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75-lecie Wydziału Prawa, 
Administracji i Ekonomii

W dniu 23 października 2020 r. odbyły się uroczyste obchody 75-lecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z COVID-19 miały one formę transmisji 
online. Relację można obejrzeć na kanale youtube WPAE UWr, do czego serdecznie zapraszamy. Link do transmisji 
https://youtu.be/C_C5rTKLl64.
Jubileusz miał na celu uczczenie rocznicy utworzenia we Wrocławiu polskiego Wydziału Prawa w  1945 roku. 
Początki fakultetu prawniczego w naszym mieście sięgają jednak bardziej odległej przeszłości – roku 1811, kiedy 
to z połączenia Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą z Uniwersytetem Leopoldyńskim we Wrocławiu 
powstał Uniwersytet Wrocławski (Universitas Wratislaviensis, Universität zu Breslau). Po przyłączeniu do Polski 
w wyniku II wojny światowej Dolnego Śląska na mocy dekretów z 15 i 24 sierpnia 1945 roku został utworzony pol-
ski Uniwersytet Wrocławski, w którego skład wszedł Wydział Prawno-Administracyjny. Już w grudniu 1945 roku 
rozpoczęły się na nim zajęcia dydaktyczne, a pierwsze posiedzenie Rady Wydziału odbyło się 27 lutego 1946 roku.
Zgromadzonych przed ekranami monitorów powitał Dziekan WPAE prof. dr hab. Karol Kiczka, następnie przemó-
wienie wygłosił Rektor UWr prof. dr hab. Przemysław Wiszewski: „Wydział Prawa zawsze promował te wartości, 
które są nam najbliższe: równość wobec prawa, sprawiedliwość, troskę o wszystkich obywateli. [...] Prawo powinno 
obowiązywać wszystkich w tym samym stopniu, nie bacząc na ideologię”. Rektor wyraził uznanie dla wysokiego po-
ziomu nauczania i badań na naszym wydziale, będącym – jak określił – chlubą uniwersytetu. 
Prowadzącym imprezę był Prodziekan dr hab. Jacek Przygodzki. Odczytał on adres nieobecnego z przyczyn zawodo-
wych Macieja Lamparskiego, Przewodniczącego Rady Interesariuszy Zewnętrznych, której misję stanowi budowanie 
relacji między środowiskiem akademickim reprezentowanym przez WPAE i  środowiskiem pracodawców, jej zaś 
głównym zadaniem jest ewaluacja nauczania i wzmacnianie pozycji absolwentów wydziału na rynku pracy.
Jako kolejny wystąpił Prezes Stowarzyszenia Absolwentów „Uniwer§ytecka” Jerzy Chrobak.
Na szczególną uwagę zasługuje wykład dr. hab. Józefa Koredczuka, prof. UWr, „Trudne początki jako antecedencje 
dla dzisiejszego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego”. Prelegent podkreślił zna-
czenie konieczności rozliczenia się z wydziałową przeszłością dla dobra przyszłości.
„Nauki prawne – badania i kształcenie w XXI wieku” to temat wystąpienia prof. dr. hab. Jerzego Pisulińskiego, Dzie-
kana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym koncentrował się na prawnym aspek-
cie nowych technologii informatycznych. 
Prof. dr hab. Bronisław Sitek w multimedialnej – słownej, a także przejrzystej graficznie – prezentacji pokazał „Co 
słychać nowego w Radzie Doskonałości Naukowej? Dylematy prawne i stan spraw”.
W wykładzie „Odpowiedzialność, znaczenie i bezsilność ekonomistów. Wnioski z okresu PRL i III RP” prof. dr hab. 
Jerzy Wilkin dokonał porównania warunków uprawiania ekonomii w obu okresach, dzieląc się osobistymi doświad-
czeniami. 
Prof. dr hab. Jerzy Supernat w wystąpieniu „Administracja, prawo administracyjne i państwo administracyjne – re-
fleksje na 75-lecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego” zajął się tendencjami 
ewolucji definicji administracji i prawa administracyjnego.
Prodziekan prof. dr hab. Paweł Borszowski odczytał na zakończenie adresy i listy gratulacyjne, a Dziekan prof. dr 
hab. Karol Kiczka podziękował wszystkim za udział w tej wyjątkowej w swojej formie imprezie, której miłym prze-
rywnikiem był występ muzyczny Piotra Damasiewicza (trąbka) i Jana Pawlaka (wibrafon). 
Z okazji jubileuszu ukazały się dwie pamiątkowe publikacje: Pamięci zmarłych Profesorów i Docentów Wydziału Pra-
wa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 1945–2020, pod red. Lucyny Lehmann i Marka Macie-
jewskiego , oraz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w fotografiach (1945–2020), 
oprac. Lucyna Lehmann.

https://youtu.be/C_C5rTKLl64
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Fot. Magdalena Marcula (UWr), Marek Adamczyk (WPAE)



Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
oraz zbliżającego się Nowego Roku

w tak trudnym dla nas wszystkich ze względu  
na panującą epidemię COVID-19 czasie,

w imieniu Kolegium Dziekańskiego
składam Czytelnikom Biuletynu WPAE

moc gorących życzeń, zdrowia,
szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Wszystkiego Najlepszego!

Dziekan WPAE
prof. dr hab. Karol Kiczka
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Udział CBKE w międzynarodowym projekcie naukowym EU-En4s
Maria Dymitruk1

Logo projektu EU-En4s

Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE) jest w trakcie realiza-
cji kolejnego grantu naukowego finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Justice2. Tym razem 
jest to projekt pod nazwą Diversity of Enforcement titles in cross-border debt collection in the EU – EU-En4s (pol. 
Różnorodność tytułów egzekucyjnych w transgranicznym dochodzeniu wierzytelności w Unii Europejskiej – EU-En4s) 
koordynowany przez Uniwersytet w Mariborze (Słowenia). Konsorcjum projektowe składa się z szesnastu partne-
rów z dużym potencjałem naukowym reprezentujących trzynaście krajów (dwanaście państw członkowskich Unii 
Europejskiej oraz jeden kraj kandydujący). Polska w projekcie reprezentowana jest właśnie przez CBKE, które dzięki 
realizacji poprzednich międzynarodowych projektów takich jak m.in. JUMAS, HEMOLIA, eMCOD, eCODEX Plus 
czy INFORM zdobyło już niezbędne doświadczenie oraz wiedzę dotyczące prac badawczo-rozwojowych związanych 
z procedurami transgranicznymi oraz informatyzacją organów sądowych. Kierownikiem polskiej części projektu jest 
prof. Jacek Gołaczyński, a wykonawcami – dr Maria Kaczorowska, dr Piotr Rodziewicz oraz mgr Maria Dymitruk.
Prace badawcze w ramach projektu zostały zainicjowane w dniu 1 czerwca 2019 r. i planowo będą prowadzone do 
dnia 31 maja 2021 r. Wartość budżetu projektowego wynosi łącznie prawie 800 000 EUR, z czego 80% stanowi dofi-
nansowanie ze środków Unii Europejskiej. W dużym skrócie, zadaniem badawczym w projekcie pozostaje przepro-
wadzenie prawnoporównawczej analizy europejskich ram prawnych transgranicznej egzekucji w sprawach cywilnych 
i handlowych w celu usprawnienia swobodnego przepływu orzeczeń, ugód sądowych i dokumentów urzędowych 
w Unii Europejskiej. Aby możliwe było owo usprawnienie, projekt zakłada nie tylko dokonanie niezbędnej analizy 
dogmatycznej, ale również zbudowanie praktycznego, dostępnego online narzędzia informatycznego o nazwie En-
forcement Title Oracle, które będzie służyło praktykom (sędziom, komornikom etc.) w lepszym rozumieniu zagra-
nicznych tytułów egzekucyjnych. Celem projektu jest również zbadanie perspektyw automatyzacji transgranicznej 
egzekucji roszczeń. Więcej informacji na temat założeń i celów projektu odnaleźć można w broszurze informacyjnej 
projektu w języku polskim pod adresem internetowym: https://www.pf.um.si/site/assets/files/5339/e-zgibanka_pol.
pdf?fbclid=IwAR1RPMt8eeaghHxl2JjlBVKrPxAMcgBJ4wsfFxRJXEp6kfh4RVwWYpu2HOg. 
W ramach dotychczasowych aktywności w projekcie EU-En4s CBKE uczestniczyło w międzynarodowym spotkaniu 
inauguracyjnym na Uniwersytecie w Mariborze w Słowenii w czerwcu 2019 r., a  także w drugim spotkaniu eks-
perckim na UCLan na Cyprze w styczniu 2020 r. Pandemia COVID-19 pokrzyżowała późniejsze plany w zakresie 
wspólnych spotkań konsorcjum, co spowodowało, że ostatnia konferencja naukowa w ramach projektu odbyła się 
we wrześniu 2020 r. zdalnie. Podczas tej konferencji przedstawiciele UWr przedstawili referat Differences between the 
recognition and enforcement of authentic instruments and the recognition and enforcement of judgements, omawiając 
różnice między dokumentami urzędowymi i orzeczeniami sądowymi w kontekście ich uznawania i wykonywania na 
gruncie rozporządzenia unijnego Bruksela I bis. CBKE w ramach realizacji projektu przygotowało również obszerne 
materiały naukowe w  języku angielskim – dwa raporty krajowe omawiające ustawodawstwo i  dorobek orzeczni-
czy dotyczące uznawania i wykonywania tytułów egzekucyjnych w Polsce i we Włoszech. Przygotowanie raportów 
poprzedziło zorganizowanie krajowych warsztatów z praktykami (sędziami, adwokatami, radcami prawnymi, ko-

1  Asystentka w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego.
2  EU Programmes 2014-2020, Justice Programme, JUST-JCOO-AG-2018.

https://www.pf.um.si/site/assets/files/5339/e-zgibanka_pol.pdf?fbclid=IwAR1RPMt8eeaghHxl2JjlBVKrPxAMcgBJ4wsfFxRJXEp6kfh4RVwWYpu2HOg
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mornikami), mających na celu wspólne omówienie trudności, jakie napotykają oni przy transgranicznej egzekucji 
roszczeń cywilnych. W ramach planowanych aktywności w projekcie zakładana jest organizacja drugiej konferencji 
międzynarodowej i trzeciego spotkania eksperckiego w 2021 r., a także przygotowanie raportu finalnego. 
Udział w projekcie EU-En4s rodzi nadzieję na pogłębienie dotychczasowego zaangażowania CBKE w budowanie 
i umacnianie unijnych działań na rzecz rozwoju przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Eu-
ropejskiej. W jego ramach prowadzone są prace przyczyniające się zarówno do zwiększenia rozpoznawalności Uni-
wersytetu Wrocławskiego na arenie europejskiej, jak i do rozwoju badań istotnych z punktu widzenia harmonijne-
go funkcjonowania rynku jednolitego UE, warunkującego stały rozwój gospodarczy Europy. Projekt EU-En4s ma 
charakter nowatorski, stanowiąc z  jednej strony projekt, którego efektem ma być poszerzenie wiedzy teoretycznej 
na temat międzynarodowego postępowania cywilnego w Unii Europejskiej, z drugiej strony zakładając stworzenie 
i  testowanie zaawansowanych narzędzi technologicznych służących usprawnianiu transgranicznego postępowania 
egzekucyjnego, a tym samym zwiększających ochronę interesów prawnych obywateli Unii Europejskiej. 

Spotkanie inauguracyjne projektu EU-En4s, Maribor (Słowienia), 26–29 czerwca 2019 r. 

Krajowe warsztaty z ekspertami z zakresu transgranicznego dochodzenia wierzytelności, Wrocław, 13 września 2019 r.

Drugie spotkanie eksperckie w projekcie EU-En4s, Sąd Najwyższy w Nikozji (Cypr), 22–25 stycznia 2020 r.
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Międzynarodowe seminarium naukowo-metodyczne 
w Tomsku (online)

Współpraca Tomskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego i Uniwersytetu Wrocławskiego ma już ponad 
20- letnią historię. Od 1999 r. obie uczelnie prowadzą wspólne projekty badawcze oraz organizują konferencje. W 2010 
r. Rada Naukowa syberyjskiej uczelni nadała rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Markowi Bojarskiemu ty-
tuł početnogo professora (doktora honoris causa). Podczas oficjalnej wizyty w Tomsku prof. Bojarski został także od-
znaczony złotym medalem za „Zasługi dla Rozwoju Edukacji”. Tomska uczelnia jest najstarszą uczelnią pedagogiczną 
na Syberii, jest następcą Tomskiego Instytu Nauczycielskiego założonego w 1902 r. przez cara Mikołaja II. Wieloletnia 
współpraca obu uczelni, kontakty między pracownikami i studentami przynoszą efekty w postaci wspólnych publikacji 
oraz udziału w międzynarodowych seminariach. Centrum Języka Rosyjskiego, Biuro Współpracy Międzynarodowej, 
Katedra Teorii Języka i Metodyki Nauczania Języka Rosyjskiego przy współpracy wrocławskiej fundacji Instytutu Pol-
sko-Rosyjskiego. (Fundacja Instytut Polsko-Rosyjski została ustanowiona w lutym 2011 r. we Wrocławiu. Początkowo 
był to spin out środowisk akademickich Wrocławia i syberyjskiego Tomska powstały w  związku z nawiązaniem współ-
pracy Uniwersytetu Wrocławskiego z Tomskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym. Aktywność ta obecnie 
obejmuje szerszy krąg partnerów i beneficjentów. Instytut służy jako platforma współpracy środowisk naukowych, 
administracji publicznej i  trzeciego sektora szczególnie z Polski, Ukrainy, Rosji, Armenii, Białorusi, Kazachstanu. 
Celem Instytutu Polsko-Rosyjskiego jest prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej i wydawniczej w zakresie 
problematyki społecznej. Instytut, korzystając ze środków własnych, a  także grantów krajowych i  zagranicznych, 
zorganizował m.in. kursy j. polskiego dla syberyjskiej Polonii, wyposażenie bibliotek w literaturę polską, prowadzi 
działalność badawczą i wydawniczą.
Działalność polega głównie na:
– prowadzeniu działalności badawczej i eksperckiej,
– publikacji recenzowanych pism naukowych i serii monografii,
– organizacji konferencji naukowych) – informacja ze strony fundacji, http://ip-r.org/instytut/.
Fundacją kieruje dr Irina Popadeykina – absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Tomsku, w chwili obecnej 
mieszkanka Wrocławia i pracownik Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Dr Popadeykina wspólnie z dr 
Inessą Babenko z Tomska zaproponowały udział w Szóstym Międzynarodowym Forum Naukowo-Metodycznym 
Młodych Nukowców „Nauczanie języka rosyjskiego jako obcego, teoria i  praktyka” – pracownikowi Biblioteki 
WPAE Tadeuszowi Juchniewiczowi, który 7 listopada 2020 r. wystapił z referatem Wielojęzyczne i wielokulturowe 
wychowanie w  rodzinie jako czynniki wpływające na fenomenalną popularność Anny German w krajach Europy 
Wschodniej. Wirtualny format seminarium (online) zgromadził około 30 uczestników z wielu krajów: Rosji, Chin, 
Mongolii, Kazachstanu i Polski. Problematyka seminarium dotyczyła m.in. badań teoretycznych z zakresu języko-
znawstwa, językoznawstwa kulturowego i komunikacji międzykulturowej. Różnorodna tematyka wystąpień pre-
legentów miała jedną wspólną osnowę – nauczanie języka rosyjskiego jako obcego. Szczególnie wyróżnił się tutaj 
referat o specyfice nauczania języka rosyjskiego we francuskich szkołach. Formuła onlina seminarium umożliwiła 
słuchaczom zadawanie pytań na czacie bezpośrednio podczas przemówienia prelegenta. Organizatorzy na zakoń-
czenie serdecznie podziękowali wszystkim uczestnikom wydarzenia i  zaprosili prelegentów do opublikowania 
swoich wystapień w „Yearbook of Eastern European Studies”.

Tadeusz Juchniewicz

http://ip-r.org/instytut/
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Międzynarodowe webinarium o wpływie 
pandemii na regulacje prawa prywatnego

W dniu 19 listopada 2020 r. za pośrednictwem aplikacji MS Teams odbyło się anglojęzyczne seminarium naukowe 
„Private Law Relationships in the Time of Pandemic”. Naukowcy i praktycy z Pragi (Czechy), Paryża (Francja), Ma-
drytu (Hiszpania), Bergamo, Florencji, Turynu (Włochy) oraz Wrocławia (Polska) dyskutowali o cywilnoprawnych 
problemach związanych z pandemią COVID-19. Organizatorem wydarzenia był Zakład Prawa Cywilnego i Prawa 
Międzynarodowego Prywatnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Komi-
tet Organizacyjny tworzyli: Agnieszka Guzewicz (Uniwersytet Wrocławski), Marco Rizzuti (Uniwersytet we Floren-
cji) oraz Radosław Strugała (Uniwersytet Wrocławski).
Seminarium naukowe otworzył Bartłomiej Krzan, Prodziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersy-
tetu Wrocławskiego. Pierwszy panel dotyczący prawa umów poprowadziła Agnieszka Guzewicz (Uniwersytet Wro-
cławski). Wystąpienia zaproszonych gości koncentrowały się na następujących zagadnieniach: interpretacji pojęcia 
„siła wyższa” w czasie pandemii COVID-19 (Letizia Coppo, Uniwersytet w Turynie), przepisach wymuszających 
swoje zastosowanie w kontekście szczególnych regulacji dotyczących wykonywania umów najmu w okresie pande-
mii (Piotr Rodziewicz, Uniwersytet Wrocławski), problematyce związanej z regulacją umów w sektorze finansowym 
(Federico Pistelli, Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego) oraz wpływie pandemii na fuzje i  przejęcia spółek 
we Francji (Frédérick Wlodkowski, adwokat w Deloitte Legal – Taj w Paryżu). Po wystąpieniach prelegentów od-
była się ciekawa debata na temat potrzeby zastosowania nowego podejścia w prawie umów w związku z pandemią. 
Ponadto dyskutowano o współczesnym pojmowaniu „słabszej strony” umowy. Drugi panel związany z kwestiami 
odpowiedzialności moderował Marco Rizzuti (Uniwersytet we Florencji). W ramach panelu poruszono następujące 
tematy: odpowiedzialność z tytułu ubezpieczeń w czasie pandemii COVID-19 (Alejandro Zornoza Somolinos, Uni-
wersytet Karola III w Madrycie), kwestie odpowiedzialności medycznej we Włoszech (Massimo Foglia, Uniwersytet 
w  Bergamo) oraz w  Czechach (Martin Šolc, Uniwersytet Karola w  Pradze), a  także odpowiedzialność za szkody 
spowodowane wejściem w życie przepisów ograniczających lub wyłączających możliwość prowadzenia działalności 
gospodarczej w okresie zagrożenia epidemicznego (Radosław Strugała, Uniwersytet Wrocławski). W czasie dyskusji 
uczestnicy omawiali praktyczne zagadnienia związane z różnicami występującymi pomiędzy pierwszą oraz drugą 
falą pandemii w kontekście zasad odpowiedzialności. Odwoływali się także do regulacji zawartych w Konstytucjach 
poszczególnych krajów. Po zamknięciu dyskusji podziękowano wszystkim uczestnikom za udział w  seminarium 
i ogłoszono jego zakończenie.
Pomimo trudności wywołanych pandemią i  ograniczeniami związanymi z  mobilnością organizacja webinarium 
stanowi potwierdzenie, że idee mogą swobodnie przepływać i kształtować się w rzeczywistości online. Prelegenci 
podkreślali jednocześnie, że z niecierpliwością oczekują na możliwość wymiany myśli i poglądów w budynkach uni-
wersyteckich, zgodnie z wielowiekową tradycją. 

dr Agnieszka Guzewicz
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Projekty i granty pracowników WPAE

W ramach konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki pracownicy naszego Wydziału zdobyli granty nauko-
wo- badawcze na łączną kwotę 1 847 639,00 zł.
1. dr hab. Przemysław Kaczmarek, prof. UWr: Wolność ekspresji sędziego jako wykonawcy roli zawodowej.
2. dr Adam Czarnota: Prawniczy autorytet epistemiczny w Polsce. Rozwój i dynamika w latach 1982–2020.
3. mgr Katarzyna Parchimowicz: Wielkie banki mogą nas uratować – regulacje banków globalnie systemowo istotnych wspoma-

gające realną gospodarkę w czasach kryzysu.

W latach 2020–2022 na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii będzie realizowany projekt zatytułowany Mediacje i dialog 
w Unii Europejskiej prowadzące do trwałego i sprawiedliwego społecznie porozumienia osiąganego w warunkach rzetelnej i wiary-
godnej informacji o kryptonimie GANESA, którym kierować będzie prof. UWr. dr hab. Magdalena Tabernacka. Projekt realizo-
wany będzie w ramach Pracowni Badań nad Mediacjami i Innymi Alternatywnymi Metodami Rozwiązywania Sporów w Sferze 
Publicznej. Parlament Europejski przeznaczył na realizację tego projektu kwotę EUR 42 800,00. Projekt ma charakter badawczy, 
ale jego celem jest także oddziaływanie na społeczne otoczenie Uniwersytetu. Partnerem społecznym projektu jest Liceum nr 5 
im. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu. W projekcie będą uczestniczyli także dr hab. Renata Kusiak-Winter z Wydziału Prawa 
Administracji i Ekonomii oraz dr Marcin Miodek z Instytutu Filologii Germańskiej.

Pani dr Marta Kłopocka-Jasińska uzyskała grant wewnętrzny IDUB na projekt Wykonywanie orzeczeń sądów konstytucyjnych 
w wybranych państwach europejskich.

Pracownicy WPAE UWr w międzynarodowym zespole  
realizującym Grant UE - HALO 

Handwriting Analysis as to defend Learners creativity and reinforce Orientation

Projekt HALO (Handwriting Analysis as to defend Learners creativity and reinforce Orienta-
tion), jest programem badawczym finansowanym z funduszy Unii Europejskiej, który będzie 
realizowany w  latach 2020–2022. Jego wykonawcami są: Instytut Grafologiczny „Girolamo 
Morettiego” działający przy Uniwersytecie Carlo Bo w Urbino, Włochy (lider projektu), Wy-
dział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska (partner wiodący 
projektu) oraz Wydział Filozofii Uniwersytetu w  Bukareszcie, Rumunia (partner projektu), 
a także trzy szkoły średnie z każdego z wymienionych państw. Ze strony polskiej w programie 
uczestniczy Liceum Ogólnokształcące nr 8 im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu.

Za realizację projektu przez Uniwersytet Wrocławski odpowiedzialni są:
1. dr Rafał Cieśla z Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr – koordynator projektu 

i koordynator ds. międzynarodowych badań naukowych i implementacji metodologii pismoznawczej w praktyce 
edukacyjnej,

2. prof. dr hab. Maciej Szostak z Katedry Kryminologii i Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Prawa, Admi-
nistracji i Ekonomii UWr – koordynator ds. międzynarodowych badań naukowych i implementacji metodologii 
pismoznawczej w praktyce edukacyjnej, 

3. dr Jolanta Grębowiec-Baffoni – międzynarodowy ekspert merytoryczny współpracujący z liderem projektu oraz 
pozostałymi partnerami projektu. 

W głównym założeniu projekt UE HALO opiera się na realizacji trzech nurtów tematycznych. 
Pierwszy dotyczy zrealizowania narzędzia dydaktycznego dla nauczycieli uczniów w wieku od 14 do 16 roku życia, pozwalają-
cego na poznanie niektórych cech osobowości ucznia przy zastosowaniu analizy jego pisma ręcznego i rysunków oraz zrealizo-
wanie indywidualnego planu nauczania, stosownego do jego zdolności i potrzeb. Narzędzia dydaktyczne dla nauczycieli będą 
zrealizowane w formie podręczników z załącznikami do ćwiczeń i kursów online w językach: włoskim, polskim, rumuńskim 
i angielskim. 
Drugi nurt dotyczy wzmocnienia pozycji naukowej grafologii, jako dyscypliny umożliwiającej poznanie niektórych cech psycho-
fizycznych osoby piszącej, wspierającej jednostkę w obszarze edukacyjnym, psychologicznym i społecznym. 
Trzecia część projektu dotyczy złożenia do UNESCO propozycji uznania pisma ręcznego za dziedzictwo niematerialne ludzko-
ści, wykazując dotychczasowe wyniki badań oraz projekty współpracy z innymi krajami uczestniczącymi w projekcie.
Uniwersytet Wrocławski, jako partner wiodący projektu UE HALO, posiadający wieloletnie i  wszechstronne doświadczenie 
w zakresie kryminalistycznych badań pismoznawczych, będzie koordynował fazę badań i przygotowywania treści merytorycz-
nych, które będą następnie implementowane w podręcznikach i kursie online. Ponadto Uniwersytet Wrocławski będzie spra-
wował nadzór naukowy nad treściami opracowywanymi w ramach projektu, a także zbierał i analizował raporty z warsztatów 
i informacje zwrotne od partnerów stowarzyszonych. 
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Nowa jakość nauki 
warunkiem sine qua non
Europejskiego Zielonego 

Ładu w Polsce
Nieprzerwana eksploatacja świata przez człowieka powoduje radykalny wzrost globalnego ocieplenia, wy-
czerpywanie się zasobów oraz trwałą zmianę ekosystemów. W latach 90. XX w. dostrzeżono potrzebę odej-
ścia od bezgranicznej industrializacji na rzecz dążenia do wzrostu gospodarczego pozostającego w synergii 
z ochroną środowiska naturalnego. Jednakże dopiero opublikowany w grudniu 2019 r. Europejski Zielony 
Ład dokonuje przełomu w tym zakresie. Unia Europejska dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 
2050 r., co może zostać zrealizowane tylko poprzez pełne włączenie się w realizację tego celu przez wszyst-
kie obszary gospodarki i życia społecznego. Uznaliśmy zatem, że nowe wyzwania wymagają komentarza 
przedstawicieli polskiej nauki.
W dniu 24 listopada 2020 r. odbyło się drugie tematyczne webinarium, tym razem poświęcone zagadnie-
niom Roli nauki w realizacji postanowień Europejskiego Zielonego Ładu w Polsce. Organizatorkami były 
ponownie dr hab. Renata Kusiak-Winter, adiunkt w  Zakładzie Ustroju Administracji Publicznej INA, 
oraz Aleksandra Pinkas, studentka V SSP, która współpracuje z kancelariami specjalizującymi się w prawie 
energetycznym, jak również z organizacjami eksperckimi działającymi na rynku energii ze źródeł odna-
wialnych. Cykl webinariów ma na celu nie tylko popularyzację wiedzy, ale również poszukiwanie nowych 
kierunków eksploracji naukowo-badawczej w zakresie energetyki i ochrony klimatu w formule interdyscy-
plinarnej. Zapraszamy najwybitniejszych specjalistów w tej dziedzinie oraz tworzymy forum dyskusji dla 
zainteresowanych tą tematyką. Webinarium zostało objęte patronatem honorowym TAURON Dystry-
bucja S.A., jego zaś gospodarzem i moderatorem był dr hab. Jerzy Korczak, prof. UWr, jako kierownik 
Zakładu Ustroju Administracji Publicznej INA. Uroczystego otwarcia i powitania gości dokonali: prof. dr 
hab. Karol Kiczka, Dziekan WPAiE UWr, oraz prof. dr hab. Tadeusz Kocowski, Dyrektor INA WPAiE 
UWr, którzy podkreślili doniosłość tego wydarzenia oraz potrzebę jego kontynuacji, zwłaszcza z uwagi na 
podejmowaną współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Pierwszy referat: Rola nauki w realizacji postanowień Europejskiego Zielonego Ładu, przedstawiła dr hab. 
Renata Kusiak-Winter. Wskazała ona na rolę Europejskiego Zielonego Ładu jako nadrzędnego aktu polity-
ki publicznej, który determinując pozostałe polityki unijne, będzie w przyszłości decydować o osiągnięciu 
przewagi konkurencyjnej Unii nie tylko w  wymiarze gospodarczym, ale również cywilizacyjnym. Refe-
rentka podkreśliła, że transformacja klimatyczna jest procesem wymagającym pełnej synergii pomiędzy jej 
poszczególnymi obszarami oddziaływania, co wiąże się nierozerwalnie z koniecznością włączenia nauki. 
Wystąpienie Aleksandry Pinkas Nowa jakość nauki dźwignią do neutralności klimatyczno-energetycznej 
zorientowane było na omówienie ewolucji polityk i prawa w dążeniu do osiągnięcia neutralności klima-
tyczno-energetycznej, odpowiednio na poziomie międzynarodowym, unijnym, a także w aspekcie kom-
paratystycznym. Cele te zostały zestawione z nową Green Deal – wizją rozwoju gospodarczego, stawiającą 
odważne wyzwania przed nauką. Referat prof. dr hab. inż. Izabeli Sówki, Dyrektor Centrum Zrównowa-
żonego Rozwoju i Ochrony Klimatu Politechniki Wrocławskiej, Rola i znaczenie uczelni w zakresie stymulo-
wania działań w kontekście ochrony klimatu skoncentrowany był na pokazaniu potencjału uczelni w sferze 
reakcji na zmiany klimatyczne oraz skuteczności podejmowanych przez nie działań poprzez współpracę 
interdyscyplinarną. Referentka pokazała, że zrównoważony rozwój, który stał się dziś celem nadrzędnym, 
może zostać osiągnięty w wyniku prowadzenia na szeroką skalę innowacyjnych badań, wdrażania nowych 
technologii i kształtowania pożądanych postaw społecznych. Dr Maciej Zathey, Dyrektor Instytutu Roz-
woju Terytorialnego, w wystąpieniu Konwersja społeczno-gospodarcza jako jeden z celów interdyscyplinar-
nego programowania przyszłości – wyzwania cywilizacyjne w dobie zielonego ładu wskazał, iż konieczna 
jest uczciwa transformacja, a nie tylko działania wizerunkowe, takie jak tzw. greenwashing. Podkreślał rolę 
interdyscyplinarnego podejścia w planowaniu społeczno-gospodarczym i przestrzennym dla przyszłości 
oraz wagę badań naukowych i upowszechniania ich efektów, które mogą zmieniać postawy społeczne i ska-
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talizować odejście od konsumpcjonizmu. Dr inż. Magdalena Klera-Nowopolska, Kierownik Działu Śro-
dowiska i Rozwoju Inwestycji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, w referacie poświęconym 
Optymalnym inwestycjom w energetykę wiatrową jako narzędziu realizacji Zielonego Ładu zwróciła uwagę 
na to, że cele Zielonego Ładu mogą zostać osiągnięte poprzez skalowanie inwestycji w odnawialne źródła 
energii. Wyjaśniła, jak wielki jest potencjał Polski we wdrażaniu energetyki wiatrowej, której największą 
barierą rozwoju – mimo aktywności takich podmiotów jak PSEW – jest niesprzyjający stan prawny oraz 
kreowanie fałszywych mitów wśród społeczeństwa. Dr hab. inż. Waldemar Skomudek, Wiceprezes Zarzą-
du ds. Operatora TAURON Dystrybucja S.A., w wystąpieniu Europejski Zielony Ład – inspiracją transferu 
wiedzy w relacji nauka–przemysł pokazywał działania podejmowane przez spółkę w zakresie komercjaliza-
cji badań naukowych na rzecz unowocześniania polskiego przemysłu. Podkreślił on, że wciąż istnieje wiele 
barier, które wstrzymują zmiany w systemie energetycznym, a współdziałanie uczelni oraz biznesu pozwoli 
urzeczywistnić postanowienia zawarte w Zielonym Ładzie. Webinarium podsumowało wystąpienie gościa 
specjalnego, Kamila Wyszkowskiego, Prezesa Global Compact Network w Polsce, Przedstawiciela ONZ, 
który wygłosił referat Konsensus naukowy wokół kryzysu klimatycznego – perspektywa Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych. Referent pokazał, jak ważne jest podążanie za nowymi trendami płynącymi ze świata 
i  ich właściwe odczytywanie. Podkreślił, że zmiany klimatyczne są udowodnionym naukowo faktem, na 
uczelniach zaś spoczywa obowiązek prowadzenia pogłębionych badań oraz spieszenia się z popularyzacją 
wiedzy, która pozwoli uniknąć katastrofy klimatycznej.
Nie sposób na łamach niniejszego sprawozdania wyczerpać wszystkich problemów poruszanych w trakcie 
dyskusji, ale dowodzi to faktu, że istnieje pilna potrzeba kontynuacji poszukiwań odpowiedzi na nowe 
wyzwania klimatyczno-energetyczne. Słowem podsumowania warto przytoczyć słowa F. Timmermansa, 
Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, który ogłaszając Europejski Zielony Ład powiedział: we are 
faced with the challenge, which is truly existential and what we need to do would be truly transformational. 
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego włącza się w kurs po neutralność 
klimatyczną Polski do 2050 r., urzeczywistniając cele Europejskiego Zielonego Ładu w największym kapitale, 
jakim jest nauka.

Aleksandra Pinkas
Studentka V SSP WPAiE UWr
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