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Święto Uniwersytetu Wrocławskiego
Dnia 15 listopada 2021 r. po raz kolejny uczczono dzień założenia Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. Uroczystość odbyła się w  Oratorium Marianum,  
w Gmachu Głównym Uniwersytetu. W wydarzeniu mogli uczestniczyć jedynie 
zaproszeni goście, natomiast pozostali zainteresowani mieli możliwość dołą-
czenia do niego w formie online. Uroczysty charakter imprezy podkreślało 
wręczenie nagród dla zasłużonych pracowników i  studentów Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Ponadto zaplanowano nadanie tytułu doktora honoris causa 
Oldze Tokarczuk – pisarce, eseistce i noblistce, która niedawno związała się  
z Uniwersytetem Wrocławskim, zakładając na Wydziale Filologicznym Aka-
demickie Centrum Badawcze Ex-Centrum. Niestety Olga Tokarczuk nie mo-

gła tego dnia gościć na UWr. O terminie nadania honorowego doktoratu zostaniemy poinformowani.
W  związku z  nadal obowiązującymi nakazami już na początku spotka-
nia uczestnicy zostali poproszeni o  założenie maseczek. Chwilę później 
do sali wkroczył uroczysty orszak rektorów i  prorektorów wielu uczelni 
wyższych, którzy wraz z  pozostałymi gośćmi – przedstawicielami władz  
i innych instytucji – zostali przywitani przez prowadzącą spotkanie, szcze-
gólnie zaś sekretarz stanu Ministerstwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego 
Wojciech Murdzek, Rzeczniczka Praw Obywatelskich Katarzyna Sobań-
ska-Laskowska, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybyl-
ski, Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki, Dolnośląski Kurator 
Oświaty Roman Kowalczyk. 

Następnie głos zabrał Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. 
Przemysław Wiszewski. Wygłosił przemówienie, w  którym wspominał  
o  potrzebie odpowiedzialności w  dobie pandemii, przybliżył też historię 
Uniwersytetu i podkreślił, że rola Uczelni zmienia się wraz z upływem cza-
su i obecnie rdzeniem nauki stały się uczelnie badawcze. Zadał też pyta-
nie, jaką rolę możemy odegrać w obecnych czasach kryzysu nauki, kiedy 
społeczeństwo traci w nią wiarę. Profesor zwrócił uwagę na to, że trze-
ba stawiać czoła nowoczesnym problemom. Podkreślił też wagę bibliotek  
w  tym procesie – zamiast wciąż być tylko miejscem na magazynowanie 
książek, stają się one centrami kultury. Rektor wspomniał również o tym, 
jak zasadnicze jest dla współczesnych uczelni łączenie nauki, kultury i edu-

kacji społecznej oraz jak ważną rolę w tej kwestii odgrywa współpraca pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim, 
Medycznym i Akademią Wychowania Fizycznego. Następnie zwrócił uwagę na to, że święto Uniwersytetu jest 
świętem wartości i ponadczasowych idei, że Uniwersytet to nie korporacja, a miejsce troski o ludzi; rolą Uczelni 
jest też umacnianie empatii, wspólnoty i więzi społecznych. 
Po zakończeniu przemówienia przystąpiono do wręczania odznaczeń, nagród i medali, także zaległych, nieode-
branych w ubiegłych latach. Minister Wojciech Murdzek oraz Kurator Oświaty Roman Kowalczyk zostali po-
proszeni o udekorowanie pracowników i studentów. 
W  licznym gronie nagrodzonych znalazło się również wielu pracowników z  Wydziału Prawa, Administracji  
i Ekonomii, w tym Biblioteki tego Wydziału. 
Wśród odznaczonych Złotym Medalem za Długoletnią Służbę znaleźli się: prof. 
Wiesława Miemiec, Beata Musiał oraz mgr Wioletta Zięba; Srebrnym Medalem: dr 
Magdalena Homa, mgr Krzysztof Mruszczak, mgr Anna Nalepka, mgr Agniesz-
ka Parcheniak, prof. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, mgr Anna Witkowska i mgr 
Dagmara Zielińska; Brązowym Medalem: mgr Sylwia Parcheniak. Medal Komisji 
Edukacji Narodowej, czyli odznaczenie nadawane osobom szczególnie zasłużonym 
na polu oświaty i wychowania, otrzymał prof. Artur Kozłowski. 
 



W  dalszej części wydarzenia Profesor P. Wiszewski osobiście pogratu-
lował i  wręczył Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne  
i organizacyjne. Nagrodę tę otrzymał pracownik WPAE prof. Michał Ber-
naczyk. Wyróżnieni zostali także medaliści mistrzostw świata w progra-
mowaniu zespołowym, studenci Wydziału Matematyki i Informatyki: Anadi 
Agrawal, Jarosław Kwiecień i Adam Zyzik, oraz ich opiekunowie: dr Paweł 
Gawrychowski, mgr Bartłomiej Dudek i prof. Krzysztof Loryś – za godne 
reprezentowanie Uniwersytetu na arenie międzynarodowej.
Na koniec uroczystości Nagroda Rektora została wręczona autorce, która 
wygrała konkurs na najlepszą książkę naukową 2021 r., prof. Dorocie Lesz-

czynie. Książka W poszukiwaniu rzeczywistości radykalnej Jose Ortegi Gasseta. Nowa krytyka rozumu zostanie 
wydana w Złotej Serii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Uroczystość była krótsza niż zazwyczaj, jednak tak samo podniosła jak poprzednie. Cieszymy się, że tylu na-
szych pracowników zasłużyło na nagrody; gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Karina Sołtysiak, Marta Godlewska

Dziekan Prof. Karol Kiczka z odznaką Zasłużony dla KAS

26 października, w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie, odznakę „Za-
służony dla Krajowej Administracji Skarbowej” z rąk Dyrektora Mariusza 
Pawłowskiego odebrał prof. dr hab. Karol Kiczka, Dziekan Wydziału Prawa, 
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.   
Jest to odznaka I stopnia – złota odznaka „Zasłużony dla Krajowej Admi-
nistracji Skarbowej”. Odznakę nadał Minister Finansów, Funduszy i Polityki 
Regionalnej Pan Tadeusz Kościński w dniu 23 sierpnia 2021 r.    
W  spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skar-

bowej, Pani Małgorzata Król, Pan Mirosława Ropiak, Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu 
Celno-Skarbowego w Olsztynie, nadinsp. Dariusz Postek oraz Zastępca Naczelnika W-MUCS insp. Jerzy 
Chrobak. Wręczenie odznaczenia było okazją do wyrażenia uznania za doskonałą współpracę, wsparcie, 
a także przekazania podziękowań za zaangażowanie we wspólnie realizowane projekty.   
Odznaka „Zasłużony dla Krajowej Administracji Skarbowej” to trzystopniowe polskie odznaczenie resorto-
we ustanowione 16 listopada 2016 r. w celu uhonorowania osób szczególnie zasłużonych dla KAS.  
Doświadczenie i kwalifikacje zawodowe profesora Karola Kiczki uzyskane poza strukturami UWr w okre-
sie 29 lat pracy to m.in.: pracownik administracji skarbowej (starszy komisarz skarbowy), radny gminny 
dwóch kadencji (w tym przewodniczący gminnej komisji rewizyjnej), członek Komisji Egzaminacyjnej do 
spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze Rady Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Wałbrzychu, członek Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze 
Sprawiedliwości z siedzibą we Wrocławiu, pełnomocnik ds. finansowo-prawnych przedsiębiorstwa pry-
watnego, prezes zarządu spółki akcyjnej (SA), główny księgowy SA, członek rady nadzorczej SA, członek 
rady fundacji, radca prawny. Autor (współautor) ekspertyz prawniczych na rzecz organów (podmiotów) 
publicznych oraz przedsiębiorców.  
Link do informacji - https://www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl/

Gratulujemy! 
„Przegląd Uniwersytecki”
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https://www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-olsztynie/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/lZ60/content/zasluzeni-dla-kas?redirect=https%3A%2F%2Fwww.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl%2Fizba-administracji-skarbowej-w-olsztynie%3F


Akademicki Znicz Pamięci Uniwersytetu Wrocławskiego – 2021
Ponad sześć lat temu (14 września 2015 r.) w naszej Alma Mater powołano do życia 
Uniwersytecki Komitet ds. Opieki nad Grobami Osób Zasłużonych dla Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Pierwsza tego typu inicjatywa w polskim środowisku akademickim 
zrodziła się na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2008 r. Jednym z zadań krakowskiego  
Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ jest utrwalanie pamięci o zmarłych 
profesorach w formie publikacji Pro Memoria (w latach 2014, 2016, 2018 i 2020). 
Równocześnie jest prowadzona przez Komitet Lista Pamięci UJ, która zawiera ponad 
1200 biogramów pracowników naukowych, zmarłych po 1803 r. profesorów Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Lista jest stale uzupełniana i aktualizowana. 
Wrocławski Komitet w akcie założycielskim uwidocznił „«osoby zasłużone dla Uni-
wersytetu Wrocławskiego» […] dla nauki, kultury oraz rozwoju i  dobrego imienia 
uczelni, a w szczególności:

1. pionierów; 
2. pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, w tym: a. osoby posiadające 
tytuł profesora zwyczajnego, b. wykładowców zatrudnionych na stanowisku profe-
sora lub docenta, c. osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora habili-
towanego; 
3. osoby pełniące funkcje kierownicze, a w szczególności: rektora, prorektora, dzie-
kana, prodziekana; 
4. nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademicki-
mi oraz osoby niebędące pracownikami uczelni, ale związane z  nim w  inny spo-
sób, bez względu na stanowisko, pełnioną funkcję, tytuł i  stopień naukowy, zasłu-
żone w  zakresie działalności naukowej, dydaktycznej i  organizacyjnej”. (Fragm. 
Aktu założycielskiego). Cele działalności Komitetu zostały przedstawione na ła-
mach „Przeglądu Uniwersyteckiego” w  numerze czwartym z  2015 r., s. 49-52.  
https://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/65453/PDF/PU_2015_04.pdf#page=51

Komitet ma charakter społeczny, a jego członkowie nie otrzymują wynagrodzenia 
za dobrowolnie wykonywaną pracę. Wśród członków założycieli (w 2015 r.) odnaj-
dujemy przedstawicieli większości wydziałów, Archiwum, Biblioteki Uniwersytec-
kiej, Muzeum UWr, Ogrodu Botanicznego, Centrum Studiów Niemieckich i Euro-
pejskich im. Willy Brandta, a także z Biura Rektora i Sekcji Socjalnej. Z Wydziału 
Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego są to: Bożena Górna, 
Tadeusz Juchniewicz oraz prof. Józef Koredczuk – zastępca przewodniczącego; 
z  Instytutu Filologii Polskiej: prof. Wojciech Browarny – przewodniczący. Z  Biu-
ra Rektora sekretarzem została Kamilla Jasińska, która zajmowała się ewidencją 
miejsc spoczynku oraz publikowała artykuły dotyczące Uniwersyteckich Zaduszek. 
W „Niedzieli Wrocławskiej”, internetowym wydaniu Tygodnika Katolickiego „Nie-

dziela” (47/2017, s. 6), K. Jasińska w wywiadzie przypomniała zmarłych pracowników UWr, mówiąc, 
że: „jesteśmy winni im szacunek i pamięć. Ta pamięć ma nie tylko objawiać się w stawianiu pomników 
czy odsłanianiu tablic pamiątkowych, ale także w drobnych gestach, jak dbanie o miejsce ich spoczyn-
ku. Kiedy na kilku grobach przy ul. Bujwida pojawiły się informacje, że przewidziane są do likwidacji, 
postanowiliśmy, że nie możemy do tego dopuścić. Zaczęliśmy prowadzić ewidencję zmarłych pracow-
ników, czyli ok. 450 grobów we Wrocławiu i ok. 50 w Krakowie i, jak się okazało, najwięcej osób zwią-
zanych z naszą uczelnią leży na cmentarzu Świętego Wawrzyńca i na cmentarzu 
Świętej Rodziny na Sępolnie”. W tym miejscu należy przypomnieć, że liczne groby 
pracowników UWr są także na cmentarzu Osobowickim, Grabiszyńskim oraz Du-
cha Świętego przy ulicy Bardzkiej we Wrocławiu. Wielu naukowców związanych  
z Wrocławiem jest pochowanych na cmentarzach w Krakowie, w tym pierwszy rektor 
Uniwersytetu i Politechniki  prof. Stanisław Kulczyński – na cmentarzu Rakowickim.  
Wzorem lat ubiegłych również w  tym roku bibliotekarze biblioteki wydziałowej,  
Marek Adamczyk oraz Tadeusz Juchniewicz, wzięli udział w akcji Akademicki Znicz 
Pamięci. Bibliotekarze zaopatrzeni w kwiaty i znicze, jak również miotełkę, grabki  
i worki na liście, udali się na miejsce wiecznego spoczynku wielu pracowników Uni-
wersytetu Wrocławskiego, na wrocławski cmentarz Świętej Rodziny na Sępolnie. 
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Uprzątnięto groby, postawiono kwiaty i zapalono znicze pamięci.

Pamiętamy o tych, którzy odeszli...
Prof. Krystyna Jandy-Jendrośka, prof. Jan Jendrośka – prawnicy
Prof. Franciszek Longchamps de Bérier, dr Małgorzata Longchamps de 
Bérier – prawnicy
Prof. Stanisław Hubert – prawnik
Prof. Hugo Dyonizy Steinhaus – matematyk
Prof. Kazimierz Urbanik, Rektor UWr – matematyk
Prof. Edward Marczewski, Rektor UWr – matematyk, pionier Uniwersytetu
Prof. Józef Łukaszewicz, Rektor UWr, w latach 1957-1972 związany z Wydziałem Prawa i Administracji 
– matematyk
Prof. Lesław Adam – prawnik
Prof. Leszek Winowski – historyk prawa
Prof. Tadeusz Bigo – prawnik
Prof. Antoni Zagożdżon, Prorektor UWr – geograf
Prof. Karol Wolfke – prawnik
Prof. Jan Kolasa – prawnik
Prof. Tomasz Afeltowicz – ekonomista
Prof. Józef Wąsik – prawnik
Prof. Józef Kaźmierczyk – archeolog
Dr Damian Kuś – bibliotekarz
Dr Jacenty Śladkowski – prawnik

Tadeusz Juchniewicz
Starajmy się pielęgnować pamięć o  tych wszystkich, którzy naszą uczelnię organizowali i  podźwignęli  
z  wojennych zniszczeń, a  przede wszystkim stworzyli jej naukowy dorobek i  wykształcili kilka poko-
leń polskiej inteligencji. Chętni do włączenia się w  przyszłym roku w  akcję proszeni są o  osobisty, ma-
ilowy lub telefoniczny kontakt z  koordynatorem – Urszulą Rozparą (urszula.rozpara@uwr.edu.pl,  
tel. +48 71 375 28 91), członkiem Uniwersyteckiego Komitetu ds. Opieki nad Grobami Osób Zasłużonych 
dla UWr. 
(Informacja ze strony https://uni.wroc.pl/akademicki-znicz-pamieci-2021/).
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„Potencjał regionu w tworzeniu zintegrowanego systemu 
energetycznego”. Konferencja naukowa, 25.11.2021

Dnia 25 listopada 2021 r. odbyła się III ogólnopolska konferencja 
naukowa Zakładu Ustroju Administracji Publicznej w  Instytu-
cie Nauk Administracyjnych WPAE UWr pt. „Potencjał regionu  
w tworzeniu zintegrowanego systemu energetycznego”. Konfe-
rencja organizowana jest od 2020 r. w  formule interdyscypli-
narnej zorientowanej na integrację przedstawicieli uczelni wyż-
szych, podmiotów administracji rządowej i samorządowej oraz 
organizacji biznesowych i eksperckich celem wypracowania re-
komendacji w zakresie transformacji energetycznej i osiągnię-

cia neutralności klimatycznej przez Polskę do 2050 r. Pomysłodawczyniami i organizatorkami wydarzenia 
były dr hab. Renata Kusiak-Winter, adiunkt w Zakładzie Ustroju Administracji Publicznej, oraz mgr Alek-
sandra Pinkas, prawnik w Kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, współpracująca z WPAE. Patronat 
honorowy nad tegoroczną konferencją objęli: United Nations Global Compact Network Poland, Kancela-
ria prawna Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Instytut Rozwoju Terytorialnego oraz Polskie Stowarzyszenie 
Energetyki Wiatrowej. 
Konferencję otworzyły wystąpienia inauguracyjne władz Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału 
Prawa, Administracji i Ekonomii. Prof. dr hab. Dariusz Adamski, Prorektor ds. innowacji i zmian, podkreślił, 
że problemy towarzyszące transformacji energetycznej są najważniejszym wyzwaniem XXI w. Zdaniem 
Prorektora niniejsza konferencja stanowi dobrą prognozę na rzecz znalezienia skutecznych rozwiązań dla 
adaptacji do zmieniającej się rzeczywistości. Na koniec swojego wystąpienia prof. D. Adamski zadeklarował 
gotowość wsparcia przyszłych działań Zakładu w tym zakresie. Prof. dr hab. Patrycja Zawadzka, Prodzie-
kan ds. finansów, jakości i form kształcenia WPAE, zaznaczyła, że podejmowana podczas konferencji pro-
blematyka jest wieloaspektowa i bardzo ważna, o czym świadczą chociażby kontrowersje wokół lokaliza-
cji farm wiatrowych. Prodziekan wskazała, że rozwijanie technologii wytwarzania energii z odnawialnych 
źródeł energii (OZE) jest priorytetowe. 
Dr hab. Piotr Lisowski, prof. UWr, Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk Administracyjnych, podkreślił, że siłą 
konferencji jest jej interdyscyplinarna formuła i chociaż tocząca się dyskusja jest trudna, to zmierza do po-
znania prawdy. Na koniec swojej wypowiedzi prof. P. Lisowski przywołał fragment wywiadu z Olgą Tokar-
czuk dla miesięcznika „Dzikie Życie”, w którym noblistka i doktor honoris causa UWr powiedziała: „myślę, 
że podporządkowywanie sobie środowiska, niepohamowana potrzeba zmiany, eksperymentu, jest czymś 
przyrodzonym tej wersji człowieka, do której należymy (…). To niesamowite, że jeden gatunek był w sta-
nie rozregulować tak ogromne i potężne systemy. I zrobił to przede wszystkim na swoją szkodę. Prawdę 
mówiąc, wcale nie uważam, że jesteśmy konieczni na Ziemi”. Dr hab. Jerzy Korczak, prof. UWr, Kierow-
nik Zakładu Ustroju Administracji Publicznej, wyraził potrzebę kontynuacji cyklu konferencji dotyczących 
transformacji klimatyczno-energetycznej, która tworzy platformę dyskusji dla naukowców z wiodących 
uczelni wrocławskich – w tym roku obok Uniwersytetu Wrocławskiego, również z Uniwersytetu Ekono-
micznego oraz Politechniki Wrocławskiej – nie zapominając o przedstawicielach administracji rządowej  
i samorządowej oraz organizacji biznesowych i eksperckich.
W części merytorycznej jako pierwszy głos zabrał przedstawiciel administracji rządowej – Andrzej Kaź-
mierski, Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Rozwoju i Technolo-
gii, którego wystąpienie dotyczyło „Bezpieczeństwa energetycznego Polski jako warunku integracji sek-
torów”. Stwierdził, że gwarancja bezpieczeństwa energetycznego Polski wymaga inwestycji w zakresie 
technologii wodorowych i OZE i w związku z tym obowiązkiem sektora energii jest maksymalizacja udziału 
odnawialnych źródeł w miksie energetycznym Polski. Zdaniem prelegenta wdrożenie energetyki zeroemi-
syjnej i redukcja kosztów jej produkcji będzie możliwa dzięki rozwijaniu technologii magazynowania energii.  
A. Kaźmierski podkreślił, że nowy system energetyczny powinien opierać się na tworzeniu klastrów ener-
gii oraz „odblokowaniu” energetyki wiatrowej na lądzie, m.in. przez liberalizację tzw. zasady 10H i zagwa-
rantowanie akceptacji społecznej. 
Następnie dr hab. Renata Kusiak-Winter wygłosiła referat „Potrzeba współpracy regionalnej na rzecz 
osiągnięcia neutralności klimatycznej”. Odwołując się do celów polityki klimatyczno-energetycznej UE 
sformułowanych w Europejskim Zielonym Ładzie, wskazała na nieodzowność tworzenia wielowymiaro-
wych platform kooperacji, przywołując liczne przykłady współpracy samorządu Województwa Dolnoślą-
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skiego z przygranicznymi regionami w Czechach i w Niemczech, ośrodkami akademickimi, jednostkami 
samorządu lokalnego, organizacjami biznesowymi, eksperckimi oraz pozarządowymi, nie zapominając  
o konieczności aktywizacji różnorodnych grup interesów, w tym przede wszystkim młodzieży. 
Trzeci referat „Obowiązek ochrony klimatu przesłanką integracji sektorów” wygłosiła mgr Aleksandra 
Pinkas. Przedstawiła działania o  wymiarze międzynarodowym na rzecz ograniczenia globalnego ocie-
plenia (w tym m.in. konkluzje ze szczytów klimatycznych COP) oraz działania UE mające na celu dosto-
sowanie systemu społeczno-gospodarczego do modelu zeroemisyjnego. Wskazała, że nowo powstający 
zintegrowany system energetyczny (ang. sector coupling) będzie miał charakter wielokierunkowy pod 
względem podmiotowym przez rozszerzenie katalogu podmiotów wytwarzających energię oraz przed-
miotowym przez włączenie do łańcucha dostaw wielu technologii OZE, które to nośniki energii pozwolą na 
ich wielokrotne wykorzystanie tworzące obieg zamknięty (ang. circular economy).  
Sesję panelową konferencji otworzyła mec. Anna Szczodra, radca prawny w Kancelarii Sołtysiński Ka-
wecki & Szlęzak, która była moderatorką panelu „Globalne trendy a polska koncepcja integracji sektorów”. 
W dyskusji dr hab. Bożena Ryszawska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zaprezentowa-
ła autorską koncepcję ko-kreacji, czyli współtworzenia w  transformacji energetycznej, rozumianą jako 
wyższy poziom partycypacji społecznej. W tej optyce jednostka staje się aktywnym podmiotem uczest-
niczącym w tworzeniu, wdrażaniu i ewaluacji projektów energetycznych. Prof. B. Ryszawska podkreśli-
ła konieczność otwarcia uczelni na zmiany w zakresie polityki energetyczno-klimatycznej i współpracę  
z otoczeniem społeczno-biznesowym. 
Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy Global Compact Network w  Polsce, zobrazował wagę pro-
blemu klimatycznego, przywołując metaforę globalnego gniazdka elektrycznego, które jest obecnie 
zasilane energią wytworzoną w 81% z węgla, 7% z atomu oraz 12% z OZE. Jego zdaniem taka relacja 
wymaga pilnego odwrócenia. Jednocześnie K. Wyszkowski postulował stworzenie systemu edukacji kli-
matycznej w Polsce jako najlepszej drogi do zwiększenia świadomości społeczeństwa i aktywnego udziału  
w procesie zielonych zmian.
Następnie głos zabrała dr Kamila Tarnacka, Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energety-
ki Wiatrowej, przywołując optymistyczne wyniki sondażu European Climate Foundation, które wskazują 
69-procentowe poparcie respondentów dla budowy farmy wiatrowej w swojej okolicy, przy 84-procento-
wym zaniepokojeniu ankietowanych skutkami zmian klimatycznych, co dowodzi rosnącej akceptacji spo-
łeczeństwa dla transformacji energetycznej. Zdaniem dr K. Tarnackiej podstawowym hamulcem rozwoju 
energetyki wiatrowej jest restrykcyjne prawo zawierające zasadę odległościową 10H. 
Antoni Bielewicz, Dyrektor European Climate Foundation Polska, zauważył, że co prawda rezygnacja  
z paliw kopalnych jest możliwa, ale wymaga czasu. Skoro obecnie aż 78% Polaków korzysta z węgla, ko-
nieczny więc jest tzw. okres przejściowy, który niestety w polskich warunkach zawiera pokusę historycz-
nego zamykania oczu na rzeczywistość. Tymczasem realizacja polityki Europejskiego Zielonego Ładu oraz 
najnowszych postanowień przyjętych w Glasgow na szczycie klimatycznym COP 26 oznacza, że „okres 
przejściowy” musi być jak najkrótszy, ponieważ „zielone trendy dzieją się już teraz”. 
Drugą sesję panelową „Potencjał regionu w  tworzeniu zintegrowanego systemu energetycznego” mo-
derował dr Maciej Zathey, Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego. Pierwszy z referentów – Andrzej 
Jeżewski, Lider Energetycznego Klastra Oławskiego EKO – zaznaczył, że współpraca z jednostkami sa-
morządu terytorialnego decyduje o tempie rozwoju OZE. Powołując się na szeroką akceptację społeczną 
dla energii pochodzącej z wiatru, panelista zwrócił uwagę na konieczność liberalizacji tzw. zasady odle-
głościowej, wskazując jednocześnie na wodór jako technologię przyszłości. Twórca Oławskiego Klastra 
podkreślił konieczność zmiany systemu edukacji, otwierania klas w technikach dla montażystów OZE oraz 
tworzenia kierunków studiów dla managerów projektów OZE, by wyjść naprzeciw potrzebom nowego ryn-
ku pracy. 
Dr hab. inż. Sławomir Pietrowicz, Kierownik Katedry Termodynamiki i  Odnawialnych Źródeł Energii 
Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej, stwierdził, że istnieje silny potencjał  
w tworzeniu autonomicznych regionów energetycznych, a niezwykle istotną rolę w procesie transforma-
cji odgrywają klastry energetyczne. Przywołując doświadczenia udanej współpracy z  władzami miasta 
Lądek-Zdrój, podkreślił kluczowe znaczenie jednostek samorządu terytorialnego, które wdrażając liczne 
projekty energetyczne, przyczyniają się do realizacji celów klimatycznych. 
Artur Kowalik, Dyrektor Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnoślą-
skiego, zaznaczył, że „samorząd województwa jest animatorem zmian i innowacji”, ilustrując tę tezę przy-
gotowywaną Strategią Energetyczną Dolnego Śląska, która ma pozwolić zrealizować nadrzędny cel – 
„Dolny Śląsk 2050 – regionem neutralnym klimatycznie”. 
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Konferencja zorganizowana przez Zakład Ustroju Administracji Publicznej po raz kolejny zgromadziła 
wybitne osobowości z branży klimatyczno-energetycznej, które jednogłośnie postulowały, by zintegrować 
siły na rzecz zapewnienia nam i przyszłym pokoleniom wysokiej jakości życia na zielonej i czystej planecie. 
Osiągnięcie neutralności klimatycznej jest najbardziej ambitnym projektem XXI w., w  którym uczestni-
czymy wszyscy, mając szansę naprawić szkodliwe działania człowieka ery antropocenu. Na koniec warto 
przytoczyć słowa Davida Attenborough wypowiedziane na tegorocznym szczycie klimatycznym COP26: 
„działania człowieka tworzą brutalny i nieobliczalny świat. Szukając tych, którzy rozwiążą największy pro-
blem w dziejach świata, musimy mieć świadomość, że przyroda jest kluczowym sprzymierzeńcem”. Wnio-
ski płynące z debaty prowadzą do refleksji, że już teraz konieczne jest podjęcie odważnych i przemyśla-
nych działań, które powinna inicjować nauka oparta na wartościach, wśród których najwyższą jest prawda.

mgr Aleksandra Pinkas 

Zapraszamy grupy seminaryjne na warsztaty informacyjne  
w roku akademickim 2021/2022 

 
•	 prawnicze bazy danych dostępne w BWPAE, 
•	 zasoby elektroniczne dostępne w sieci UWr, 
•	 bibliografia prawnicza, 
•	 wyszukiwanie w katalogu komputerowym BUWr, 
•	 prezentacja strony WWW Biblioteki. 

 
Szkolenia odbywają się w Czytelni Komputerowej BWPAE (bud. D, III piętro, s. 3.01). 

Limit miejsc na zajęciach warsztatowych: 10 osób. 
Pytania dotyczące szkolenia i dostępnych terminów prosimy kierować na adres: 

joanna.mroczko-sidorowicz@uwr.edu.pl 

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Rola jednostek samorządu terytorialnego 

w zakresie ochrony zwierząt”
Dnia 18 listopada 2021 r. Koło Naukowe Samorządu Terytorialnego im. Tadeusza Bigo Uniwersytetu Wro-
cławskiego zorganizowało trzecią już w  tym roku ogólnopolską konferencję naukową, która tym razem 
dotyczyła roli jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zwierząt. Wydarzenie cieszyło się 
dużym zainteresowaniem badaczy z różnych ośrodków naukowych w Polsce, przedstawicieli urzędów ad-
ministracji publicznej, instytucji, fundacji, stowarzyszeń, a także studentów. Patronatem honorowym objęli 
je: Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman 
Potocki, Prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak, Prezydent Miasta Wrocławia Jacek Sutryk, Wójt Gminy 
Lubań Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka oraz Burmistrz Oławy Tomasz Frischmann.
Konferencję otworzył dr hab. Jacek Przygodzki, prof. UWr, Prodziekan ds. studenckich i ogólnych Wy-
działu Prawa Administracji i Ekonomii, który podziękował za charakter konferencji. Uznał bowiem, że Uni-
wersytet to miejsce szczególne, które ma łączyć praktykę i  teorię. W  jego ocenie właśnie ta konferen-
cja jest przykładem połączenia badań naukowych i ich popularyzacji. Słowo wstępne wygłosili Małgorzata  
Hercuń-Dąbrowicka oraz opiekun KNST – dr hab. Jerzy Korczak, prof. UWr.
Pierwszy panel moderował prof. Jerzy Korczak. W tej części referaty wygłosili eksperci: dr hab. Joanna 
Helios, prof. UWr, oraz Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka. W pierwszym z nich prelegentka rozważyła kwe-
stie wpływu humanitaryzmu na prawo administracyjne, natomiast przedmiotem drugiego były zagadnienia 
pomocy chorym dzikim zwierzętom.
W kolejnym panelu, prowadzonym przez Magdalenę Romaniuk, skupiono się na: istocie ochrony środowi-
ska naturalnego w świetle ustawy zasadniczej, zadaniach organów gminy w procesie planowania zagospo-
darowania przestrzennego, prawnofinansowych aspektach postępowania jednostek samorządu terytorial-
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nego z dziką zwierzyną przebywającą na terenie zurbanizowanym, a także na przesłankach stosowania 
środków karnych w ochronie zwierząt. 
Sebastian Biały czuwał nad przebiegiem trzeciego panelu, w którym zastanawiano się nad decyzją i proce-
durą czasowego odebrania zwierzęcia, jak również nad przymusowym wykonaniem decyzji w tym zakre-
sie. Wspomniano również o aspektach praktycznych i orzeczniczych tejże decyzji.
Panel czwarty, który moderowała mgr Karina Pilarz, obejmował zagadnienia z zakresu gminnych progra-
mów opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Omówiono procedurę uchwalania i opiniowania tychże progra-
mów, poruszono aspekty praktyczne, jak i przeanalizowano rozstrzygnięcia organów nadzorczych. Znala-
zło się w nim również miejsce na prawnoporównawcze odniesienie regulacji greckiego ustawodawstwa do 
omawianych zagadnień.
W  ostatnim panelu, prowadzonym przez mgr Joannę Bigos, analizie poddano udział społeczeństwa  
w ochronie zwierząt, działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego, a także zwrócono uwagę na potrzebę 
chronienia gatunków obcych. Bardzo cenne były case study gminnego programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi dokonane na podstawie wybranych gmin. Zwieńczeniem tej części obrad było zaprezento-
wanie wyników kontroli przeprowadzonych przez NIK w zakresie realizacji zadań jednostek samorządu 
terytorialnego w przedmiocie ochrony zwierząt.
Ogólnopolską konferencję naukową zakończył prof. Jerzy Korczak, który podkreślił ważkość tematyki po-
szczególnych referatów, a także fenomen zetknięcia się teoretyków i praktyków, przedstawicieli organów 
władz publicznych i organizacji pozarządowych. Podziękował za udział wszystkim pracownikom nauko-
wym, doktorantom i studentom z wielu ośrodków akademickich.

Karolina Adamczyk, Sebastian Biały
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Szanowni Państwo,
 

wszystkim Czytelnikom Biuletynu WPAE  
w imieniu Kolegium Dziekańskiego

 pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia  
spokojnych i radosnych  

Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności  
w realizacji planów zawodowych i prywatnych  

w Nowym Roku. 
Wszystkiego Najlepszego! 

Dziekan WPAE  
prof. dr hab. Karol Kiczka 
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Koła naukowe prawa finansowego „Fiscus”  
oraz debat oksfordzkich

We wtorek, 26 października, odbyły się spotkania kół naukowych prawa finansowego „Fiscus” oraz 
debat oksfordzkich. Na kole prawa finansowego „Fiscus” przedstawiciele wrocławskiego biura 
KPMG omawiali ze studentami temat „Nadużycie prawa podatkowego na gruncie regulacji VAT”. 
Z kolei na debacie pokazowej koła debat zmierzyły się drużyny z UWr i PWr. Więcej informacji  
o kole debat można znaleźć na profilu koła: https://www.facebook.com/Debatyuwr.

Facebook WPAE

Sprawozdanie z konferencji naukowej
„Powszechna ochrona ludności, Krajowy System Ratowniczy, 

Ochotnicze Straże Pożarne”
Dnia 29 października 2021 roku w sali 2D im. Witolda Świdy Wydziału Prawa, Administracji i Eko-
nomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się konferencja naukowa „Powszechna Obrona Lud-
ności, Krajowy System Ratowniczy, Ochotnicze Straże Pożarne”. 
Zorganizowana została przez Uniwersytet Wrocławski, Komendę Główną Państwowej Straży 
Pożarnej oraz przez Interdyscyplinarny Zespół Badawczy ds. przygotowania spójnego systemu 
bezpieczeństwa. Przebieg spotkania był również transmitowany w serwisie YouTube. Goście, któ-
rzy nie mogli wziąć bezpośrednio udziału, wygłaszali swoje referaty zdalnie przy użyciu platfor-
my MS Teams. 
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Ewaluacja – zmiana i sprostowanie wykazu czasopism naukowych
Dnia 1 grudnia 2021 r. Ministerstwo ogłosiło kolejne zmiany na liście czasopism punktowanych. 
Zmiany punktacji dotyczą artykułów opublikowanych w latach 2019–2021.
Ewaluacja odbędzie się już w przyszłym roku, a MEiN oceni m.in. dorobek badawczy uczelni i insty-
tutów z lat 2017–2021.

Serwis AtMatic.pl (https://punktacja.atmatic.pl/), który analizuje zmiany na listach MEiN, jak również 
udostępnia wyszukiwarkę punktacji czasopism, wydawców i konferencji, oszacował, że na ostatniej 
zmianie zyskały przede wszystkim czasopisma z dyscypliny historia (otrzymały łącznie 11 870 punk-
tów) oraz nauki o kulturze i religii (10 560 punktów). Według AtMatic.pl od momentu publikacji listy 
czasopism w  lutym 2021 do ostatniej aktualizacji 1 grudnia 2021 r. dopisano lub zmieniono 1228 
pozycji. 

Zyskały także niektóre czasopisma z  dyscyplin nauki prawne oraz ekonomia i  finanse wydawane 
przez Uniwersytet Wrocławski.

Dnia 21 grudnia 2021 r. Pan Minister Przemysław Czarnek znów zaskoczył środowisko akademickie 
wydając komunikat o kolejnych zmianach w wykazie czasopism naukowych.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie MEiN https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

Krzysztof Mruszczak

W organizacji imprezy pomagali członkowie Studenckiego Koła Naukowego Prawa Górniczego, 
wraz z  dr. Michałem Radułą, pracownikiem naukowo-dydaktycznym w  Zakładzie Publicznego 
Prawa Gospodarczego WPAE UWr, czuwając nad sprawnym jej przebiegiem, przede wszystkim 
w zakresie spraw organizacyjnych, promowania materiałów Uniwersytetu oraz przekazywania 
uczestnikom publikacji Kancelarii Sejmu RP. Służyli również radą i pomocą w sprawach bieżących.
Konferencję zainaugurował prof. dr hab. Tadeusz Kocowski, Dyrektor Instytutu Nauk Admini-
stracyjnych WPAE UWr oraz kierownik Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego powołanego 
decyzją JM Uniwersytetu Wrocławskiego, który przywitał wszystkich gości.
Swoją obecnością zaszczycili: były premier RP Waldemar Pawlak (Prezes Za-
rządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych RP), nadbryg. dr inż. Adam Ko-
nieczny (Zastępca Komendanta Głównego PSP), dr hab. Tomasz Kalisz, prof. UWr 
(Prorektor ds. studenckich), prof. dr hab. Karol Kiczka (Dziekan WPAE), radni Sejmiku Woje-
wódzkiego z  Komisji Bezpieczeństwa, prof. SGSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, Rek-
tor-Komendant SFSP, goście z  Uniwersytetu Wrocławskiego i  Uniwersytetu Medycznego we  
Wrocławiu oraz inni eksperci. 
Przebieg konferencji został podzielony na trzy części: 
•	 administracja	rządowa	w powszechnej	ochronie	ludności	i ratownictwie,
•	 administracja	samorządowa	 i ochotnicze	straże	pożarne	w systemie	bezpieczeństwa	we-
wnętrznego państwa,
•	 edukacja	i jej	rola	w systemie	bezpieczeństwa	państwa	–	panel	ekspercki	dotyczący	edukacji	
na rzecz bezpieczeństwa w Polsce.
Po każdej części odbywała się dyskusja.
Tematyką spotkania było bezpieczeństwo wewnętrzne, działalność państwowej i ochotniczej stra-
ży pożarnej oraz aspekty prawne i medyczne powiązane z działalnością straży pożarnej  w RP. 

Adam Kubiczek
członek Studenckiego Koła Naukowego Prawa Górniczego

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/akty-prawne-ministra-ds-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki
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Wrocławska Wolność
Rektor i Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustanowili odznakę honorową „Wrocławska Wolność”, 
przyznawaną osobom, które w okresie przed 1989 r., będąc członkami społeczności Uniwersytetu 
Wrocławskiego, stawały w obronie podstawowych wartości, takich jak wolność, prawda, sprawiedli-
wość i godność człowieka. 
W  tegorocznej pierwszej edycji pośród innych osób Kapituła odznaki postanowiła uhonorować  
śp. dra Romana Chalimoniuka, wieloletniego pracownika Zakładu Prawa Gospodarczego i Handlo-
wego naszego Wydziału, który po wprowadzeniu stanu wojennego kierował strajkiem w  Gmachu 
Głównym UWr. W dniach 13-14 grudnia 1981 r., okazując wielką odwagę, pozostał w budynku Gma-
chu Głównego wraz z grupą ok. 20 studentów. W nocy z 14 na 15 grudnia 1981 r. został zatrzymany 
przez wkraczające do gmachu siły milicji i aresztowany, a następnie skazany w procesie karnym. 
Uroczystość wręczenia odznaczenia, które w  imieniu śp. dra Romana Chalimoniuka odebrała pa-
sierbica Pani Małgorzata Kraszewska, odbyła się w dniu 14 grudnia 2021 r. o godz. 11.00. Zachę-
camy Państwa do obejrzenia transmisji online z tego wydarzenia. Więcej informacji znajdą Państwo 
tutaj: https://uni.wroc.pl/wroclawska-wolnosc-zapraszamy-na-transmisje/.

Facebook WPAE

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z Wirtualną Tablicą Pamiątkową poświęco-
ną pamięci zmarłych Profesorów i Docentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekono-
mii Uniwersytetu Wrocławskiego. Znajdą tam Państwo zdjęcia oraz szereg interesują-
cych informacji o naszych Koleżankach i Kolegach, których niestety już nie ma wśród 
nas.

Wirtualna Tablica Pamiątkowa znajduje się pod poniższym linkiem:
https://jubileusz.wpae.uni.wroc.pl/kalendarium
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Handel w dziejach państwa i prawa
pod red. Dobromiły Nowickiej

e-Monografie nr 181
rok wydania 2021
ISBN 978-83-66601-46-8
ISBN 978-83-66601-47-5
https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/139207
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Wymiar niepodatkowych należności budżetowych w prawie polskim
Anna Miernik
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Ewolucja zakresu i funkcji gospodarczej sektora publicznego na Dolnym Śląsku  
w okresie transformacji systemowej
Mirosław Struś

e-Monografie nr 187
rok wydania 2021
ISBN 978-83-66601-59-8
ISBN 978-83-66601-60-4
https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/141797
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Ewolucja zakresu 
i funkcji gospodarczej 
sektora publicznego 
na Dolnym Śląsku 
w okresie 
transformacji systemowej

Mirosław Struś

Wrocław 2021

Opracowanie wypełnia pewną lukę na rynku wydawniczym, koma-
sując wiedzę na temat roli i znaczenia sektora publicznego w teorii eko-
nomii i teoriach rozwoju regionalnego, co pozwala przypisać mu charak-
ter teoretyczno-historyczny. Autor odniósł omawiane kwes�e do sytuacji 
w Polsce i na Dolnym Śląsku. Można powiedzieć, ze opracowanie porząd-
kuje dotychczasowy dorobek na temat sektora publicznego i na tym tle 
pokazuje sytuację Dolnego Śląska.

z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Anny Dąbrowskiej, SGH

Należy zauważyć, iż w opracowaniu podjęty problem badawczy od-
nosi się do przeobrażeń zakresu i funkcji gospodarczej sektora publiczne-
go w okresie transformacji do 2004 r., ze szczególnym uwzględnieniem 
sytuacji na Dolnym Śląsku. W opracowaniu przedstawiono również zmia-
ny zakresu i funcji sektora publicznego w latach wcześniejszych. Pozwoli-
ło to uchwycić szerszy kontekst zmian zachodzących po 1989 r.

z recenzji wydawniczej dr. hab. Marka Wróblewskiego, prof. UWr, 
WNS

ISBN 978-83-66601-59-8 (druk)
ISBN 978-83-66601-60-4 (online)
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Prawo pracy i prawo socjalne : teraźniejszość i przyszłość : księga jubileuszowa  
dedykowana Profesorowi Herbertowi Szurgaczowi 
pod red. Renaty Babińskiej-Góreckiej

e-Monografie 186
rok wydania 2021
ISBN 978-83-66601-56-7
ISBN 978-83-66601-57-4
https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/141719
DOI 10.34616/141718

Księga jubileuszowa dedykowana  
Profesorowi Herbertowi Szurgaczowi

Prawo pracy i prawo socjalne.  
Teraźniejszość i przyszłość

Pod redakcją  
Renaty Babińskiej-Góreckiej, Ariela Przybyłowicza,  

Karoliny Stopki, Artura Tomanka

Wrocław 2021

Niniejsza księga powstała z inicjatywy naukowych wychowanków Pro-
fesora Herberta Szurgacza, emerytowanego profesora Uniwersytetu Wro-
cławskiego i sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, w celu uczenia 
Jego 80. urodzin. Księga stanowi zbiór opracowań autorstwa wybitnych spe-
cjalistów z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego – zarówno przedstawi-
cieli świata nauki reprezentujących różne ośrodki naukowe, jak i praktyków  
(w tym sędziów Sądu Najwyższego), którzy przyjęli zaproszenie do współtwo-
rzenia księgi. Tematyka poszczególnych opracowań jest różnorodna, nawią-
zuje jednak do zainteresowań naukowych Jubilata. Odnoszą się one zarówno 
do aspektów historycznych i rozwojowych prawa pracy i prawa socjalnego, 
aktualnych problemów występujących w tych gałęziach prawa, jak i wyzwań, 
jakie stoją przed nimi z uwagi na zachodzące zmiany technologiczne i spo-
łeczne.
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Deterytorializacja

aDministracji publicznej 

w europejskiej 

przestrzeni prawnej

Barbara Kowalczyk

Wrocław 2021

Recenzowana książka porusza istotne treści dotyczące zmiany 
paradygmatu terytorialności administracji publicznej w europejskiej 
przestrzeni prawnej. Tematyka ta nie była dotąd poruszana w zapropo-
nowanej formule i w tak wytyczonym polu badań w nauce prawa admini-
stracyjnego. Autorka podjęła trudną i dyskusyjną problematykę, czyniąc 
to w sposób niezwykle udany. Opracowanie to burzy w pewien sposób 
terytorialny model myślenia o administracji. Wprowadza nowy kontekst 
terytorialności administracji publicznej, pokazując, jak współcześnie za-
sada terytorialności traci na swojej aktualności. Autorka prowadzi rozwa-
żania na temat terytorialności państwa i prawa, zestawiając je z szeroko 
rozumianą przestrzenią w prawie administracyjnym. [...]

z recenzji wydawniczej dr hab. Ewy Pierzchały,
prof. Uniwersytetu Opolskiego, Wydział Prawa i Administracji

To wręcz znakomita pozycja dla smakoszy piśmiennictwa wielowy-
miarowego – Autorka doskonale wręcz operuje aktami prawnymi, po-
jęciami oraz instytucjami zarówno z obszaru prawa administracyjnego, 
prawa konstytucyjnego, jak i prawa unijnego czy prawa międzynarodo-
wego. To rzadka umiejętność. Pracę charakteryzują klarowny i przemy-
ślany wywód, złożona analiza, oparta na aparaturze pojęciowej pozyty-
wizmu prawniczego oraz metodach dogmatycznoprawnej i systemowej, 
liczne przykłady regulacji prawa pozytywnego, w tym egzegeza aktów 
unijnych. 

z recenzji wydawniczej dr. hab. Roberta Suwaja, prof. uczelni, 
Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych
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Zdrowie i style życia : ekonomiczne, społeczne i zdrowotne skutki pandemii
pod red. Wioletty Nowak

e-Monografie nr 188
rok wydania 2021
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DOI 10.34616/23.21.020

Nowości z innych wydawnictw
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POD RED. JERZEGO KORCZAKA

Zdrowie i style życia
Ekonomiczne, społeczne 

i zdrowotne skutki pandemii

Pod redakcją 
Wioletty Nowak i Katarzyny Szalonki

Wrocław 2021

W monografii zawarto wyniki badań dotyczących ekonomicznych, 
społecznych i zdrowotnych skutków pandemii COVID-19. Przedstawiono 
zmiany zachodzące w polskiej gospodarce pod wpływem pandemii oraz 
zidentyfikowano przyczyny i skutki wzrostu cen dóbr konsumpcyjnych. 
Szczególną uwagę zwrócono na zakłócenia występujące w branżach 
usługowych. Pokazano główne wyzwania dla dostawców usług w sytu-
acji epidemicznej oraz zmiany w zachowaniach konsumentów na rynku 
usług. Ponadto, przedstawiono kierunki rozwoju sektora e-usług w Pol-
sce, w tym ważne rozwiązania z zakresu e-zdrowia. 

Monografia zawiera także rozważania na temat przyczyn nadumie-
ralności w Polsce oraz destrukcyjnego działania koronawirusa i izolacji 
społecznej na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Pokazano w niej 
również, jak pandemia rzutuje na jakość życia Polaków oraz jakie powo-
duje zmiany w formach spędzania wolnego czasu. Opis doświadczeń cza-
su pandemii został wzbogacony o biblijne ujęcie zarazy i ludzkiego cier-
pienia.

Wioletta Nowak i Katarzyna Szalonka
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Rola migrantów-wynalazców w przekazywaniu wiedzy do państw ojczystych.  
Doświadczenia wybranych gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej
Małgorzata Wachowska
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rok wydania 2021
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Rola migrantów-wynalazców 
w przekazywaniu wiedzy 

do państw ojczystych

Doświadczenia wybranych gospodarek 
Europy Środkowo-Wschodniej

Małgorzata Wachowska

Wrocław 2021

Praca niewątpliwie ma spory potencjał do wniesienia znaczącego 
wkładu w dyscyplinę ekonomia i finanse. Zarówno w badaniach ekono-
micznych nad transferem know-how, jak i w ekonomicznych studiach nad 
migracjami w naszym kraju brakowało dotychczas publikacji analizują-
cej skutki emigracji osób wysoko wykwalifikowanych w proponowanym 
przez Autorkę aspekcie – a mianowicie w dyfuzji wiedzy z krajów osie-
dlenia do krajów pochodzenia. W tym sensie proponowana monografia 
wpisuje się we współczesną dyskusję na temat pozytywnych skutków tzw. 
drenażu mózgów (a w zasadzie: brain gain) w oparciu o korzyści płynące 
z aktywności diaspory. Jest to bardzo ciekawe podejście, które wypełnia 
istotną lukę badawczą.

z recenzji wydawniczej dr. hab. Jana Brzozowskiego, prof. UEK

Praca podejmuje tematykę słabo przebadaną nie tylko w polskiej, 
ale i światowej literaturze. Do szczególnych zalet pracy zaliczyłabym nie 
tylko jej monograficzny charakter, dostarczający czytelnikowi informację 
w pewnym całościowym kształcie, nie tylko uporządkowanie teoretycz-
nych rozważań z zakresu przepływu wiedzy i kanałów transferu wiedzy, 
ale właśnie skupienie się na „opcji diaspory” [...]. Wybór celu badań przez 
autorkę należy uznać za szczególnie trafny, dotyczy bowiem dziedziny, 
w której niedostatek wiedzy zderza się z olbrzymimi potrzebami społecz-
nymi. 

[...] praca poprzez oryginalną koncepcję, bardzo konkretną tematy-
kę, świetne rozważania teoretyczne oraz całościową i pomysłową ana-
lizę empiryczną, uzupełnioną badaniami jakościowymi – wnosi istotny 
wkład w naukową analizę „odwrotnego transferu wiedzy”, a dokładniej 
w odkrywanie roli wysoko wykwalifikowanych migrantów w promowa-
niu przepływów wiedzy do gospodarek źródłowych.

z recenzji wydawniczej dr hab. Grażyny Węgrzyn, prof. UEW
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Prawa człowieka w stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej
Bartłomiej Krzan
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rok wydania 2021

ISBN 978-83-66601-54-3
ISBN 978-83-66601-55-0

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/141716
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Prawa człowieka 
w stosunkach zewnętrznych 
Unii Europejskiej

Bartłomiej Krzan

Wrocław 2021

Recenzowana publikacja stanowi kompleksowe opracowanie 
bardzo ważnej problematyki, jaką jest ochrona praw człowieka re-
alizowana na poziomie międzynarodowym przez Unię Europejską. 
Takie ujęcie pozwala uchwycić ewolucję, jaką przeszła Unia, od orga-
nizacji międzynarodowej o stricte gospodarczym charakterze do tej 
opartej na szerszych wartościach, łącznie z ochroną praw człowieka. 

Z recenzji wydawniczej dr hab. Joanny Ryszki, prof. UO

Autor analizuje zagadnienie praw człowieka z kilku perspek-
tyw. Jedną z nich jest perspektywa wewnętrzna, dotycząca torowa-
nia sobie drogi przez prawa człowieka do samego jądra integracji 
europejskiej. Kolejna perspektywa dotyczy zewnętrznych stosunków 
UE. Ta z kolei obejmuje umowy, organizacje międzynarodowe i dzia-
łania autonomiczne UE. [...] 

W efekcie otrzymujemy pracę wartościową, obejmującą cały 
szereg trudnych zagadnień z zakresu prawa unijnego i międzynaro-
dowego. Wypełnia ona pewną lukę istniejącą w dotychczasowym 
polskim piśmiennictwie i w mojej ocenie decyzja o jej publikacji jest 
jak najbardziej uzasadniona. 

Z recenzji wydawniczej dr. hab. Przemysława Saganka, 
prof. INP PAN
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Darowizna w polskim prawie zobowiązań
Monika Tenenbaum-Kulig
C.H. Beck
Instytucje Prawa Prywatnego 
rok wydania 2022
ISBN 978-83-8198-983-1

Sytuacja prawna ojca dziecka poczętego w polskim prawie rodzinnym
Agnieszka Kwiecień-Madej

C.H. Beck
Monografie Prawnicze

rok wydania 2021
 978-83-8235-787-5

Dowody w postępowaniu cywilnym. System Postępowania Cywilnego. Tom 2
pod red. Łukasza Błaszczaka
C.H. Beck
System Postępowania Cywilnego
rok wydania 2021
978-83-8235-138-5

Europeizacja postępowania dowodowego w polskim procesie karnym. Wpływ standardów  
europejskich na krajowe postępowanie dowodowe

pod red. Jerzego Korczaka
C.H. Beck

Monografie Prawnicze
rok wydania 2021

978-83-8235-791-2

Nowości wydawnicze z WPAE
Z końcem października 2021 r. ukazał się Kodeks karny. Część szczególna. 
Komentarz pod redakcją prof. dr. hab. Jacka Giezka. Autorami komenta-
rza do rozdziałów są prof. dr hab. Jacek Giezek, dr Dagmara Gruszecka, 
dr Konrad Lipiński, dr Grzegorz Łabuda, prof. dr hab. Anna Muszyńska 
oraz dr Tomasz Razowski.
Nasi pracownicy oraz doktoranci opublikowali również szereg tekstów  
w czasopismach naukowych (w szczególności w t. 43, nr 1 „Studiów nad 
Autorytaryzmem i  Totalitaryzmem”). Nadto w  dniach 18-19 listopada 
2021 r. odbyła się organizowana przez Katedrę Prawa Karnego Material-
nego ogólnopolska konferencja naukowa „Przeciwdziałanie i  zwalczanie 
przestępczości zorganizowanej, recydywistycznej oraz zawodowej”.

dr Konrad Lipiński



Zapraszamy do przesyłania materiałów  
do kolejnego numeru Biuletynu WPAE
Kontakt: Joanna Mroczko-Sidorowicz

joanna.mroczko-sidorowicz@uwr.edu.pl 

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

DTP: Krzysztof Mruszczak, Marek Adamczyk 
Współpraca: Bożena Górna

Wszystkie sprawy dotyczące  
rejestracji publikacji naukowych 

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

Prawo : Studia historycznoprawne

Tom 332
rok wydania 2021
ISSN 0239-6661
ISSN 0524-4544 

https://wuwr.pl/prawo/issue/view/856 

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem

Tom 43, nr 1
rok wydania 2021
ISSN 0239-6661
ISSN 2300-7249
https://wuwr.pl/sfzh/issue/view/860
DOI 10.19195/2300-7249.43.1.1

Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego
Tom 59

rok wydania 2021
ISSN 0239-6661
ISSN 2084-5065 

https://wuwr.pl/nkp/issue/view/858

Przegląd Prawa i Administracji
Tom 124
rok wydania 2021
ISSN 0239-6661 
ISSN 0137-1134
https://wuwr.pl/ppa/issue/view/861

Listopad-grudzień 2021 r.




