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W piątek 7 czerwca 2019 r. zorganizowano na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr konferencję 
upamiętniającą Jubileusz 50-lecia utworzenia Instytutu Nauk Administracyjnych (wówczas ‒ na Wy-
dziale Prawa i Administracji UWr). Z wielu powodów (stricte merytorycznych, wywodzonych już bardziej de 
domo) zwołano ją pod hasłem „Niepomijalność administracji publicznej”.
Instytut Nauk Administracyjnych, już od chwili jego tworzenia, był miejscem, w którym swoje badania na-
ukowe prowadzili wybitni przedstawiciele nauk administracyjnych, jak np. Prof. Tadeusz Bigo, Prof. Franci-
szek Longchamps de Bérier, Prof. Adam Chełmoński, Prof. Jerzy 
Jendrośka, Prof. Tadeusz Kuta. Z czasem ich pracę kontynuowali 
m.in.: Prof. Jan Jeżewski, Prof. Jan Boć, Prof. Adam Błaś, Prof. 
Konrad Nowacki, Prof. Leon Kieres, Prof. Barbara Adamiak czy 
Prof. Lidia Klat-Wertelecka. To w Instytucie Nauk Administra-
cyjnych powstała tradycja badawcza, która dała początek znanej 

dziś w całej Polsce Wrocławskiej Szkole Administratywistów.
Podczas uroczystości głos zabrali m.in. Prof. Adam Jezierski (Rektor UWr), Prof. Karol Kiczka (Dzie-
kan WPAE UWr), Prof. Tadeusz Kocowski (Dyrektor Instytutu Nauk Administracyjnych), Prof. Piotr 
Lisowski (Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Administracyjnych), ks. Prof. Franciszek Longchamps de 
Bérier, Prof. Jan Jeżewski, Prof. Józef Koredczuk, Prof. Leon Kieres, Prof. Barbara Adamiak, Prof. Jerzy 
Korczak, Prof. Stanisław Sagan, Prof. Stanisław Nitecki, Prof. Jerzy Supernat, Mgr Stanisław Stępień 
(absolwent), Norbert Czechowski (przedstawiciel Studentów WPAE UWr), a także przybyli na tę uro-
czystość przedstawiciele władz administracji publicznej.
Gorące rozmowy toczyły się też w kuluarach. Atmosfera sprzyjała wspomnieniom. Dodatkowe unie-
sienia wywoływały krótkie występy duetu skrzypcowego. Panie (prezentując m.in. utwory Johannesa 
Brahmsa – doktora honoris causa UWr) spisały się wspaniale!

D. Cendrowicz, P. Lisowski, B. Jaworski

W kolejnym numerze Biuletynu opublikujemy pełną relację i zdjęcia z Jubileuszu.

Nasz Wydział ponownie wśród najlepszych w Polsce! 
Pragniemy poinformować, że „Dziennik Gazeta Prawna” po raz kolejny 

przeprowadził ogólnopolski ranking Wydziałów Prawa.
Podobnie jak w poprzednich latach również i tym razem  

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego  
znalazł się w ścisłej czołówce kraju, zajmując III miejsce. 

Po raz kolejny nasz Wydział udowodnił, że należy do ścisłego grona uczelni 
kształcących najlepszych studentów. 

Gratulujemy!

fot. https://www.gazetaprawna.pl/



Franciszka Longchampsa de Bérier  
wizja prawa administracyjnego, Warszawa 20 maja 2019 r.

W dniu 20 maja 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Franciszka Longchampsa de Bérier wizja prawa administracyjnego” zorganizowana 
przez redakcję czasopisma „Państwo i Prawo” z okazji rocznicy 50-lecia odejścia Profesora naszego Wydziału. 
Konferencję otworzył redaktor naczelny „Państwa i Prawa” prof. A. Wróbel (PAN, SN). Następnie do uczestników ze specjalnym adresem zwrócił się 
Dziekan naszego Wydziału prof. K. Kiczka, który przedstawił znaczenie dziedzictwa Profesora Franciszka Longchampsa de Bérier dla wrocławskiej 
szkoły nauki administracji i prawa administracyjnego. 

W otwierającym wystąpieniu prof. Jan Jeżewski (WSFiZ) mówił o fenomenie rozprawy Profesora Założenia nauki ad-
ministracji z 1948 r., która była pierwszą habilitacją po wojnie na Wydziale Prawno-Administracyjnym UWr. Zawarta 
w niej niespotykana szeroka panorama europejskiej doktryny państwa liberalnego nie została zaakceptowana w pań-
stwie totalitarnym. Decyzją Ministerstwa Szkół Wyższych i Nauki z 1951 r. prawie cały jej nakład został przeznaczony 
na makulaturę. Prof. J. Jeżewski podkreślił, że również kolejne dzieło Profesora Longchampsa Współczesne kierunki 
w nauce prawa administracyjnego na Zachodzie Europy (1968) jest jedynym tego rodzaju opracowaniem w piśmiennic-
twie europejskim. 
O prywatnym życiu Profesora Longchampsa opowiedziała jego córka dr Katarzyna Walewska. 
Profesor nie był skoncentrowany na sobie, lecz na dziele. Istotny dla niego był dobór uczniów, 
którzy musieli znać języki i wyjeżdżać za granicę. Jego miłością była dydaktyka. Pewnego razu 

wrócił do domu i z nieskrywanym zadowoleniem powiedział: „Złożyłem kpk”. Oznaczało to, że swoim wykładem zmoty-
wował studentkę, która zwyczajowo w jego trakcie uczyła się kpk, do zamknięcia tego kodeksu i słuchania Profesora. Pasją 
Profesora była sztuka, poezja i nauka, a na jego biurku można było znaleźć m.in. książki N. Wienera, Cybernetyka a społeczeń-
stwo, A. Einsteina, Ewolucja fizyki.
W kolejnym wystąpieniu prof. Z. Kmieciak powiedział, że Profesor Longchamps był metodologiem i komparatystą wielkiego 
formatu. Najlepszym tego dowodem jest artykuł Z badań porównawczych w dziedzinie prawa. Refleksja metodologiczna, podyk-
towany żonie w szpitalu tydzień przed śmiercią. Profesor Longchamps opisał w nim trzy zasadnicze fazy badań porównawczych: 
wyznaczenie przedmiotu, porównanie i interpretację. Mówca podkreślił, że książka Profesora Współczesne kierunki w nauce prawa 
administracyjnego na Zachodzie Europy jest dziełem niespotykanym nawet w literaturze obcej. Wprawdzie jest praca niemieckiego 
komparatysty J. Schwarze, European Administrative Law (1992), jednak ma zupełnie inny charakter, gdyż opisuje bardziej prawo 
pozytywne. Profesor Longchamps pisał natomiast o zjawiskach kulturowych. W ocenie mówcy lektura dzieł Profesora potwier-
dza, że opracowania naukowe mogą być tak samo wciągające, jak narracja klasycznych pozycji beletrystyki. 
Następnie wnuk Profesora, ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier (UJ), postawił istotne pytanie, co pozostawia po sobie zmarły prawnik, profesor 
prawa. Mówca zauważył tutaj, że wciąż bardzo inspirującym opracowaniem Profesora jest traktat filozoficznoprawny Z problemów poznania prawa (1968). 

Profesor J. Supernat (UWr) na wstępie swojego wystąpienia przekazał najlepsze myśli i pozdrowienia od Dyrektora 
Instytutu Nauk Administracyjnych naszego Wydziału prof. T. Kocowskiego – ucznia prof. A. Chełmońskiego juniora, 
który z kolei był uczniem i przyjacielem Profesora Longchampsa. Zaznaczył, że w 1969 r. powstał Instytut Nauk 
Administracyjnych, który miał zrealizować ideę szkoły kameralistyki. Zauważył, że w książce Założenia nauki admi-
nistracji, będącej w  istocie systemem nauki administracji, szczególnie interesujące jest wyodrębnienie administracji 
publicznej. Otóż administracja publiczna jest postrzegana jako powiązana z państwem, a władzy wykonawczej ma nie 
być poza przestrzenią państwową. Tymczasem Profesor Longchamps zaproponował adekwatną dzisiaj, powszechnie 
pojemną i ponadczasową definicję administracji publicznej jako zjawiska pozapaństwowego, pozaprawnego i pozace-
lowościowego (celami i wartościami zajmuje się nauka polityki administracyjnej). Współcześnie funkcjonuje przecież 

administracja w przestrzeni pozapaństwowej, o czym traktują prace prof. R. Grzeszczaka, Władza wykonawcza w systemie Unii Europejskiej i The Ad-
mnistrative State, pod red. A. von Bogdandy, P.H. Hubera i S. Cassese. J. Supernat przypomniał również definicję administracji publicznej autorstwa 
prof. J. Bocia, która jego zdaniem wymaga korekty i uzupełnienia o pozapaństwową administrację unijną, w tym przez zastąpienie w jej treści frazy 
„przejęte przez państwo” przez „przejęte i przyznane przez państwo”. 
Profesor M. Szewczyk (UAM) omówił opracowanie Profesora Longchampsa O źródłach prawa administracyjnego (problemy poznawcze). Z jego treści 
referent wyeksponował pięć zagadnień. Po pierwsze, znaczenie problematyki źródeł prawa w państwie prawa. Po drugie, nowatorską wówczas kon-
cepcję zamkniętego systemu źródeł prawa. Po trzecie, różnorodność systemu źródeł prawa administracyjnego. Po czwarte, delegowanie kompetencji 
ustawodawczych. Po piąte, znaczenie badań historycznych nad źródłami prawa administracyjnego. 
Z kolei prof. A. Wróbel swoje wystąpienie poświęcił koncepcji stosunku prawnego opracowanej przez Profesor Longchampsa. W ocenie mówcy 
doktryna ta ma charakter uniwersalny. Tkwi w niej duży potencjał intelektualny. To, co jest osiągnięciem szkoły wrocławskiej, czyli koncepcja sytuacji 
prawnej, wynika właśnie z rozwinięcia teorii stosunku prawnego Profesora Longchampsa. 
W ostatnim referacie prof. I. Lipowicz (UKSW) zrekonstruowała poglądy Profesora na postawie książki Współczesne 
kierunki w nauce prawa administracyjnego na Zachodzie Europy. Zaznaczyła, że w tym zakresie istotne było, iż pierwsze 
jego dzieło (Założenia nauki administracji...) zostało zniszczone na polecenie władz. W drugiej pracy (tj. we Współ-
czesnych kierunkach...) Profesor chciał opowiedzieć o sytuacji prawnej człowieka wobec takiej administracji, jaka być 
powinna, a nie o takiej, jaka była w kraju w latach 50. ubiegłego wieku. Jednak nie mógł tego zrobić, ponieważ kolejna 
praca nie ujrzałaby światła dziennego. W przekonaniu mówczyni, Współczesne kierunki... to ukryty traktat o wolności 
i prawach człowieka napisany niczym powieść z kluczem. Ze względu na cenzurę nie mógł napisać tego wprost. Trzeba 
ten ukryty traktat o wolności czytać uważnie, przy czym przez dobór przymiotników można wiele wyczytać. Dzieło jest 
napisane za zasłoną cudzych poglądów. Profesor często analizował zagraniczne prace doktorskie badaczy, którzy później 
stali się klasykami doktryny. Mówczyni w konkluzji zaznaczyła, że Profesor pokazuje, jak krucha jest instytucja państwa 
prawnego i jak bardzo należy o nią dbać. Odrzucanie tej konstrukcji prowadzi do zaprzeczenia wolności. 
Pełne teksty referatów zostały opublikowane w majowym zeszycie „Państwa i Prawa”. W trakcie konferencji zaprezentowana została także książka: 
Franciszek Longchamps de Bérier. Pisma wybrane z lat 1934-1970. Wybór i wstęp Zbigniew Kmieciak.
W uroczystości uczestniczyli z naszego Wydziału: Dziekan prof. Karol Kiczka, prof. Jerzy Supernat, dr Barbara Kowalczyk, dr Justyna Przedańska, dr 
Dominika Cendrowicz, dr Łukasz Prus i mgr Jakub Mrożek, oraz byli pracownicy naszego Wydziału: prof. Jan Jeżewski, prof. Janusz Trzciński i prof. 
Robert Grzeszczak. 

 Łukasz Prus
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Fot. J. Supernat, Ł. Prus
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Analiza proporcjonalności ograniczeń
konstytucyjnych praw i wolności. 
Teoria i praktyka
Anna Śledzińska-Simon 
e-Monografie nr 140
rok wydania 2019
ISBN 978-83-66066-55-7 (druk)
ISBN 978-83-66066-56-4 (online)
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/102713

Aktualne problemy prawa materialnego
i procesowego cywilnego
red. Elwira Marszałkowska-Krześ
e-Monografie nr 142
rok wydania 2019
ISBN 978-83-66066-63-2 (druk)
ISBN 978-83-66066-64-9 (online)
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/102870
DOI: 10.34616/23.19.022

Autonomia jednostki w międzynarodowym 
prawie karnym
Agata Wnukiewicz-Kozłowska
e-Monografie nr 135
rok wydania 2019
ISBN 978-83-66066-49-6 (druk)
ISBN 978-83-66066-50-2 (online)
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/102030

Prawo własności intelektualnej 
w Królestwie Polskim (1845-1918)

Tomasz Dolata
e-Monografie nr 139

rok wydania 2019
ISBN 978-83-66066-59-5 (druk)

ISBN 978-83-66066-60-1 (online)
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/102016

Dziedziczenie nieruchomości w świetle 
orzecznictwa sądów apelacji lwowskiej  
w okresie międzywojennym
Józef Koredczuk
e-Monografie nr 138
rok wydania 2019
ISBN 978-83-66066-57-1 (druk)
ISBN 978-83-66066-58-8 (online)
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/102028

System patentowy w gospodarowaniu 
wiedzą. Ekonomia wiedzy technicznej 

skodyfikowanej
Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska

e-Monografie nr 137
rok wydania 2019

ISBN 978-83-66066-53-3 (druk)
ISBN 978-83-66066-54-0 (online)

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/102011

Przemoc wobec dzieci w rodzinie
Joanna Helios, Wioletta Jedlecka

e-Monografie nr 141
rok wydania 2019

ISBN 978-83-66066-61-8(druk)
ISBN 978-83-66066-62-5 (online)

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/102730
DOI: 10.34616/23.19.030

W przygotowaniu:
Wybrane zagadnienia polskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku 
czci dr. Józefa Kremisa i dr. Jerzego Strzebinczyka 
red. Julian Jezioro, Krzysztof Zagrobelny

Rycerscy spadkobiercy księcia Świętopełka „nakielskiego” z rodów Lisów 
i Wierzbnów. Studium historycznoprawne
Tomasz Kruszewski

Prawo wobec wyzwań współczesności. Z zagadnień nauk penalnych
red. Joanna Helios, Wioletta Jedlecka, Adam Kwieciński

Nowele Justyniana I i Justyna II przeciw kazirodczym małżeństwom w Me-
zopotamii, Osroenie i Eufratezji
Jarosław Rominkiewicz

Identyfikacja treści prawa do sądu – wybrane zagadnienia
Olga Hałub-Kowalczyk, Mariusz Jabłoński, Mateusz Radajewski

 

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/102870
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/102730
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/102730
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Z recenzji dr hab. Joanny Wegner: Łukasz Prus, Ochrona uzasadnionych oczekiwań jednostki 
jako zasada ogólna europejskiego prawa administracyjnego, Wrocław 2018

Przedmiotem recenzowanej monografii Łukasza Prusa stało się ważne z punktu widzenia nauki prawa administracyj-
nego tytułowe zagadnienie. Pozycja wyróżnia się szczegółowym i wyczerpującym, a zarazem pionierskim omówie-
niem tematu. Stanowi cenny wkład w rozwój nauki administracji i prawa administracyjnego. Na pozytywną ocenę 
pracy zasługuje dobór narzędzi metodologicznych, koncentrujących się wokół komparatystki prawniczej, powszech-
nie zaakceptowanej w nauce obcej jako właściwej dla badania prawa unijnego. Autor posłużył się nimi z należytą dozą 
krytycyzmu, dostrzegając nie tylko zalety metody porównawczej, ale i pewne niebezpieczeństwa związane z odmien-
nym znaczeniem zjawisk prawnych obserwowanych w poszczególnych porządkach. Nie można oprzeć się wrażeniu, 
że sprawnemu wykorzystaniu w pracy narzędzi metody porównawczej w badaniu prawa administracyjnego sprzyjało 
odwołanie się w tym zakresie do koncepcji F. Longschampsa i J. Wróblewskiego.
Konstrukcję pracy cechuje równowaga między częścią teoretyczną a odniesieniami do praktyki stosowania prawa. Na 
wyróżnienie zasługuje niezwykle bogate udokumentowanie opracowania, jak również bezpośrednie wykorzystanie 
w pracy wskazanych w bibliografii źródeł. Klarowności rozważań służą bez wątpienia liczne przykłady z orzecznictwa 
sądowego. Posługiwanie się przez autora orzecznictwem TSUE oraz publikowanymi opiniami działających przy TSUE 
rzeczników generalnych cechuje się niezwykle wysokim poziomem. Wprawdzie autor ograniczył badania wyłącznie 
do prawa administracji Unii Europejskiej, jednak wysuniętym wnioskom nadawać można szersze znaczenie. Stanowią 

one nie tylko – jak przekonuje w zakończeniu autor – punkt wyjścia do dalszych rozważań, ale w istotnym zakresie poczynione przez niego ustalenia 
odnosić można wprost do relacji pomiędzy jednostką a administracją krajową. Poszczególne rozdziały zakończono uwagami podsumowującymi 
kolejne fragmenty wywodu, co sprzyja jego przejrzystości. W monografii zamysł ten zrealizowano konsekwentnie, z jasnym przedstawieniem czy-
telnikowi stanowiska autora w każdej istotniejszej kwestii.
Autor przedstawił zasadę uzasadnionych oczekiwań jednostki jako zasadę ogólną europejskiego prawa administracyjnego, dostrzegając trudno-
ści terminologiczne związane z tym ostatnim pojęciem, niekiedy utożsamianym z prawem administracyjnym Unii Europejskiej (takie założenie 
przyjęto też w recenzowanej monografii). Równolegle prezentowana jest koncepcja, według której termin ten obejmuje także przepisy prawa ad-
ministracyjnego państw członkowskich, służące pośredniemu wykonaniu prawa europejskiego, przepisy i wykształcone w orzecznictwie zasady 
prawa, ustanawiane w celu bezpośredniego wykonywania prawa unijnego przez organy Unii (własne prawo administracyjne), oraz przepisy i zasady 
wykształcone w orzecznictwie wykorzystywane w celu stosowania i wykładni prawa administracyjnego państw członkowskich w zgodzie z prawem 
unijnym.
Ochrona prawna uzasadnionych oczekiwań według ustaleń monografii jawi się jako zjawisko złożone pod względem elementów składowych, 
przesłanek ochrony, a  także konsekwencji prawnych jej naruszenia. W rozdziale II wskazano, że ochronę prawną uzasadnionych oczekiwań 
jednostki należy wywodzić z zasady demokratycznego państwa prawnego. Autor przypomniał wynikające z tej zasady wartości. Ogólna teza 
o determinowaniu ochrony prawnej uzasadnionych oczekiwań jednostki regułami wywodzonymi z zasady demokratycznego państwa prawnego 
przeplata się przez całą pracę i dowodzi znaczenia tej zasady dla pozycji jednostki w relacjach z administracją Unii Europejskiej.
Nie umknęła uwadze autora potrzeba rozróżnienia pomiędzy subiektywnym zabarwieniem uzasadnionych oczekiwań a kategorią obiektywną pew-
ności prawa, przedstawionymi jako dwie strony jednej wartości państwa prawnego. Podkreślono, że „Strona obiektywna, a zatem pewność prawna, 
ma charakter generalny i odnosi się do jakości prawa. Strona subiektywna, czyli ochrona uzasadnionych oczekiwań, to przewidywalność sytuacji 
prawnej jednostki”. Konstatacja ta pozwoliła na wyodrębnienie w rozdziale III szczegółowych postulatów kierowanych wobec ustawodawcy, two-
rzonego przez niego prawa, a także organów stosujących prawo. Do składowych zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań jednostki autor zaliczył: 
zasadę publikacji aktów prawnych w językach urzędowych Unii, potrzebę pozostawienia w mocy skutków prawnych unieważnionego aktu prawne-
go, zasady skuteczności i efektywności prawa, zasady jego jedności i spójności oraz zasadę odrębności procesowej. Z kolei na zasadę ochrony uza-
sadnionych oczekiwań jednostki według autora składają się zasada niedziałania prawa wstecz i zasada nieodwołalności aktów administracyjnych.
Na szczególną uwagę zasługuje fragment poświęcony żywo ostatnio dyskutowanemu problemowi podwójnego karania w europejskim prawie 
administracyjnym. Kwestia dopuszczalności multiplikacji sankcji karnych i administracyjnych jawi się jako złożona i trudna do rozstrzygnięcia 
na wysokim poziomie ogólności.
Nie mniej interesująco prezentuje się poruszona w książce kwestia związania praktyką administracyjną przez organy administracji publicz-
nej.Można się zastanawiać, na ile poczynione przez autora uwagi można odnosić do – ustanowionej mocą nowelizacji z dnia 7 kwietnia 2017 r. 
w art. 8 § 2 k.p.a. – zasady konsekwencji, obligującej organy stosujące prawo do respektowania utrwalonej praktyki administracyjnej.
Dużo miejsca autor poświęcił rozważeniu warunków ochrony uzasadnionych oczekiwań jednostki w europejskim prawie administracyjnym. 
Zabieg wydaje się zasadny, zważywszy na ich znaczenie dla podjętego tematu. Przyznając rację rzecznikowi generalnemu P. Legeremu, autor 
zidentyfikował trzy przesłanki naruszenia wskazanej zasady: 1) istnienie obiektywnej podstawy uzasadnionych oczekiwań, tj. aktu, lub inne 
zachowania organu stanowiącego bądź stosującego europejskie prawo administracyjne, które po stronie jednostki spowodowało uzasadnione 
oczekiwanie, 2) osoba, której naruszenie to dotyczy, nie może być w stanie przewidzieć zmiany postępowania przyjętej przez administrację 
unijną, 3) ochronie nie może sprzeciwiać się interes publiczny leżący u podstaw zaskarżonego aktu lub innego zachowania organu stanowiącego 
bądź stosującego europejskie prawo administracyjne. Badania autora dowodzą, że w  sferze europejskiego prawa administracyjnego daje się 
wyróżnić kilka warstw ochrony omawianej zasady, obejmujących zmiany prawodawstwa oraz modyfikacje w obrębie wydanych aktów admi-
nistracyjnych i innych form działania administracji. Działanie zgodne z zasadą ochrony uzasadnionych oczekiwań jednostki może wymagać 
podejmowania przez organy procesowe skomplikowanych zabiegów wykładni, zwłaszcza gdy w grę wchodzi wykonywanie europejskiego prawa 
administracyjnego z uwzględnieniem rodzimych rozwiązań proceduralnych.
Monografia przedstawia też konsekwencje prawne naruszenia zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań jednostki w europejskim prawie admi-
nistracyjnym w każdej z wyróżnionych wcześniej płaszczyzn jej ochrony. Autor zdaje się omawianej zasadzie przypisywać walor normatywny, 
dowodząc, że stanowić ona może samodzielną podstawę roszczeń jednostkowych.
Opracowanie wypełnia w moim przekonaniu pewną lukę w badaniach nauki administracji i prawa administracyjnego. Wyjaśnia istotę ważnego 
w demokratycznym państwie prawnym zagadnienia o charakterze gwarancyjnym. Ustalenia pracy dowodzą, że podbudowa teoretyczna ochrony 
uzasadnionych oczekiwań jednostki, jak i dobre rozwiązania legislacyjne mogą okazać się niewystarczające przy braku odpowiedniego rozumie-
nia omawianego zagadnienia w praktyce stosowania prawa. Zgadzam się z autorem, że zachowanie zasady uzasadnionych oczekiwań jednostki 
należy zaliczać do przesłanek prawidłowości podejmowanych aktów administracyjnych. W warunkach wielopłaszczyznowego systemu prawne-
go spełnienie tego warunku bywa jednak skomplikowane.

Pełna recenzja dostępna w: „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2019, nr 2, s. 167-172.
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Wykładnia autonomiczna pojęć prawa spółek w orzecznictwie  
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Agnieszka Guzewicz
Wydawnictwo C.H.Beck
Seria: Monografie Prawnicze 
Rok wydania: 2019 
ISBN: 978-83-8158-474-6 

Niniejsza publikacja stanowi pierwsze monograficzne opracowanie koncepcji wykładni autonomicznej pojęć 
prawa spółek. Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie sposobu rozumowania Trybunału Sprawiedli-
wości Unii Europejskiej przy poszukiwaniu jednolitego ponadnarodowego brzmienia pojęć prawa spółek oraz 
ich gruntowne omówienie według zaproponowanej systematyki.
W publikacji omówiono:
- rolę TSUE w procesie interpretacji norm prawa unijnego, ze szczególnym uwzględnieniem istoty procedury 
pytań prejudycjalnych;
- mechanizmy wykładni autonomicznej, w tym genezę, zasady, dyrektywy oraz granice wykładni;
- sposób kształtowania oraz wagę znaczeniową autonomicznych pojęć prawa spółek;

- autonomiczne pojęcia prawa spółek immanentnie związane ze swobodami traktatowymi, z położeniem nacisku na procesy mobilności spółek 
oraz problematykę „złotej akcji”;
- autonomiczne pojęcia prawa spółek mające swoje źródło w aktach prawa wtórnego, w tym zagadnienia dotyczące transparentności danych  
o spółkach oraz ich oddziałach, podwyższenia kapitału zakładowego, łączenia się spółek akcyjnych, a także związane ze sprawozdawczością, uczest-
nictwem pracowników oraz ofertą publiczną i wprowadzaniem do obrotu papierów wartościowych.

Monografia jest przeznaczona zarówno dla przedstawicieli nauki zajmujących się prawem handlowym oraz europejskim, jak również praktyków 
prawa: sędziów, adwokatów, radców prawnych. Jest także skierowana do przedsiębiorców prowadzących lub planujących podjąć transgraniczną 
działalność gospodarczą. Będzie ponadto użyteczna dla studentów i absolwentów studiów prawniczych oraz aplikantów.

Nowości w innych wydawnictwach

Przypisanie sprawstwa skutku w sensie dynamicznym w polskim prawie karnym
Szymon Tarapata
Wydawnictwo: Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja
Rok wydania: 2019 
ISBN: 978-83-948207-9-4

W monografii przedstawiono kompleksową analizę przesłanek przypisania skutku. Liczne przykłady oraz uwzględ-
nienie bogatego orzecznictwa i piśmiennictwa krajów anglosaskich sprawiają, że książka zainteresuje zarówno na-
ukowców, jak i przedstawicieli zawodów prawniczych. Przyda się m.in. w sprawach związanych z niewłaściwym 
leczeniem i wypadkami drogowymi.

Książka zasługuje na uwagę Czytelnika z kilku powodów. Po pierwsze: odnaleźć w niej można twórcze, 
a zarazem krytyczne omówienie niemal wszystkich zagadnień wiążących się z problematyką prawnokar-
nego przypisania skutku. Po drugie: Autorowi udało się spojrzeć na procedurę przypisywania sprawstwa 
wielopłaszczyznowo oraz z różnych perspektyw, uwzględniających nie tylko rozmaite elementy struktu-
ralne przestępstwa, ale także formy jego popełnienia. Po trzecie: zasługujące na uznanie dążenie, aby 
kryteria przypisania odpowiednio uadekwatnić, a jednocześnie jak najpełniej znormatywizować, sprzy-
ja zapewne wytyczaniu granic, poza które nie powinna sięgać odpowiedzialność karna w konstytucyjnym 
państwie prawa.

prof. dr hab. Jacek Giezek

„Kwartalnik Prawno-Finansowy”
W zeszycie nr 3 swoje artykuły umieścili autorzy reprezentujący zarówno macierzysty Uniwersy-
tet, jak również inne ośrodki akademickie, tj. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu czy Uniwersytet Rzeszow-
ski. Opracowania te dotyczą istotnych problemów z zakresu prawa finansów publicznych, prawa 
podatkowego, a także zagadnień leżących ,,na styku’’ praca cywilnego i prawa podatkowego.
W czwartym numerze „Kwartalnika Prawno-Finansowego” znajdują się artykuły, w których 
przedstawiciele czołowych polskich ośrodków naukowych poddali refleksji m.in. zagadnienie 
terminów opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz fizjokratycznej teorii podatku i jej 
recepcji w polskiej myśli podatkowej.



We wrześniu w Muszynie Instytut Prawa Cywilnego współorganizuje wraz z Katedrą Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Zakładem Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ogólnopol-
ski Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego. 
Organizatorzy: prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ, dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński), dr hab. Ra-
dosław Flejszar (Uniwersytet Jagielloński).

19.09-21.09. Instytut Historii Państwa i Prawa organizuje w Polanicy-Zdroju ogólnopolską konferencję Handel w dziejach państwa i prawa. 
Organizator: dr Jacek Przygodzki.

20.09. Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego wraz z Zakładem Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego orga-
nizują we Wrocławiu ogólnopolskie IV seminarium ekspertów nt. stosowania unijnych aktów prawa międzynarodowego prywatnego i procesowego. 
Seminarium jest częścią projektu Informed Choices in Cross-Border Enforcement (IC2BE) realizowanego w ramach programu Komisji Euro-
pejskiej JUSTICE.

21.09-22.09. Instytut Nauk Administracyjnych organizuje we Wrocławiu ogólnopolską konferencję X Krakowsko-Wrocławskie Spotkania Admi-
nistratywistów: Układ administracyjny. 
Organizator: dr hab. Jerzy Korczak, prof. UWr.

22.09-25.09. We Wrocławiu odbędzie się, organizowana przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa, ogólnopolska konferencja Z zagadnień teorii 
i filozofii prawa. Polityczność (nauki prawa i praktyki prawniczej). 
Organizator: prof. dr hab. Andrzej Bator. 

23.09-24.09. Instytut Nauk Administracyjnych organizuje we Wrocławiu Ogólnopolską konferencję naukową – Zjazd Katedr i Zakładów Publicz-
nego Prawa Gospodarczego: Państwo a przedsiębiorca – aktualne wyzwania. 
Organizator: dr Andrzej Borkowski.

27.09. Interdyscyplinarna Pracownia Prawa Medycznego i Bioetyki organizuje we Wrocławiu ogólnopolską konferencję Prawne aspekty leczenia 
i decyzji medycznych w sytuacjach niestandardowych. Konferencja współorganizowana przez Dolnośląską Izbę Lekarską. 
Organizator: dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska.

16.10. Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej organizuje we Wrocławiu międzynarodową konfe-
rencję Role of citizen participation and protection of citizen data in municipal smart city projects – lessons learned from Australia and Europe. 
Organizator: prof. dr hab. Jacek Gołaczyński.

20.10. We Wrocławiu odbędzie się ogólnopolska konferencja Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy – czy jest potrzebny?, współorganizowana przez 
Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego „Uniwersytecka”, Urząd Wojewódzki 
Województwa Dolnośląskiego oraz Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

25.10. Katedra Prawa Karnego Wykonawczego organizuje we Wrocławiu ogólnopolską konferencję Prawne aspekty społecznej readaptacji skaza-
nych. 
Organizatorzy: dr hab. Tomasz Kalisz, prof. UWr, dr hab. Adam Kwieciński.

08.11-09.11. Instytut Nauk Ekonomicznych organizuje we Wrocławiu III międzynarodową konferencję naukową Zabezpieczenie emerytalne. 
Organizator: dr Mariusz Dybał. Partnerem konferencji jest Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

15.11. Katedra Kryminalistyki organizuje we Wrocławiu ogólnopolską konferencję Kryminalistyczne aspekty poszukiwania osób zaginionych.  
Organizator: dr hab. Maciej Trzciński, prof. UWr.

21.11-22.11. We Wrocławiu odbędzie się ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Katedrę Prawa Karnego Materialnego. Temat: Reforma 
prawa karnego w latach 2015-2019. 
Organizator: dr hab. Piotr Góralski.

22.11. Instytut Prawa Cywilnego organizuje we Wrocławiu ogólnopolską konferencję Powszechność ubezpieczeń społecznych w teorii i praktyce. 
Konferencja współorganizowana przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. 
Organizatorzy: dr Karolina Stopka, dr Ariel Przybyłowicz.

W grudniu odbędzie się we Wrocławiu XVII Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa organizowana przez Instytut Nauk Ekonomicz-
nych oraz NK Ekonomistów. 
Organizator: dr Magdalena Homa.

04.12-06.12.Instytut Nauk Administracyjnych organizuje we Wrocławiu międzynarodową konferencję Administracja publiczna dla inteligent-
nych rozwiązań / Public Administration for Smart Solutions. 
Organizatorzy: dr hab. Jerzy Korczak, prof. UWr, dr Renata Kusiak-Winter.

13.12-14.12. Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych oraz MSK Kultur Bliskiego i Dalekiego Wschodu 
organizują we Wrocławiu międzynarodową konferencję Orient Daleki i Bliski / Orient Far and Near. 
Organizator: dr hab. Mirosław Sadowski, prof. UWr. 
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Konferencje

http://zabezpieczenie-emerytalne.prawo.uni.wroc.pl/index.htm
https://www.facebook.com/events/942775376111902/
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Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego i Kryminologii  
im. Juliusza Makarewicza 

Koło Naukowe działa od 5 lat pod opieką i kierunkiem dr. hab. Piotra Góralskiego z Katedry Prawa Karnego Materialnego. Zgodnie z nazwą 
Koła jego członkowie poszerzają wiadomości w dziedzinie prawa karnego oraz kryminologii. Nasze zainteresowania dotyczą przede wszystkim 
sprawców przestępstw, zwłaszcza tych, którzy chronicznie powracają do ich popełniania, jak również dokonują takich czynów w sposób zorgani-
zowany oraz zawodowy. Zajmujemy się również innymi kategoriami przestępców, nawet tak zazwyczaj odległych od siebie, jak zdemoralizowani 

nastolatkowie i mordercy seryjni. Na spotkaniach poruszamy tematy istotne spo-
łecznie, pozwalając odnieść się do nich w toku dyskusji, na co niekiedy brak czasu 
podczas właściwych konwersatoriów poświęconych prawu karnemu. Rozwiązu-
jemy kazusy z dziedziny prawa karnego materialnego, zwłaszcza odnoszące się 
do przestępstw zawartych w części szczególnej kodeksu karnego. Na bieżąco śle-
dzimy projekty zmian kodeksu karnego oraz omawiamy kierunki polityki karnej 
i kryminalnej w Polsce, ale również poza jej granicami, ponieważ zajmujemy się 
także zagadnieniami prawnoporównawczymi. Kilka razy w roku zapraszamy na 
spotkania praktyków – sędziów, prokuratorów oraz adwokatów – w celu zapozna-
nia członków Koła ze specyfiką i problemami pracy w tych zawodach, co pomaga 
osobom kończącym studia dokonać wyboru rodzaju aplikacji. Spotykamy się za-
zwyczaj raz w miesiącu, a informacje o dacie i miejscu spotkania są zamieszczane 
na stronie internetowej Wydziału. Wstęp na spotkania Koła jest zawsze otwarty, 
toteż zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane pogłębianiem wiedzy w dzie-
dzinie prawa karnego i kryminologii.

Próbne dostępy do baz
Próbny dostęp do e-czasopism Oxford University Press – kolekcja HSS
https://academic.oup.com/journals/
Dostęp będzie aktywny do 2.08.2019 r.
- Użytkownicy mogą skorzystać z linków prowadzących do poszczególnych czasopism, znajdujących się na załączonej liście tytułów. 
- Test zapewnia dostęp do wydań bieżących oraz archiwalnych począwszy od roku 1996.

Próbny dostęp do bazy CEIC
https://insights.ceicdata.com/login
Dostęp próbny do 30.09.2019 r.
CEIC Data Manager to rozwiązanie on-linowe, które pozwala na łatwą nawigację zgrupowanych baz danych CEIC, celem stworzenia szybkich i wnikli-
wych analiz. Użytkownicy mogą korzystać z zaawansowanych funkcji wyszukiwania, wizualizacji, przetwarzania i pobierania danych.
Bazy danych CEIC Data oferują precyzyjne i aktualne dane makroekonomiczne, sektorowe, finansowo-bankowe i statystyczne wraz z archiwami sięga-
jącymi roku 1946, obejmujące dane z całego świata. Dane te wykorzystywane są przez instytucje zarządzające aktywami, instytucje rządowe, organizacje 
akademickie i badawcze, jak również firmy konsultingowe.
Dane zawarte w bazie CEIC pochodzą z głównych, lokalnych i regionalnych biur statystycznych oraz z głównych organizacji zajmujących się zbieraniem 
danych dotyczących przemysłu dla wszystkich krajów objętych ochroną.

Criminal Justice Abstracts oraz Index to Legal Periodicals & Books – dostęp próbny
Dostęp do baz jest możliwy w sieci komputerowej UWr oraz przez serwer PROXY do dnia 15.07.2019 r.
Criminal Justice Abstracts with Full Text zawiera informacje z najbardziej znanych źródeł związanych z wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych 
z całego świata. Odzwierciedla rosnącą globalizację badań kryminologicznych.
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s7738106&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=i3h
Index to Legal Periodicals & Books Full Text to źródło informacji dla prawników, bibliotekarzy prawniczych, studentów i praktykantów adwokackich. 
Ta pełnotekstowa baza danych zapewnia pełne omówienie najważniejszych angielskich aktów prawnych.
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s7738106&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=lft

https://academic.oup.com/journals/
https://insights.ceicdata.com/login
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s7738106&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=i3h
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s7738106&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=lft


IURISPRUDENTIA – Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego Materialnego 

Na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego działają liczne koła naukowe. Dzięki strukturom organizacji naukowych 
o wyspecjalizowanym tematycznie profilu studenci mają możliwość aktywnie rozwijać poza godzinami zajęć dydaktycznych swoje prawnicze zaintereso-
wania. Chcielibyśmy zaprezentować jedno z najdłużej istniejących na naszym Wydziale – Koło 
Naukowe Prawa Karnego Materialnego Iurisprudentia, działające nieprzerwanie od 21 lutego 
2000 r. Członkami Koła było wiele roczników studentów prawa i administracji, którym szcze-
gólnie bliska była problematyka prawa karnego materialnego. Dziś wielu spośród nich pełni 
eksponowane funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości, adwokaturze i  innych zawodo-
wych środowiskach prawniczych. Niektórzy pozostali na naszej uczelni, realizując się w działal-
ności naukowo-dydaktycznej. Nierzadko utrzymują oni  kontakt z naszym Kołem, dzieląc się na 
jego spotkaniach swoimi zawodowymi doświadczeniami, praktyczną wiedzą i umiejętnościami. 

Od wielu lat opiekunem naukowym 
Koła Naukowego Prawa Karne-
go Iusriprudentia, koordynatorem 
realizowanych przez nie inicjatyw 
i  projektów badawczych, jest pan 
doktor Rajnhardt Kokot, wykładowca akademicki, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry 
Prawa Karnego Materialnego, autor licznych publikacji naukowych z  zakresu problematyki 
prawa karnego materialnego. Aktywnie wspiera działalność naszego Koła, uczestniczy w jego 
spotkaniach, inspiruje i doradza zarówno w kwestiach merytorycznych, jak i organizacyjnych. 
Zebrania Koła odbywają się – co do zasady – raz w miesiącu, jednak cykl ten nierzadko ulega 
zmianie, najczęściej w przypadku realizacji konkretnych przedsięwzięć naukowych wymaga-
jących częstszych spotkań, współpracy i konsultacji. W ostatnim okresie zarząd Koła tworzyli 
Wiktor Makles (przewodniczący), Joanna Chmielowska (wiceprzewodnicząca) oraz Adrianna 
Kruś (sekretarz). Od 2017 r. pracami Koło kierują studenci IV roku prawa: Aleksandra Olczyk 

(przewodnicząca), Krzysztof Krupa (wiceprzewodniczący) oraz Przemysław Krawczyk (sekretarz), który zastąpił na tym stanowisku Katarzynę Rogulską. 

Jako studenci entuzjaści problematyki prawa karnego chcemy dzielić się swoją pasją oraz zainteresować tym przedmiotem zwłaszcza młodsze roczniki 
studentów prawa, a także administracji, tym bardziej iż każdy adept sztuki prawniczej, przyszły profesjonalista w tej dziedzinie, musi zmierzyć się z tą 
tematyką w toku kształcenia akademickiego. Egzamin z prawa karnego materialnego zdaje się na drugim roku prawa, w sesji letniej, a zdaniem większości 
studentów, którzy mają go za sobą, nie należy on do najprostszych. Dlatego właśnie, w ramach działań podejmowanych przez nasze Koło, chcemy przy-
bliżyć jego materię. Zależy nam na wzbogaceniu wiedzy karnistycznej uzyskiwanej w toku procesu dydaktycznego realizowanego w ramach wykładów 
i zajęć przedmiotowych. Chcemy pokazać prawo karne z nieco odmiennej strony. Poznawać je z innej perspektywy niż ta, którą daje aula wykładowa czy 
sala ćwiczeń. Nasza działalność to nie tylko spotkania naukowe, na których omawiamy określone kwestie merytoryczne, analizujemy stany faktyczne, 
rozważamy rozstrzygnięcia judykatury czy dyskutujemy nad projektami nowych rozwiązań w zakresie prawa karnego, ale także inne formy poznawczej 

aktywności studenckiej. Zdając sobie w  pełni sprawę z  tego, iż tzw. teoretyczna wiedza 
prawnicza jest nieodzowna dla właściwego zrozumienia funkcjonowania prawa w praktyce 
i  jego stosowania, staramy się kłaść spory nacisk, już w  toku kształcenia zorientowane-
go teoretycznie, również na prawo karne „w akcji”. Organizujemy m.in. wspólne wyjścia 
do sądu, uczestnicząc w  charakterze „publiczności” w  toczących się procesach karnych, 
obserwując ich realia i przebieg, wyjścia do zakładu karnego, by członkowie Koła mogli 
zobaczyć, jaka jest rzeczywistość miejsc, w których stosowane przez sądy kary są wykony-
wane, a także wizyty w Zakładzie Medycyny Sądowej, uczestnicząc w zajęciach studentów 
Uniwersytetu Medycznego z „wątkiem kryminalnym”. Stałym punktem naszej działalności 
są „procesowe inscenizacje” spraw sądowych realizowane z udziałem członków Koła wcie-
lających się w określone role procesowe w toczącym się „wyreżyserowanym” postępowaniu. 
Warto dodać, iż działalność naszego Koła ma nie tylko charakter stacjonarny. Wielokrotnie 
w latach ubiegłych, samodzielnie lub we współpracy z innymi kołami naukowymi, organi-
zowaliśmy wyjazdowe warsztaty, seminaria i sympozja naukowe poza Wrocławiem, także 

zagraniczne, na których – nierzadko w atmosferze znacznie odbiegającej od aury sal akademickich – łączyliśmy realizację celów naukowych, badawczych, 
integracyjnych i poznawczych. 

Czas nauki na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii można i warto wykorzystać – czemu niewątpliwie sprzyja działalność w ramach naszego Koła 
Naukowego – na opracowanie i prezentację, a w miarę możliwości publikację, własnych tekstów, 
przedstawianych choćby na organizowanych przez nasze Koło konferencjach naukowych. W minio-
nym roku akademickim zorganizowaliśmy na naszym Wydziale Ogólnopolską Konferencję Prawa 
Karnego, poświęconą problematyce terroryzmu i jego normatywnym aspektom. To ambitne przed-
sięwzięcie udało nam się zrealizować we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Psychologii 
Sądowej „Logos” oraz Studenckim Kołem Kryminalistyki. Chcielibyśmy zachęcić naszych studen-
tów do aktywnego uczestnictwa w kolejnej edycji konferencji. Jest to idealna sposobność do wzbo-
gacenia karnistycznej wiedzy, poszerzenia zainteresowań, publicznego wyrażenia własnych poglądów 
i zapatrywań oraz podzielenia się refleksjami i wątpliwościami dotyczącymi materii prawa karnego. Tegoroczna Konferencja poświęcona jest problematy-
ce nadzwyczajnego wymiaru kary w systemie polskiego prawa karnego. Serdecznie zachęcamy do wzięcia w niej udziału, a nade wszystko do dołączenia 
do naszego Koła. Wszystkie bieżące informacje, terminy planowanych spotkań znajdują się na naszym facebookowym profilu: Koło Naukowe Prawa 
Karnego Materialnego Iurisprudentia.

Maj-czerwiec 2019 r.

Po wizycie w zakładzie karnym

Wizyta na Uniwersytecie Wileńskim, Grudzień 2005 r.



Maj-czerwiec 2019 r.

Kultowy dom studencki „Ul” doczekał się swojej tablicy pamiątkowej. Uroczystość jej odsłonięcia od-
była się 31 maja 2019 r. w budynku D na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Studenci 
prawa zawsze stanowili większość w tym akademiku, dlatego „ulowska” tablica odsłonięta została na 
tym Wydziale.
Częścią składową nowego miejsca pamięci jest tablica informacyjna: „Dom Studencki »UL« był w la-
tach 1957–2007 kultowym akademikiem Alma Mater Wratislaviensis, miejscem aktywności środo-
wiska akademickiego oraz ważnych wydarzeń społecznych i  kulturalnych, domem wielu pokoleń 
studentów, głównie Wydziału Prawa i Administracji. Byli mieszkańcy DS »UL« pełnili później istotne 
role w sferze nauki, wymiaru sprawiedliwości, administracji publicznej, kultury, gospodarki i polity-
ki. Tablicę ufundowali byli Mieszkańcy i Przyjaciele DS »UL« z okazji XIX Zjazdu Ulowców”.
Tablicę ufundowali byli mieszkańcy „Ula” z inicjatywy mec. Sławomira Walidudy i prof. Karola Kicz-
ki, kiedyś „ulowca”. W czasie uroczystości byli obecni m.in. rektor UWr prof. Adam Jezierski, prof. 
Leon Kieres, prof. Edward Gniewek, prof. Stanisław Kaźmierczyk, prof. Tadeusz Kuczyński. Zjawił 
się również obecny poseł na sejm Paweł Kukiz, niegdyś student administracji. 
W czasie uroczystości uczestnicy otrzymali okolicznościowe wydawnictwo – „Gazetkę Ulowców”, jak 
również płytę CD zespołu DS Ul w składzie: Krzysztof Domarecki, Zbigniew Majda, Witold Panek, 
Sławomir Waliduda oraz Mariusz Węgrzyniak. 
W czasie uroczystości odśpiewano Hymn prawników autorstwa Piotra Kołowrotkiewicza: „Grecja dała 

nam teorię / Rzym obdarzył nas praktyką / jedno wiemy – życie skromne / nie przystoi dziś prawnikom”. 
Akademik znajdował się przy ul. Komuny Paryskiej 21. Przed II wojną światową był siedzibą Gestapo, a latach 1945–1956 mieścił się tu Urząd 
Bezpieczeństwa. Następnie przekazano budynek na własność UWr. W 1957 r. utworzono tutaj męski akademik. S. Waliduda uważa, że „po-
chodzenie jego nazwy należy wywodzić od określenia aresztu w gwarze więziennej”. Początkowo w „Ulu” mieszkało ok. 200 studentów, później 
w 45 pokojach było 128 miejsc.



O MŁODYCH – Adam Chełmoński 

Nieżyjący już znakomity prawnik, profesor Adam Chełmoński, po dziś dzień z żalem wspominany przez wszystkich swoich wro-
cławskich współpracowników i uczniów, był jednym z tych, których młodzież szczerze prawdziwie i gorąco kochała. Może dlatego, 
że mądrość i doświadczenie długiego i ciekawego żywota bezbłędnie dyktowały profesorowi sposób postępowania z młodymi 
ludźmi oraz pozwalały mu najlepiej rozumieć pragnienia i dążenia studenterii.
Pewnego razu, gdy pani prof. Ewa Maleczyńska już zbyt długo narzekała na niegrzeczną młodzież, która to wzorców wśród star-
szego pokolenia nie za bardzo szuka, profesor przerwał te wynurzenia: W przyszłość spoglądam z optymizmem; wbrew wszystkim 
naszym usiłowaniom młodzi będą inni i lepsi niż my. Na szczęście!

Władysław Biełowicz, Stare i nowe anegdoty wrocławskie, Wrocław 1985, s. 16-17.

ROZTARGNIENIE – Jerzy Falenciak

Do bardzo roztargnionych ludzi należy profesor Jerzy Falenciak, jedna z barwniejszych postaci nie tylko naszego Uniwersytetu, 
miasta, ba – całego regionu nawet. Przed kilkoma laty z racji pełnionych funkcji, ruszył profesor pozdrowić krótkim przemówie-
niem studentów zrzeszonych w Związku Młodzieży Wiejskiej Wyższej Szkoły Rolniczej. 
Mówił ładnie – z ogniem, z sercem, z przypowieściami, których nigdy i nigdzie nie skąpił, jest bowiem świetnym gawędziarzem. 
Wysoko bardzo ocenił zawód rolnika, szczególnie wykształconego. 
– Rolnik – perrorował – to sól ziemi, to superzawód przy innych podlejszych profesjach, takich np. jak malarz lub medyk. Zdu-
mienie profesora było bezgraniczne, gdy na pytanie, dlaczego młodzi słuchacze głupio się uśmiechają, odpowiedziano mu: 
– Po pierwsze – to tutaj jest zebranie Zrzeszenia Studentów Polskich, a po drugie – to nie jest Wyższa Szkoła Rolnicza, lecz Aka-
demia Medyczna.

Władysław Biełowicz, Stare i nowe anegdoty wrocławskie, Wrocław 1985, s. 17.
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KRONIKA ŻAŁOBNA

Szczegółowe dane dotyczące życiorysu i publikacji dostępne na stronie: 
 http://70.wpae.uni.wroc.pl/sylwetki-profesorow

Wszystkie sprawy dotyczące  
rejestracji publikacji prosimy  

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

Złote myśli  
Profesora Jana Bocia

W czasie głosowania wszyscy posłowie są skupieni na plecach 
swojego nosiciela idei. 

Można wszystko; można jabłko przekroić przez robaka i mówić: 
jakie robaczywe jabłko! Można przekroić inaczej i mówić, jakie 
zdrowe jabłko!
Każda rewolucja, każda nowa władza wprowadza jeszcze bar-
dziej rozbudowaną administrację. 

T. Sekuter, Tako rzecze Mistrz Boć, [w:] Profesora Jana Bocia Styl – Słowa – 
Szkoła, red. A. Szadok-Bratuń, Bielany Wrocławskie 2009, s. 25-26.

Adam Chełmoński
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Lesław Adam 
1908-1979

Maria Lipczyńska-Koperowa 
1919-1984

Włodzimierz Gutekunst
1914-1979


