęcia dydaktyczne na
wszystkich kierunkach i trybach studiów polskojęzycznych i angielskojęzycznych odbywały się w formie e-learningu przy użyciu uniwersyteckiej platformy Moodle, aplikacji MS Teams, platformy WPAE, narzędzi dostępnych w USOSweb. Uruchomiono zdalną pomoc teleinformatyczną dla pracowników i studentów WPAE.
Przygotowujący zajęcia e-learningowe mogli też uzyskać natychmiastową pomoc w zakresie obsługi MS
Teams czy MS Forms w postaci filmów instruktażowych publikowanych na wydziałowym kanale YouTube.
W uzyskaniu dostępu do źródeł niezbędnych przy pisaniu prac dyplomowych oraz przygotowaniach do zaliczeń i egzaminów on-line wspierała też wydziałowa biblioteka. Całość ich obsługi administracyjnej studentów
została również przeniesiona do obiegu elektronicznego.
Na Wydziale mamy narzędzia do weryfikacji działalności dydaktycznej. Tymi zagadnieniami zajmują się Zespół ds. Jakości Kształcenia oraz Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia. To właśnie te gremia dokonują
analizy studenckich ankiet, protokołów hospitacji zajęć i rekomendują ewentualne zmiany w dydaktyce na
Wydziale. Niewątpliwie nowatorskim rozwiązaniem było wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów
w procesie dyplomowania. Zastanawiamy się również nad szerszym wykorzystaniem elektronicznej obsługi
studentów na poziomie dziekanatu.
Agata Sałamaj
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WPAE - najlepsza kadra

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego znalazł się na bardzo dobrym czwartym miejscu w XV Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazety Prawnej”. Co cieszy nas
najbardziej – jesteśmy liderem tego rankingu w kategorii kadra,
a na drugim miejscu w kategorii jakość i warunki kształcenia. W tym
roku redakcja „Dziennika Gazety Prawnej”, oceniając Wydziały
Prawa, wzięła pod uwagę następujące kategorie: kadra, jakość i warunki kształcenia, wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów, zdawalność na aplikacje prawnicze.
WPAE UWr w kategorii kadra uzyskał najwięcej punktów – 27,5, jakość i warunki kształcenia – 41 punktów
(co daje nam drugie miejsce w tej kategorii). W ankiecie znalazł się nowy blok pytań na temat tego, jak
uczelnia poradziła sobie z dostosowaniem do pandemii. W kategorii kadra wzięto pod uwagę liczbę:
• studentów przypadających na pracownika naukowego,
• nowo zatrudnionych pracowników od 2018 r. w stosunku do wszystkich pracowników naukowych,
• grantów badawczych otrzymanych przez wydział lub jego pracowników w latach 2018–2021,
• publikacji naukowych (książek) pracowników wydziału w latach 2018–2021 w stosunku do liczby
pracowników,
• publikacji naukowych (artykuły) pracowników wydziału w latach 2018–2021 w stosunku do liczby
pracowników,
• publikacji naukowych pracowników wydziału ujętych w bazie Scopus w latach 2018–2021 w stosunku
do liczby pracowników,
• osiągniętych przez pracowników wydziału stopni doktora nauk prawnych i pomocniczych
od 2018 r.,
• osiągniętych przez pracowników wydziału stopni doktora habilitowanego od 2018 r.,
• osiągniętych przez pracowników wydziału tytułów profesora od 2018 r.,
• udział pracowników w naczelnych organach państwa, samorządach lub korporacjach zawodowych.
W kategorii jakość i warunki kształcenia:
• możliwość nadawania stopnia doktora,
• możliwość nadawania stopnia doktora habilitowanego,
• liczbę książek w bibliotece przypadającą na jednego studenta prawa,
• możliwość udostępniania książek on-line,
• liczbę książek w bibliotecznym zbiorze w wersji on-line przypadającą na jednego studenta prawa,
• liczbę stanowisk komputerowych z programem LEX lub równorzędnym przypadającą na 100 studentów
prawa,
• dostęp do systemów informacji prawnej z domu,
• liczbę dostępnych lektoratów języka obcego,
• funkcjonowanie kliniki prawa,
• obowiązkowość kliniki prawa,
• funkcjonowanie szkoły prawa obcego,
• funkcjonowanie klubu absolwenta,
• funkcjonowanie biura karier,
• liczbę działających stowarzyszeń, samorządów, organizacji studenckich oraz kół naukowych,
• wyróżnienia i nagrody zewnętrzne uzyskane przez wydział, jego pracowników i studentów w latach
2018–2021,
• liczbę krajowych konferencji stacjonarnych i on-line organizowanych przez wydział w latach 2018–
2021,
• liczbę międzynarodowych konferencji stacjonarnych i on-line organizowanych przez wydział w latach
2019–2021,
• liczbę prowadzonych na wydziale studiów podyplomowych,
• liczbę umów podpisanych z wydziałami prawa w Polsce i za granicą,
• wymogi dla kandydatów na studia (liczba przyjętych olimpijczyków).
Agata Sałamaj
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Skontrum zbiorów bibliotecznych na WPAE

W okresie wakacyjnym bibliotekarze przeprowadzili inwentaryzację zbiorów w czytelni głównej oraz części zbiorów magazynowych Biblioteki WPAE.
Skontrum jest świetnym momentem na wyprowadzenie i uporządkowanie wszelkich nieprawidłowości,
a także możliwością przeprowadzenia selekcji zbiorów zniszczonych lub nieaktualnych.
Skontrum zbiorów bibliotecznych ma na celu:
• porównanie zapisów inwentarzowych ze stanem faktycznym materiałów;
• stwierdzenie i wyjaśnienie różnic między stanem faktycznym a zapisami ewidencyjnymi oraz ustalenie
braków względnych i bezwzględnych;
• wyciągnięcie wniosków zapobiegających przyszłym brakom, opracowanie strategii uzupełniania zbiorów
o brakujące materiały.
Podstawą przeprowadzenia skontrum są zapisy z ksiąg inwentarzowych oraz komputerowych baz danych,
a metoda uzależniona jest m.in. od wielkości, lokalizacji oraz ustawienia zbiorów. Inwentaryzacja w BWPAE
przeprowadzana jest przy użyciu arkuszy kontrolnych.
Organizacja skontrum w czytelni głównej ze względu na wolny dostęp do księgozbioru przeprowadzana
jest każdego roku i odbywa się w sierpniu, kiedy biblioteka jest zamknięta dla użytkowników. Zbiory czytelniane to ok. 40 tys. woluminów książek.
W zbiorach magazynowych, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych, skontrum przeprowadza się co najmniej raz na 10 lat. W tym roku sprawdzono zbiory w zakresie sygnatur: 80001-87392, 95001-95031, 200001-206215.
Krzysztof Mruszczak

Studentka Prawa na pierwszym miejscu

Maria Kaczmarek, studentka prawa IV roku na WPAE UWr, zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie organizowanym
przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Zadaniem uczestniczek
i uczestników konkursu – studiujących prawo i administrację na
uczelniach w całej Polsce – było napisanie eseju na temat „Skanowanie tęczówki oka jako sposób identyfikacji studentów podczas egzaminów”.
Laureatka konkursu lubi długie spacery i grę w siatkówkę. Fascynuje
ją kino, kocha gotować, podróżować i zbierać nowe doświadczenia.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Agata Kreska
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stanowiska przez nowo wybranego dziekana, ze środowiska wrocławskiego.
Wszystkie organy uczelniane często się zwracały do Profesora z prośbą o sporządzenie opinii prawnych, niejednoAdam Kaczyński
krotnie od ich treści uzależniając podjęcie (lub odmowę podjęcia) stosownych działań.

Jego domeną naukową okazało się prawo rodzinne. Do udziału w pierwszych opracowaniach z tej dziedziny zo-

Studentka UWr w strukturach krajowych NZS

W trakcie Krajowego Zjazdu Delegatów Niezależnego Zrzeszenia Studentów Komisja Krajowa NZS wybrała nowe władze. Wiceprzewodniczącą ds. Projektów w nowym Zarządzie Krajowym została studentka Uniwersytetu Wrocławskiego Aleksandra Bodzioch. Ola jest
studentką prawa i wcześniej pełniła funkcję koordynatorki krajowej projektu Studencki Nobel.
Pełen skład nowego Zarządu Krajowego: Alicja Książek
– przewodnicząca ZK, Michał
Kucharski – sekretarz Generalny, Agnieszka Pasek – wiceprzewodnicząca ZK ds. finansowych,
Justyna Kołodziej – wiceprzewodnicząca ZK ds. rozwoju i HR,
Aleksandra Bodzioch – wiceprzewodnicząca ZK ds. projektów, Karolina Grzesiak – wiceprzewodnicząca ZK ds. studenckich, Natalia Marciniak – wiceprzewodnicząca ZK ds. wizerunku i promocji.
Serdecznie gratulujemy!
Małgorzata Jurkiewicz
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Kolejny grant dla uczelni

Z przyjemnością informujemy, że dr Michał Kłusek otrzymał grant Sonatina
(NCN), który będzie realizował w Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej.
Michał Kłusek jest doktorem nauk prawnych oraz absolwentem ekonomii na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiował również w Pradze na Uniwersytecie
Karola oraz w Center for Economic Research and Graduate Education - Economics Institute (CERGE-EI) w Pradze, a także odbył półroczny staż na Uniwersytecie Humboldta / Berlin School of Mind and Brain.
Projekt badawczy, który będzie realizował w ramach grantu SONATINA 5 “Uzasadnienie odmiennego karania obywateli i obcokrajowców. Perspektywa
filozoficzno-prawna” - poświęcony jest problemowi odmiennego traktowania obywateli i nie-obywateli
przez właściwie wszystkie systemy wymiaru sprawiedliwości na świecie. Porusza on kwestie leżące na
styku prawa karnego i kontroli migracji (tzw. krymigracji, crimmigration) oraz stawia pytanie o to, czy
odmienne traktowanie nie-obywateli daje się usprawiedliwić w ramach którejkolwiek z głównych filozoficznych teorii kary.
Facebook WPAE

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Quo vadis powiat?”
Dnia 18 czerwca 2021 r. Koło Naukowe Samorządu Terytorialnego im. Tadeusza
Bigo z siedzibą w Zakładzie Ustroju Administracji Publicznej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizowało swoją drugą ogólnopolską konferencję naukową, dotyczącą powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem badaczy z różnych ośrodków

naukowych w Polsce.
Wydarzenie objęli patronatem honorowym Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki, Starosta Powiatu Strzelińskiego Anna Horodyska oraz Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu pod kierownictwem dyrektora Macieja Zatheya.
Konferencja została otwarta przez prof. dr hab. Patrycję Zawadzką, Prodziekan ds. finansów, jakości i form
kształcenia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Słowo wstępne wygłosił także Starosta Powiatu
Roman Potocki, który podkreślił potrzebę dyskutowania o samorządzie terytorialnym, w szczególności o powiatach. In fine głos zabrał również Opiekun Koła – dr hab. Jerzy Korczak, prof. UWr.
Pierwszy panel moderowała dr Dominika Cendrowicz. Wzięli w nim udział eksperci z różnych środowisk prawno-administracyjnych, m.in. dr hab. Jerzy Korczak,
prof. UWr – praktyk samorządowy, dr hab. Piotr Lisowski prof. UWr – członek
Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, dr hab. Krzysztof Sobieralski – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego, Przewodniczący Konwentów Starostów
Województwa Dolnośląskiego oraz członek Zarządu Związku Powiatów Polskich,
dr Maciej Zathey – dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego oraz dr Jakub Szlachetko z Uniwersytetu
Gdańskiego – Prezes Zarządu Instytutu Metropolitalnego. Podczas panelu eksperckiego przedstawiono kwestie związane z jednostką samorządową, jaką jest powiat, na tle założeń reformy z 1998 r., z perspektywy
orzeczniczej Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, sądów administracyjnych, strategii rozwoju województwa, związków metropolitalnych, a także ze strony praktycznych aspektów. Panel ten zakończyła sesja
pytań i odpowiedzi.
Pierwszą część kolejnego panelu moderowała mgr Karina Pilarz. Poruszono w nim kwestie związane z kompetencjami i statusem prawnym starosty, metropolizacją oraz przyszłą rolą starosty. Drugi segment prowadził Sebastian Biały – Prezes Koła. Tematyka skupiała się na planowaniu przestrzennym oraz prawie budowlanym. Poruszono problematykę działalności inwestycyjnobudowlanych powiatów, kompetencje organów
powiatu samorządowego w dziedzinie planowania przestrzennego oraz w ochronie gruntów rolnych.
Trzeci panel, w którym wystąpili członkowie Koła, również został podzielony na dwie części. Mgr Joanna Bigos
czuwała nad przebiegiem pierwszej części, w której skupiono się na działaniach (re)centralizacji administracji
publicznej na przykładach powiatowych urzędów pracy, szkół oraz szpitali powiatowych. Podkreślono też, że
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próby recentralizacji administracji publicznej pojawiły się zaraz po utworzeniu samorządu terytorialnego.
Część drugą, którą moderowała mgr Anna Maciąg, poświęcono problematyce lokalnej polityki społecznej
w kontekście pandemii COVID-19, koprodukcji zadań publicznych na poziomie powiatu i aktywności obywatelskiej. Przedstawiono także propozycje zmian prawa podatkowego wobec powiatów. Na końcu każdego
z paneli przeprowadzono ożywione dyskusje, podczas których nasi prelegenci mogli komentować zaistniałe
w powiatach samorządowych problemy i zasugerować ewentualne rozwiązania.
Konferencja naukowa została zakończona przez opiekunkę koła – dr Justynę Mielczarek-Mikołajów, która
podkreśliła ważkość tematyki poszczególnych referatów oraz w szerszych refleksjach dokonała syntezy
obrazu funkcjonowania powiatów zarysowanego w nich.
Sebastian Biały

Erasmus+ z covidem w tle (x2)

Wzorem lat ubiegłych niektórzy bibliotekarze z biblioteki wydziałowej wyjechali na szkolenia w ramach programu Erasmus+. Mając na uwadze
przede wszystkim bardzo dobrze rozwiniętą współpracę oraz kontakty
osobiste z wileńskimi instytucjami, za kierunek obrano Litwę, a za miejsce
szkolenia – Bibliotekę Publiczną Powiatu Wileńskiego im. Adama Mickiewicza w Wilnie (AMB). Wileńską książnicę próbowaliśmy odwiedzić w ubiegłym roku, niestety na przeszkodzie stanęły wówczas ograniczenia pandemiczne.
W tym roku te plany zostały zrealizowane dwukrotnie. Pierwsza wizyta
miała miejsce pod koniec czerwca br. przy
okazji stażu zawodowego w Bibliotece Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda
Wielkiego w Wilnie (VDU, wcześniej – Wileński Uniwersytet Pedagogiczny, Litewski Uniwersytet Nauk Edukacyjnych). W ramach praktyki i programu dotyczącego poznania działalności innych wileńskich bibliotek naukowych udało się
zwiedzić i poznać strukturę Biblioteki im. Adama Mickiewicza. Podczas zwiedzania dyrekcja Biblioteki zaproponowała bibliotekarzom z Uniwersytetu Wrocławskiego staże „erasmusowe” w ich placówce.
Wileńsko-wrocławska współpraca międzybiblioteczna ma już długą tradycję.
Szczególnie na tym polu są aktywne: Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego, Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, Ossolineum,
Państwowa Biblioteka im. Eustachego i Emilii Wróblewskich w Wilnie (Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk), Biblioteka Uniwersytetu Michała Römera (MRU). Wileńskim bibliotekarzom nasze miasto i uczelnia nie są nieznane. W ramach programu Erasmus+ niejednokrotnie przyjmowaliśmy gości
z Litwy. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się wizyta w Bibliotece
UWr oraz w Ossolineum, którego część – Muzeum Pana Tadeusza – stanowiła obowiązkowy punkt odwiedzin. UWr jest również znany wśród wilnian z cyklicznie odbywających się w jego murach Międzynarodowych Kongresów Lituanistów. Jest to bardzo prestiżowe wydarzenie, które zacieśnia
współpracę z wileńskimi instytucjami i wyróżnia nasz Uniwersytet na arenie
międzynarodowej.
Czerwcowe szkolenie na Akademii Edukacji zbiegło się z zakończeniem roku akademickiego na Litwie. Nadarzyła się okazja, żeby zobaczyć i uczestniczyć w uroczystościach rozdania dyplomów zarówno w VDU, jak
i na MRU.
Dnia 23 czerwca dyplomy ukończenia studiów otrzymali absolwenci VDU, wśród których byli również poloniści. Dyplomy licencjackie wręczył im rektor Uniwersytetu Witolda Wielkiego
w Kownie prof. Juozas Augutis. Na uroczystości była obecna również Ambasador RP na Litwie, Urszula Doroszewska, która pogratulowała studentom zakończenia studiów i otrzymania dyplomów oraz podziękowała rektorowi za dobrą
współpracę:
„Wielki to zaszczyt dla mnie, jako ambasadora RP, uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości. Jestem ogromnie wdzięczna Panu Rektorowi Uniwersytetu Witolda
Wielkiego w Kownie, który pomógł w rozwiązaniu tak bardzo ważnej kwestii na-
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uczania w języku polskim na studiach nauczycielskich. Państwo polskie wspiera studentów pochodzenia polskiego w wielu państwach na świecie, pomaga uczelniom, które biorą udział w umacnianiu roli języka polskiego oraz
w przygotowywaniu nauczycieli. Praca dla własnego kraju jest niezwykle ważna. Swoim życiem i pracą powinniście promować współpracę w naszym regionie, w Europie Centralnej, w Europie Wschodniej, żebyśmy razem
mogli zrobić wiele ważnych rzeczy. Liczę na bardzo dobrą współpracę w przyszłości z Państwa uczelnią.”
(Ilona Lewandowska, Młodzi poloniści z Uniwersytetu Witolda Wielkiego. Atrakcyjny kierunek: polonistyka z pedagogiką, „Kurier Wileński” z 1 lipca 2021 r.).
Tegoż dnia udało się również uczestniczyć w podobnej uroczystości na Uniwersytecie Michała Römera. Z uwagi na
ograniczenia covidowe święto wszystkich absolwentów zostało zorganizowane w okalającym mury wszechnicy parku.
Dzięki temu w uroczystościach uczestniczyło szerokie grono społeczności akademickiej. Ceremonię otworzyła i dyplomy ukończenia studiów wręczała rektor uczelni – prof. Inga
Žalėnienė.
Czerwcowe szkolenie dało możliwość poznania szczególnych warunków pracy bibliotekarzy oraz zasad funkcjonowania wileńskich bibliotek w czasie pandemii.
Korzystając z czerwcowej propozycji odbycia szkolenia w AMB, dzięki pomocy Biura Współpracy Międzynarodowej UWr, przyjechaliśmy na Litwę pod koniec lata (przełom sierpnia i września). Zostaliśmy ciepło przyjęci
przez panią kierownik Biblioteki – Emiliję Banionytė – która oprowadziła nas po gmachu biblioteki. Budynek ten
ma bardzo bogatą historię i miał bardzo wielu właścicieli. Mieszkali tam m.in. kanclerz Aleksander Michał Sapieha, kasztelan smoleński Aleksander Massalski, kasztelan żmudzki Jan Alfons Lacki, generał Hieronim Zienkowicz; swoją siedzibę mieli tam także franciszkanie oraz rzemieślnicy – kowale,
stolarze, szklarze… Ostatecznie w połowie XIX wieku budynek nabyła Zofia
Tyszkiewicz i pałac był własnością Tyszkiewiczów do 1923 r.
Placówka jest położona w bardzo ciekawym miejscu. Ulica Trocka, przy której się znajduje, jest najstarszą ulicą w mieście i nigdy nie zmieniała swojej nazwy. Biblioteka z ulicy wygląda niepozornie, jednak gmach okazał się
ogromny – powierzchnia całego kompleksu wynosi ok. 6 tys. m2, a liczba
książek, periodyków, map, filmów i innych publikacji wynosi ponad 500 tys.
Cała instytucja ma dwa adresy: Trocka 10 i Trocka 12. Korytarz, który oddziela oba budynki, jest zwany najkrótszą ulicą w mieście. Po obu jego stronach znajdują się tabliczki z adresami. Stało się
tak prawdopobnie dlatego, że właścielką obu budynków była Zofia Tyszkiewicz i to
przejście było najwygodniejszą drogą między dwiema posesjami. Ponadto w bibliotece znajduje się sala komputerowa, sala wystawowa, Wielka Sala (w której odbywają się koncerty, konferencje i inne wydarzenia kulturalne), infoteka, mediateka, piwnice oraz strefa rekreacyjna, gdzie można obejrzeć film i posłuchać muzyki w gronie
przyjaciół. Zwiedzanie całości zajęło kilka godzin. Tradycyjnie Tadeusz Juchniewicz
wręczył gospodarzom podarki (ze swoich zbiorów) – książki do ich kolekcji mickiewiczianów.
Szkolenie obejmowało prezentację z baz danych i katalogów internetowych, dyskusje na temat promowania czytelnictwa i reklamy biblioteki, a także funkcjonowania
bibliotek w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Wileńska biblioteka wprowadziła praktyczne rozwiązanie na wypożyczanie książek, gdy placówka była zamknięta, mianowicie – ustawiono w przedsionku biblioteki
książkomat (lit. knygomatas). Działa na zasadzie podobnej do popularnych paczkomatów – czytelnik zamawia
książkę przez internet, otrzymuje SMS z kodem do skrytki i przychodzi po książkę,
nie narażając się na żadne bliższe kontakty z innymi ludźmi. W bibliotece zastosowano również inne automaty i maszyny usprawniające pracę nie tylko podczas
pandemii – np. automat do opłacania kar i pobierania innych opłat, czy urządzenie do
oddawania książek, które samo odczytuje sygnatury i potwierdza w systemie zwrot
książki.
W Bibliotece Adama Mickiewicza nowoczesność spotyka się z przeszłością. W pałacu znajduje się 13 zabytkowych pieców kaflowych, w wielu miejscach można zobaczyć odrestaurowane fragmenty malowideł ściennych
z XVIII i XIX wieku. W przepięknej Wielkiej Sali całą ścianę pokrywało lustro
z początków ubiegłego stulecia, jednak pękło podczas remontu i wstawiono nowe.

Lipiec-październik 2021 r.
Ponadto w piwnicach stoją jeszcze fragmenty murów pamiętające czasy późnego średniowiecza.
(wrocławscy bibliotekarze w AMB:
https://www.amb.lt/lt/naujienos/bibliotekoje-viesi-sveciai-is-lenkijos/2676)
W zakresie naszego szkolenia były także wizyty w innych wileńskich bibliotekach i instytucjach naukowych. Bardzo miłym dla nas wydarzeniem było wzięcie
udziału w inaguarcji roku akademickiego na VDU oraz uroczystej Mszy Świętej
Inauguracyjnej w bazylice archikatedralnej św. Stanisława Biskupa i św. Władysława w Wilnie (z udziałem wileńskiej społeczności akademickiej oraz kapelanów
wyższych uczelni).
Jedną z najbardziej zaskakujących rzeczy, jakie mieliśmy okazję zobaczyć w mieście stołecznym Litwy, był… futurystyczny, wirtualny portal do Lublina. Dwa wysokie betonowe okręgi – jeden
przy dworcu wileńskim i drugi na placu Litewskim w Lublinie – są swego rodzaju oknem, przez które można
zobaczyć, co się dzieje w oddalonych od siebie ponad 600 km miastach. Kamery na żywo rejestrują obraz
z obu miejsc. Projekt powstał w czasie pandemii, kiedy zamykane były granice państw, aby umożliwić wizualne
komunikowanie się ludzi w tym trudnym okresie. Wirtualne portale będą otwarte do końca października.
Podczas zwiedzania Wilna postanowiliśmy zobaczyć nowo otwarte osiedle na Popławach (lit. Paupys). Popławy to położona na południowy wschód od centrum dzielnica Wilna, która jest przedłużeniem dawnej dzielnicy
Safianiki. Od północy osiedle oddziela od Zarzecza rzeka Wilejka. Nowa dzielnica zyskała popularność dzięki
bliskości starówki oraz terenów leśnych. Rozlokowały się tu nowoczesne bloki, restauracje i sklepy, funkcjonuje również nowe kino „Pasaka” (lit. Vilniaus kino teatrai „Pasaka“).
Czy warto odwiedzić Wilno? Na pewno, i to niejeden raz.
Tadeusz Juchniewicz, Karina Sołtysiak

Istotne informacje ze strony gov.pl dla potencjalnych
„Erasmusów”

Od 4 października 2021 r. obowiązują następujące zasady podróżowania na Litwę (dla obywateli Polski)
należy:
• do 48 h przed wjazdem zarejestrować się na stronie Litewskiego Narodowego Centrum Ochrony Zdrowia Publicznego, wypełniając ankietę dostępną w języku angielskim: https://keleiviams.nvsc.lt/en/form. Automatycznie po wypełnieniu formularza zostanie wygenerowany Kod QR, który w przypadku ewentualnej
kontroli będziesz musiał okazać służbom kontrolującym;
• przedstawić zaświadczenie o negatywnym wyniku testu wymazowego w kierunku SARS-CoV-2: PCR –
72 godziny, licząc od wykonania testu przed przekroczeniem granicy z Litwą. Antygenowy – 48 godzin
licząc od wykonania testu przed przekroczeniem granicy z Litwą. Testy serologiczne nie są akceptowane.
Nawet jeśli test był negatywny, obowiązuje Ciebie 10-dniowa kwarantanna. Możesz ją skrócić po 7 dniach
i kolejnym negatywnym teście na COVID-19 wykonanym na koszt własny.
Z kwarantanny zwolnione są:
• osoby, które posiadają   dokument stwierdzający, że dana osoba przechorowała COVID-19 (zakażenie
koronawirusem) i zakażenie wirusem SARS-CoV-2 było potwierdzona testem PCR, nie później niż 180
dni przed powrotem/przybyciem na terytorium Republiki Litewskiej (dokument powinien być sporządzony
w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej)
• osoby zaszczepione przeciw COVID-19, tzn. osoby, które otrzymały pełny cykl szczepień szczepionką zarejestrowaną w Unii Europejskiej i posiadają zaświadczenie z zakładu opieki zdrowotnej, certyfikat szczepień właściwy dla danego kraju lub międzynarodowy certyfikat szczepień, Unijny Certyfikat COVID (dokument powinien być sporządzony w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej).
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Wyjazd szkoleniowy, Rethymnon – Heraklion
W dniach 6–10 września 2021 r. miałam przyjemność uczestniczyć w szkoleniu
organizowanym w ramach programu edukacyjnego LLP Erasmus+, finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Po sprawnym dopełnieniu formalności wyjazdowych w Biurze Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz samodzielnym ubezpieczeniu
się na wszelkie możliwe sposoby przed nagłymi i nieprzewidzianymi okolicznościami zdrowotnymi wyruszyłam w podróż na południe Europy.
Kreta to najbardziej wysunięta na południe europejska i jednocześnie największa
grecka wyspa na Morzu Śródziemnym. Od wybrzeży Afryki dzieli ją ok. 300 km, co
ma wpływ na panujący na niej klimat. Często w pełni lata temperatury osiągają ekstremalne, jak na warunki europejskie, wartości. Mieliśmy szczęście, gdyż w czasie
naszego szkolenia temperatury na wyspie oscylowały w dzień w granicach 26–28
stopni. Padały również przelotne deszcze, co o tej porze roku jest zjawiskiem bardzo rzadkim. Aura zatem
sprzyjała efektywnemu przyswajaniu prezentowanych informacji.
Szkolenie zawodowe odbywało się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Rethymnonie. Miasto to jest – po Heraklionie i Chanii – trzecią co do wielkości metropolią kreteńską i liczy obecnie ok. 40 tys. mieszkańców. Było
i jest cenionym ośrodkiem intelektualnym i naukowym. Znane
jest powiedzenie, że w Heraklionie się pracuje, w Chanii bawi,
a w Rethymnonie uczy. Na Krecie urodzili się m.in. El Greco,
słynny malarz okresu baroku, oraz autor Greka Zorby – Nikos
Kazantzakis, uważany za największego greckiego filozofa i myśliciela XX w.
Rethymnon jest najlepiej zachowanym renesansowym miastem
Grecji. Wieki panowania Rzymian, a następnie dominacji Wenecjan i Turków na Krecie odcisnęły swoiste piętno na zabudowie
architektonicznej. Podobnie jak inne miasta będące niegdyś pod protektoratem weneckim Rethymnon
posiada fortecę chroniącą przed najazdami piratów, bramę wenecką – Porta Guora, port wenecki oraz
fontannę wenecką. Zabytkom niemal w nienaruszonym stanie udało się przetrwać liczne konflikty zbrojne, chociaż ataki lotnicze podczas drugiej wojny światowej spowodowały wiele strat.
Uniwersytet Kreteński założono w 1973 r., ma więc niespełna 50 lat. Obecnie na pięciu wydziałach uczy się blisko
16 tys. studentów. Wydziały nauk ścisłych, przyrodniczych
oraz medycyny zlokalizowane są w Heraklionie, nauk humanistycznych i społecznych – w kampusie na wzgórzu Gallos
w Rethymnonie. Na obu kampusach uniwersyteckich funkcjonują świetnie wyposażone biblioteki, które są integralną
częścią uczelni.
Zlokalizowana w Rethymnonie Biblioteka Główna zajmuje
jeden z najnowocześniejszych budynków uniwersyteckich
w Grecji. Księgozbiór w wolnym dostępie (open access)
wydatnie ułatwia pracę bibliotekarzom oraz skraca czas
poszukiwania przez użytkowników książnicy potrzebnych
źródeł naukowych. Oprócz księgozbioru podręcznego wydzielono podręczniki przeznaczone do wypożyczania na
krótki termin. Zbiory znajdujące się w wolnym dostępie
zawierają publikacje opisujące historię starożytną Grecji,
okres Bizancjum, czasy dominacji Wenecjan, epokę dominacji tureckiej, historię średniowiecznej Europy, Renesansu,
Oświecenia, historii XIX i XX w. oraz czasy współczesne. Jedynie starodruki są przechowywane w tradycyjnych, dobrze strzeżonych magazynach z dostępem wyłącznie dla osób do tego upoważnionych. W zbiorach rękopisów i starych druków znajdują się dzieła greckich filozofów, cenne egzemplarze mszałów obrządku
greckokatolickiego, średniowieczne foliały oraz manuskrypty pisane cyrylicą, w tym pochodzący z XIII w. eg-
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zemplarz czterech Ewangelii. Liczne posiadają cenne oprawy, złocenia oraz artystyczne zdobienia stron tytułowych i okładek.
Aby przedłużyć żywot zabytkowych ksiąg oraz udostępnić ich zawartość szerszemu odbiorcy, wiele z nich jest sukcesywnie digitalizowanych, a następnie publikowanych w bibliotece cyfrowej. W centralnym katalogu biblioteki obecnie znajduje się
ok. 442 tys. rekordów bibliograficznych książek, czasopism i CD-ROM-ów,
W zasobach zaś blisko 1,5 mln woluminów książek i czasopism. Książnica korzysta z zintegrowanego systemu bibliotecznego Ptomeleusz II oraz Zefiros, które
umożliwiają dostęp do katalogów Greckiej Akademii Nauk. Pracownicy oddziału
komputeryzacji na bieżąco śledzą postęp w zakresie technologii informacyjnej i możliwie jak najszybciej
starają się wprowadzić nowoczesne urządzenia elektroniczne oraz wartościowe programy informacyjne
do zasobów Biblioteki. W placówce znajduje się także Centrum Dokumentacji Europejskiej, finansowane
przez Unię Europejską.
Księgozbiór Biblioteki Głównej ułożony jest według klasyfikacji Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych,
biblioteki branżowe (instytutowe) zaś mają własne systemy klasyfikacji zbiorów. Przestrzeń w bibliotece dostosowana jest do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową oraz słuchową. Zorganizowano dla nich osobne stanowiska pracy, zgodne
z obowiązującymi normami. System edukacyjny Hellenic
Mediterranean University (HMU) oferuje użytkownikom
seminaria i szkolenia w zakresie szeroko pojętej edukacji
informacyjnej (information literacy). W ciągu roku akademickiego systematycznie organizowane są szkolenia
z zakresu poruszania się w przestrzeni informacyjnej biblioteki, samodzielnego zbierania bibliografii do przygotowywanych esejów, prac magisterskich i dyplomowych,
a także korzystania z udogodnień w zakresie udostępniania wiedzy, metodologii pisania prac naukowych, dostępu
do elektronicznych baz danych. Placówka ta była pierwszą w pełni zautomatyzowaną biblioteką Grecji.
Sprawnie działający system informacyjny zachęca lokalną społeczność do korzystania z Biblioteki, współpracującej z bibliotekami publicznymi miast uniwersyteckich znajdujących się na wyspie. Budynek Biblioteki Uniwersytetu Kreteńskiego w Rethymnonie, choć
oddany do użytku w 2000 r., stał się już zbyt mały, aby pomieścić wszystkie zbiory książek, czasopism, starych druków, czytelnie dla studentów i pracowników naukowych oraz pracownie konserwatorskie i pokoje
służbowe dla pracowników. Z tego powodu kilka lat temu rozpoczęto budowę jej nowego gmachu. Niestety,
przez problemy ekonomiczne prace budowlane posuwają się bardzo powoli, trudno zatem mówić o konkretnej dacie sfinalizowania tego przedsięwzięcia. budowa i wygląd w środku
Osobny dzień szkolenia przeznaczono na bibliotekę w Heraklionie oraz
zapoznanie się z organizacją i zasadami funkcjonowania tej książnicy
usytuowanej w kampusie na wzgórzu Voutes. Po wymianie doświadczeń z greckimi koleżankami i kolegami po fachu udało się nam zwiedzić najważniejszy i najbardziej rozpoznawalny zabytek Krety – ruiny
pałacu w Knossos.
Mimo że wyjazd szkoleniowy odbywał się w okresie pandemii COVID-19, czułam się na Krecie bezpiecznie, gdyż w przestrzeni publicznej przestrzegano wszelkich restrykcji sanitarnych oraz ograniczeń
społecznych. W komunikacji zbiorowej, a taką poruszaliśmy się po wyspie, specjalnie zatrudnione osoby pilnowały prawidłowego noszenia maseczek. Nie spotkałam się z żadnym przypadkiem, aby ktokolwiek kwestionował ten nakaz. Pobyt w obu Bibliotekach Uniwersytetu Kreteńskiego okazał się bardzo kształcący. Pozwolił poznać specyfikę działalności zasobnej biblioteki uczelni
wyższej w innym państwie europejskim – kolebce naszej kultury.
Jadwiga Lewińska
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85 nowela Justyniana O broni
Jarosław Rominkiewicz
e-Monografie nr 180
rok wydania 2021
ISBN 978-83-66601-44-4 (druk)
ISBN 978-83-66601-45-1 (online)
https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/135778
DOI 10.34616/23.21.036

Ochrona praw dziecka w działalności Rzecznika Praw Dziecka
Jolanta Blicharz, Lidia Zacharko
e-Monografie nr 182
rok wydania 2021
ISBN 978-83-66601-48-2 (druk)
ISBN 978-83-66601-49-9 (online)
https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/139241
DOI: 10.34616/23.21.037

Kwartalnik Prawno-Finansowy (1/2020)
W najnowszym numerze znajdują się artykuły, w których przedstawiciele czołowych, polskich ośrodków naukowych oraz przedstawicieli praktyki przeanalizowali wpływ pandemii
COVID-19 na finanse publiczne.
Zapraszamy do lektury: Kwartalnik Prawno-Finansowy (1/2020)

XXIV Dolnośląski Festiwal Nauki 2021 na WPAE!

Z przyjemnością informujemy o udziale pracowników naukowych naszego Wydziału w kolejnej, XXIV edycji
Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2021. W tym roku przedstawiliśmy aż 19 interesujących wykładów on-line,
które odbyły się w dniach 17, 20, 21 i 22 września br. na platformie Teams.
Facebook WPAE
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Pracownik WPAE w Radzie Europejskiego Instytutu Prawa

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Prof. Piotr Machnikowski został wybrany do
Rady Europejskiego Instytutu Prawa (European Law Institute, https://www.europeanlawinstitute.eu/). European Law Institute zrzesza prawników z państw UE i jest niezależną
instytucją zajmującą się wspieraniem i prowadzeniem badań służących podnoszeniu jakości prawa europejskiego. Rada jest organem zarządzającym Instytutu. Członkowie ELI
(których jest obecnie ok. 1700) wybierają 56 członków Rady na 4-letnią kadencję na lata
2021-2025.
Facebook WPAE

Czy odnajdziemy zaginionych lotników?

Pod koniec lipca w okolicach Jordanowa Śląskiego na Dolnym Śląsku rozpoczęły się poszukiwania zestrzelonego w marcu 1945 r. amerykańskiego bombowca B-17. Zaangażowanym w projekt zależało przede
wszystkim na odnalezieniu poległych członków załogi samolotu. Działania terenowe z ramienia amerykańskiej agencji rządowej DPAA (Defence POW / MIA Accounting Agency w Departamencie Obrony Stanów
Zjednoczonych), której misją jest odzyskanie amerykańskiego personelu wojskowego, prowadziła Alta Archaeological Consulting LLC.
W badaniach Amerykanom pomagali studenci i pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego, specjaliści m.in.
z archeologii i archeologii sądowej.
Podczas badań odkryto m.in. ludzkie szczątki oraz liczne fragmenty wraku poszukiwanego samolotu.
W tym sezonie badawczym prace zakończyły się na początku września 2021 r. Wiemy już, że będą kontynuowane w kolejnym roku. Koordynatorem projektu ze strony UWr jest dr hab. Maciej Trzciński, prof.
UWr.
O przedsięwzięciu poczytacie tutaj: https://uni.wroc.pl/czy-odnajdziemy-zaginionych-lotnikow/
Facebook WPAE

Współpraca z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego

W dniu 19 sierpnia br. Dziekan Wydziału Chemii dr hab. Sławomuir
Berski, prof. UWr, i Dziekan naszego Wydziału prof. dr hab. Karol
Kiczka złożyli podpisy pod Porozumieniem o współpracy z Polską
Izbą Przemysłu Chemicznego.
Facebook WPAE

Spotkanie Wojewody Dolnośląskiego Jarosława
Obremskiego i Dziekana WPAE prof. dr hab. Karola Kiczki

W dniu 16 lipca br. odbyło się spotkanie Wojewody Dolnośląskiego Jarosława
Obremskiego i Dziekana WPAE prof. dr hab. Karola Kiczki w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim (DUW) we Wrocławiu, w którym uczestniczyli: dr Małgorzata Hasiewicz –   Dyrektor Generalny DUW; radca prawny mgr Maciej Gardas
– Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli DUW; mgr Dawid Piekarski Kierownik
DBHPOP UWr. Przedmiotem spotkania były kwestie rozwijanej od lat współpracy pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a naszym Wydziałem. Najnowszy rezultat tego współdziałania do
unikatowe Studia Podyplomowe – Nadzór i kontrola w samorządzie terytorialnym.
Facebook WPAE
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Współpraca naszego Wydziału z Okręgową Izbą Radców
Prawnych we Wrocławiu

W dniu 1 lipca br. odbyło się spotkanie mające na celu omówienie bieżących spraw z zakresu rozwijanej od
wielu lat współpracy Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W spotkaniu uczestniczyli dr hab. Tomasz Scheffler – Dziekan
OIRP we Wrocławiu oraz prof. dr hab. Karol Kiczka – Dziekan WPAE.
Facebook WPAE

Sprawozdanie z XII Krakowsko-Wrocławskiego Spotkania
Naukowego Administratywistów: Niezorganizowane
źródła prawa administracyjnego

Krakowsko-Wrocławskie Spotkania Naukowe Administratywistów stały się na przestrzeni ubiegłej dekady
nierozerwalnym spoiwem łączącym Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Wrocławski oraz inspiracją do
pogłębiania badań w dziedzinie prawa administracyjnego. Z tym większą satysfakcją należy odnotować kontynuację tej tradycji mimo obiektywnych przeszkód organizacyjnych, jakie przyniósł rok ubiegły, a które wymusiły tymczasową zmianę formuły konferencji, po raz drugi przeprowadzonej z użyciem środków komunikowania się na odległość.
Tegorocznymi gospodarzami byli wrocławscy akademicy, z których część w dniu 25 września 2021 r.
zgromadziła się w Sali Rady Wydziału. Po nawiązaniu połączenia z uczestnikami konferencji z Uniwersytetu Jagiellońskiego – za pośrednictwem platformy MS Teams – jej otwarcia dokonał przewodniczący komitetu organizacyjnego prof. Jerzy Supernat, rozpoczynając wystąpienie od refleksji nad trwaniem ery Krakowsko-Wrocławskich Spotkań Naukowych, które dotychczas składały się
z dwudniowych obrad i były okazją do wymiany zarówno najnowszych ustaleń naukowych, jak i poznania
lokalnych i regionalnych osobliwości. Uczestników powitała również Pani Prodziekan, prof. dr hab. Patrycja
Zawadzka, która przypomniała, że gwarantem dobrej administracji nie są jedynie źródła prawa administracyjnego, niezależnie od ich rangi, ale przede wszystkim ludzie, którzy prawo administracyjne tworzą i stosują. Następnie prof. Jerzy Supernat odczytał listy nadesłane przez prof. Jana Zimmermanna i prof. Jana
Jeżewskiego. Prof. J. Zimmermann złożył podziękowania gospodarzom za zaproszenie, a także dał wyraz
nadziei na kontynuację „tych bezcennych więzów, które nas połączyły jedenaście lat temu i które powinny
trwać jak najdłużej”. Natomiast prof. J. Jeżewski wspominał „zdolnych i zaangażowanych przyjaciół”, którzy
dali początek tej serii konferencji, szczególne miejsce poświęcając osobie prof. Jana Bocia, który „z wielkim
wyczuciem rozwijał atmosferę współdziałania”. Prof. Jeżewski z właściwą sobie serdecznością nawiązał też
do osobistych powiązań z Krakowem i obiecał przeczytać publikację pokonferencyjną. Po odczytaniu listów
prof. J. Supernat przekazał uczestnikom życzenia owocnych obrad.
Spotkanie składało się z dwóch sesji merytorycznych, z których każda kończyła się ożywioną dyskusją. Pierwszej części
przewodniczyła prof. Iwona Niżnik-Dobosz. Na początku wystąpił prof. Wojciech Jakimowicz z referatem Autorytetowe prawo administracyjne. Prelegent w sposób jasny i precyzyjny zakreślił granicę między wykładnią prawa administracyjnego a prawotwórstwem oraz wyjaśnił związek prawa sędziowskiego w prawie administracyjnym z tytułowym zagadnieniem. Prawo autorytetowe w szerokim znaczeniu determinowane jest nie tyle autorytetem instytucji
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publicznej, co autorytetem konkretnej osoby składającej podpis pod wyrokiem. Druga w kolejności zabrała głos dr hab.
Renata Raszewska-Skałecka, prezentując Niezorganizowane źródła prawa oświatowego w prawie administracyjnym.
Mimo dużego stopnia specjalizacji obranego tematu niezwykle cenne okazały się ogólne uwagi teoretyczne prelegentki, która w sposób szczegółowy przedstawiła genezę nazewnictwa, podstawy wyodrębnienia, a także dynamikę
i różnorodność sposobów tworzenia się niezorganizowanych źródeł prawa administracyjnego w prawie oświatowym. Następnie dr Aleksandra Puczko przedstawiła referat O wpływie tzw. niezorganizowanych źródeł prawa
na system prawa administracyjnego. Prelegentka była daleka od formułowania arbitralnych tez i zauważyła, że
choć niezorganizowane źródła prawa spajają system prawa, pomagają zrozumieć wolę ustawodawcy i wypełnić
luki w prawie, to jednocześnie ich status budzi wiele wątpliwości. Dr Joanna Człowiekowska przybliżyła w swoim
wystąpieniu kwestię odesłań i norm pozaprawnych jako niezorganizowanych źródeł prawa. W jej ocenie problematyka tych źródeł wciąż nie została wyczerpana w literaturze, choć przecież są one niepomijalne zarówno dla
teorii, jak i praktyki prawa administracyjnego. Po zakończeniu pierwszej sesji obrad uczestnicy poruszyli w czasie
dyskusji zagadnienia takie jak: rozróżnienie między autorytetem formalnym i rzeczywistym (dr Andrzej Pakuła), koegzystencja aksjologicznego i autorytatywnego wymiaru prawa, a także
wpływ globalizacji na prawo sędziowskie i vice versa (prof. Jolanta Blicharz),
rola niezorganizowanych źródeł prawa w systemie prawa administracyjnego
(dr Marta Kisielowska), poglądy doktryny na omawiane zagadnienia (dr Mariusz Krawczyk), pozycja sędziego we współczesnej kulturze prawnej (dr Renata Kusiak-Winter), sens podziału na konstytucyjne i niezorganizowane źródła
prawa (prof. Ewa Skorczyńska), wielopłaszczyznowość wyroku sądowego jako
aktu stosowania prawa (dr Mariusz Oleś), a także rozróżnienie między oddziaływaniem jednostkowego rozstrzygnięcia a tzw. ugruntowaną linią orzeczniczą
(prof. Jerzy Supernat).
Drugiej sesji obrad przewodniczyła prof. Jolanta Blicharz. Jako pierwszy głos zabrał dr Maciej Błażewski,
który wygłosił referat Normy techniczne stanowione przez organizacje normalizujące jako pozasystemowe
źródła prawa, prezentując klasyfikację norm standaryzacyjnych o zasięgu międzynarodowym. Kolejnym prelegentem był dr Przemysław Wszołek, który poruszył problematykę relacji między tzw. niezorganizowanymi
źródłami prawa a praktyką administracyjną oraz zwrócił uwagę na zagadnienie, jakim są czynniki warunkujące nieodstępowanie od utrwalonej linii rozstrzygnięć przez organy administracyjne. Następnie dr Piotr
Janiak wygłosił referat Niezorganizowane źródła prawa administracyjnego a sądowy wzorzec kontroli działalności administracji publicznej, w którym podjął próbę odpowiedzi na pytanie, czy konstytucyjna zasada legalności działania władzy publicznej obejmuje źródła prawa administracyjnego sensu largo. Z kolei dr Michał
Sobol dokonał szczegółowej analizy mocy wiążącej uchwał NSA, poświęcając wiele uwagi szczególnej roli
orzeczeń interpretacyjnych. Konferencję zakończyła prelekcja Dylematy norm wiedzy – przykład normatywizacji metropolizacji mgr Joanny Bigos, która w oparciu o tytułowe dylematy zaprezentowała wniosek, zgodnie
z którym metropolizacja wpływa na kształt administracji publicznej poprzez tworzenie nowych organów administracyjnych i ich kompetencji.
W drugiej turze dyskusji uczestnicy podjęli zagadnienia takie jak: konieczność identyfikacji rzeczywistego interesu publicznego w poszukiwaniu genezy linii orzeczniczych (dr Andrzej Pakuła), aktualność i doniosłość badań
nad niezorganizowanymi źródłami prawa (prof. Magdalena Tabernacka), normy techniczne a dostęp do informacji publicznej (dr Mariusz Kotulski), znaczenie uchwał samorządowych (prof. Jerzy Lisowski), ontologiczne
pierwszeństwo niezorganizowanych źródeł prawa i granice ich normatywizacji (prof. Iwona Niżnik-Dobosz),
miejsce kodeksów deontologicznych w systemie źródeł prawa (prof. Piotr Dobosz).
W merytorycznym podsumowaniu spotkania prof. Jerzy Korczak podzielił
się refleksją o kryzysie autorytetu w administracji publicznej i znaczeniu
tego zjawiska, a także docenił wnikliwość prelegentów w ich dążeniu do
przedstawienia szczegółowych przykładów niezorganizowanych źródeł
prawa. Prof. J. Supernat zadał zaś pytanie o przyszłość niezorganizowanych źródeł prawa administracyjnego – quo vadimus? Zgodnie z przedstawioną przezeń tezą najbliższym i najpilniejszym celem administratywistów związanym z niezorganizowanymi źródłami prawa jest ich lepsze
poznanie i ujęcie w bardziej precyzyjne ramy teoretyczne. Prof. Supernat
zwrócił przy tym uwagę na odmienne pojmowanie tej kategorii źródeł prawa w różnych systemach prawnych,
w szczególności w systemie anglosaskim, zachęcając tym samym uczestników konferencji do analizy prawnoporównawczej tego pojęcia. Wyraził także zaniepokojenie tym, że zarzuty formułowane względem przepisów
prawa administracyjnego (inflacja, anemia) pozostają od lat niezmienne mimo ciągłego rozwoju tego prawa.
Choć niezorganizowane źródła prawa w swej istocie nie są doskonałe, to pogłębienie naukowej refleksji nad
nimi może okazać się jedną z dróg do lepszego zrozumienia natury prawa administracyjnego.
Pokłosiem obrad jak co roku będzie monografia naukowa wydana nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer.
Karolina Kulińska-Jachowska
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