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Szanowni Państwo, 

 z okazji Świąt Wielkanocnych  
w imieniu Kolegium Dziekańskiego 

składam Czytelnikom Biuletynu WPAE  
najszczersze życzenia zdrowych, pogodnych Świąt,  

odpoczynku w rodzinnym gronie  
oraz zasłużonego relaksu. 

Wszystkiego najlepszego! 

Dziekan WPAE 
prof. dr hab. Karol Kiczka
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Uroczyste otwarcie Auli Leopoldina
Po czterech latach odrestaurowywania, w  pierwszy dzień wio-
sny – 21.03.2022, Aula Leopoldina została ponownie otwarta dla 
zwiedzających. W wydarzeniu można było wziąć udział osobiście 
lub online, oglądając transmisję prowadzoną na żywo. 

Rozpoczęcie pierwszej części uroczystości zainicjował śpiew 
Akademickiego Chóru Gaudium, który przez cały czas trwania 
imprezy dbał o  piękną oprawę wokalną. Po zakończeniu pieśni 
prowadząca spotkanie przywitała wszystkich dostojnych gości 

przybyłych na wydarzenie: przyjaciół Uniwersytetu, przedstawicieli władz państwowych, wojewódz-
kich, samorządowych i miejskich, kościołów, placówek dyplomatycznych, instytucji naukowych, świata 
nauki, życia publicznego, instytucji i przedsiębiorstw. 

Szczególnie serdecznie powitani zostali członkowie Uniwersyteckiego Komitetu „Solidarni z Ukra-
iną”. Wraz ze słowami wsparcia i  wdzięczności dla ich działań do zebranych została skierowana 
prośba o dołączenie się do akcji pomocowych na rzecz Ukrainy. 

Po przywitaniu wszystkich obecnych głos zabrał p.o. Rektora Uni-
wersytetu Wrocławskiego prof. Jan Sobczyk. Przemówienie rozpo-
czął od zadania pytania – czym jest Uniwersytet Wrocławski oraz jaką 
ma misję do spełnienia, niezależnie od historycznych uwarunkowań, 
a także zachęcił do wyobrażenia sobie wydarzeń, które przez setki lat 
miały miejsce w pięknie odnowionej Auli Leopoldina. Zwrócił uwagę na 
symbolikę malowideł i rzeźb znajdujących się na sklepieniu Auli oraz 
przepych, z jakim została ona urządzona i odnowiona, dziękując przy 
okazji wszystkim donatorom, którym zawdzięczamy możliwość podziwiania jej w obecnym stanie. 
Na szczególne podziękowania zasłużyły też konserwatorki, których ciężka i żmudna praca została 
nagrodzona widocznym zachwytem zgromadzonych.

Przemówienie profesora Sobczyka zakończył występ chóru, po czym głos 
zabrał wojewoda dolnośląski, Jarosław Obremski. W swoim krótkim wystą-
pieniu wskazał symbole miłosierdzia, sprawiedliwości, mądrości i  przed-
siębiorczości przedstawione na sklepieniu, wyrażając nadzieję oraz wiarę 
w to, że właśnie tymi cnotami, tak jak ich poprzednicy, będą się nieustannie 
kierować kolejne pokolenia studentów. W jego przemowie także nie zabrakło 
ciepłych słów i wsparcia dla naszych sąsiadów z Ukrainy, a chór odśpiewał 
wzruszającą „Modlitwę o pokój”. Następnie prowadząca spotkanie ogłosiła 
nadanie tytułów Honorowych Patronów Auli Leopoldyńskiej oraz wręcze-

nie przez Rektora dyplomów honorowych Universitas Wratislaviensis Grato Animo. Odznaczonymi 
osobistościami zostali: prof. dr hab. Marek Bojarski, rektor UWr, który w kilku słowach przywołał 
swoje wspomnienia związane z właśnie odnowioną Aulą, opowiadając ciekawe anegdoty z przeszło-
ści; prezes KGHM Marcin Chludziński; wiceprezydent Wrocławia Adam Grehl; prezydent Wro-
cławia Rafał Dutkiewicz; rektor UWr prof. dr hab. Adam Jezierski, który również wrócił pamięcią 
do swoich przeżyć dotyczących tego miejsca oraz przywołał nazwiska kilkorga z wielu wybitnych 
postaci historycznych znajdujących się na malunkach zdobiących ściany Auli; dr Łukasz Krzywka, 
który nadzorował wszelkie prace konserwatorskie; marszałek województwa dolnośląskiego Cezary 
Przybylski; prezydent Wrocławia Jacek Sutryk oraz rektor UWr prof. Przemysław Wiszewski, któ-
rego przemowa zakończyła oficjalną część spotkania.

Po przerwie, w trakcie której zgromadzeni mogli spokojnie podziwiać efekty pracy konserwatorek 
oraz Złotą Bullę Uniwersytetu, odbył się koncert przygotowany przez maestro Wiktora Kuzniecowa 
oraz Zespołu Solistów Ricordanza. Program muzyczny nawiązywał do historii i w Auli Leopoldina 
wybrzmiały na powrót klasyczne utwory wielkich kompozytorów, poprzedzone wzruszającym wy-
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konaniem nieoficjalnego hymnu Ukrainy – melodią Myroslava Skoryka. Pomiędzy poszczególnymi 
utworami można było zapoznać się z historią Auli, artefaktów i dokumentów zgromadzonych w niej 
z  tej okazji, m.in. wspomnianej już Złotej Bulli, które przybliżyli słuchaczom Tomasz Kalota oraz  
dr Adam Poznański.

Marta Godlewska

uni.wroc.pl/wraca-aula-leopoldina
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Drzwi otwarte
W dniu 23 marca 2022 r. nasi przedstawiciele gościli w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administra-
cyjnych przy ul. Worcella we Wrocławiu. Spotkali się tam z uczniami klas maturalnych oraz ich na-
uczycielami. Podczas spotkań mogli przybliżyć młodzieży nasz Wydział i Uniwersytet, przedstawili 
również ofertę dydaktyczną WPAE. Szczególne podziękowania należą się naszym studentom z Koła 
Naukowego Ekonomistów WPAE UWr: Paulinie Wyszyńskiej (Prezesce NKE) i Krzysztofowi Nowa-
kowi, którzy przez cały dzień z pasją dzielili się swoją wiedzą z uczniami. Wydział reprezentowali 
także mgr Joanna Bogdańska-Podstawska oraz dr Rafał Cieśla. Mamy nadzieję, że już niedługo bę-
dziemy mogli spotkać się z absolwentami ZSEA na naszym uniwersytecie. Serdecznie zapraszamy 
i do zobaczenia! 

Facebook WPAE

Relacje między prawem UE a prawem państw członkowskich  
z perspektywy prawa niemieckiego i polskiego

Szkoła Prawa Niemieckiego we współpracy z Saksońskim Ministerstwem Sprawiedliwości, Demo-
kracji, Europy i Równego Traktowania zorganizowała 11 kwietnia 2022 r. polsko-niemiecką debatę 
z udziałem sędziego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. Językami dyskusji były polski i nie-
miecki z tłumaczeniem symultanicznym. 

Odbyła się ona stacjonarnie na WPAE UWr, była także transmitowana online. 

Szczegółowe informacje oraz program wydarzenia dostępne są na stronie: https://prawo.uni.wroc.
pl/node/46837.

Facebook WPAE

Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych – pierwszy  
stacjonarny wykład po pandemii

Po ponad dwóch latach pandemii Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych powróciło do dzia-
łalności stacjonarnej. W czwartek 7 kwietnia 2022 r. o godz. 18.00 odbył się wykład dr. Andrzeja Bryla 
„Agresja, zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości. Napaść Rosji na Ukrainę w świetle prawa 
międzynarodowego”. 

Facebook WPAE

https://prawo.uni.wroc.pl/node/46837
https://prawo.uni.wroc.pl/node/46837
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Wizyta JE Ambasador Królestwa Niderlandów 
W dniu 6 kwietnia 2022 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 
UWr odbyło się spotkanie z Daphne Bergsma, ambasador Królestwa 
Niderlandów. Niderlandzka Ambasada zaangażowała się w  tworzo-
ne na WPAE UWr Centrum Badań nad Handlem Ludźmi. W projekt 
zaangażowana jest także Policja Królestwa Niderlandów. Podczas 
spotkania został podpisany list intencyjny, a  rozwijana w  ten sposób 
współpraca ma dla Wydziału i dla Uniwersytetu kluczowe znaczenie.

Facebook WPAE

Wirtualna sala zbrodni
„Kryminalistyka na wirtualnej sali zbrodni” to praktyczne zajęcia dla 
studentów z wykorzystaniem technologii Virtual Reality z elementami 
kryminalistyki. Zajęcia z  wykorzystaniem Wirtualnej Rzeczywistości 
(VR) odbyły się 26 i 27 marca 2022 r. ze studentami na kierunku krymi-
nologia prawnicza na WPAE.

Ten 10-godzinny przedmiot, z powodzeniem realizowany w formie ćwi-
czeń, skierowany jest do studentów pierwszego roku niestacjonarnych 
studiów kryminologii prawniczej II stopnia.

Prowadzący to pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Kryminali-
styki: dr Rafał Cieśla, dr Sylwia Skubisz-Ślusarczyk oraz dr Iwona Zieniewicz. Zajęcia z Wirtualnej 
Rzeczywistości odbyły się przy współpracy z Centrum Technologii Wirtualnej Rzeczywistości WPAE 
oraz pracowników Sekcji Pomocy Technicznej i Cyfryzacji WPAE.

W trakcie pierwszych stacjonarnych zajęć na początku marca br. studenci 
odbyli sesje treningowe Virtual Reality, tzn. uczyli się poruszać w wirtualnej 
rzeczywistości, a konkretnie po miejscu oględzin, wykorzystywali też wypo-
sażenie walizki oględzinowej, oczywiście przy uwzględnieniu merytorycz-
nej wiedzy kryminalistyczno-procesowej. Na ostatnich – weekendowych 
– zajęciach ponownie weszli na wirtualne miejsce zdarzenia i w  oparciu 
o podane informacje, co wiadomo w sprawie, podjęli czynności oględzinowe. 
Aplikacja VR daje możliwość wyboru scenariusza zdarzenia (samobójstwo, 
zabójstwo), wtedy na miejscu oględzin pojawiają się różne ślady, na podsta-
wie których możliwe jest wnioskowanie o okolicznościach sprawy.

Przedmiot kończy się zaliczeniem, którego podstawą jest ocena prawidłowego 
wykonania ćwiczenia w oparciu o rzetelną wiedzę z zakresu kryminalistyki.

Dzięki technologii VR studenci mogą praktycznie wykorzystać i przetestować 
swoją wiedzę z  zakresu kryminalistyki, przenosząc się na miejsce oględzin 
i  dokonując na nim wymaganych czynności kryminalistyczno-procesowych. 
W trakcie przeprowadzania czynności na miejscu zdarzenia studenci mają do 
dyspozycji walizkę oględzinową, którą wykorzystują do poszukiwania i zabez-
pieczania śladów. Po wykonaniu ćwiczenia, na podstawie zebranego materiału 
dowodowego i w oparciu o informacje na temat wyników badań kryminalistycz-
nych oraz innych czynności procesowych podjętych w danej sprawie, zadaniem 

studentów jest sformułowanie wersji dotyczącej charakteru zdarzenia, czyli co się podczas niego 
wydarzyło.

Przypominamy, że 1 czerwca rozpoczyna się rekrutacja na kryminologię prawniczą (studia II stopnia 
niestacjonarne) oraz na kryminologię (I stopnia niestacjonarne), a także na inne kierunki na UWr. 

Facebook WPAE
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II Wrocławskie Seminarium Cywilnoprocesowe  
„Dowody elektroniczne w postępowaniu cywilnym”  

(22 kwietnia 2022 r.)
Organizatorami spotkania są: Zakład Postępowania Cywilnego, Centrum Badań Problemów Praw-
nych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej WPAE UWr, Okręgowa Izba Radców Prawnych 
we Wrocławiu, Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu, zaś patronat honorowy objęli: Prezes 
Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Dziekan WPAE UWr, SSP „Iustitia” Oddział we Wrocławiu.

Celem konferencji jest podjęcie dyskusji nad aktualnymi zagadnieniami dotyczącymi praktycznych 
aspektów przeprowadzania dowodów elektronicznych w postępowaniach sądowych. Referaty zosta-
ną wygłoszone przez przedstawicieli nauki prawa i praktyki prawniczej specjalizujących się w dzie-
dzinie informatyzacji postępowania cywilnego. 

Zaproszenie do udziału w seminarium skierowane jest do naukowców i prawników praktyków (w tym 
sędziów, adwokatów, radców prawnych i komorników). 

Facebook WPAE

Turniej Arbitrażowy
W dniu 11 kwietnia 2022 r. dla studentów WPAE, wyrażających chęć uczestnictwa, rozpoczęła się 
I edycja Turnieju Arbitrażowego organizowanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych. Rejestra-
cja uczestników – dwuosobowych drużyn – trwała do 5 kwietnia br. 

Turniej stanowi doskonałą okazję do pogłębienia wiedzy i zdobycia doświadczenia w obszarze arbi-
trażu jako jednej z podstawowych alternatywnych metod rozwiązywania sporów. W trakcie rywali-
zacji studenci mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności zarówno poprzez przygotowywanie 
pism procesowych, jak również udział w symulacji rozprawy arbitrażowej przed zespołem arbitrów. 
Laureaci ostatniego etapu turnieju otrzymają dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości 4000 zł dla 
drużyny, która zajmie I miejsce, oraz 2000 zł dla drużyny, która zajmie II miejsce.

Facebook WPAE
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Konferencja naukowa poświęcona ochronie osób  
zgłaszających naruszenia prawa Unii (8 kwietnia 2022 r.)

Celem implementacji postanowień Dyrektywy 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających 
naruszenia prawa Unii (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2019/1937, L 305/17) 
jest nie tylko ochrona interesu publicznego i eliminowanie (przeciwdziałanie) szeregu zagrożeń, któ-
re zostały zidentyfikowane i opisowo zaprezentowane w jej motywach, ale także stworzenie kom-
pleksowego modelu ochrony w odróżnieniu od istniejących dotychczas w różnej postaci, odrębnych 
i fragmentarycznych, regulacji dedykowanych obszarom już wcześniej uznanym przez ustawodaw-
cę unijnego (i w konsekwencji implementacji krajowego) za szczególnie narażone na zagrożenia ko-
rupcyjne, a także inne niepożądane zachowania (praktyki) mające – nawet potencjalnie – negatywny 
wpływ na poszanowanie interesu publicznego (dóbr społecznych) i prywatnego. 

Implementacja postanowień Dyrektywy do krajowego porządku prawnego wymaga zespolenia sze-
regu różnych rozwiązań już obowiązujących. Kwestią podstawową wydaje się odpowiednia rekom-
pozycja istniejącego systemu ochrony danych osobowych, tajemnic ustawowych i w szerszym za-
kresie poszanowania prywatności osób fizycznych. 

W  trakcie konferencji – biorąc pod uwagę trwające od kilku miesięcy prace nad treścią ustawy 
o ochronie sygnalisty – podjęliśmy próbę wyjaśnienia zagadnień węzłowych, które tworzyć mają (lub 
powinny) fundament racjonalnego systemu ochrony sygnalisty.

Facebook WPAE

Pomoc dla uchodźcy z Ukrainy –  
współpracownika naszego Wydziału

Serdecznie zachęcamy do udziału w zbiórce pieniężnej na 
rzecz prof. Oleksandra Karpenki – pracownika Katedry Ad-
ministracji Publicznej i Gospodarki Narodowej Kijowskiego 
Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Wadyma 
Hetmana. Profesor wielokrotnie gościł na naszym Wydzia-
le, wygłaszając wykłady i referaty na konferencjach, był też 
przewodniczącym polsko-ukraińskiego zespołu badawcze-
go. W związku z trwającą wojną przyjechał do Wrocławia 
wraz z rodziną (żoną, córką oraz rodzicami) z obleganego 
i bombardowanego Kijowa. W stolicy Ukrainy zostawił cały 
swój dobytek. 

Zbiórka na rzecz prof. Oleksandra Karpenki jest dostępna 
pod adresem: https://pomagam.pl/prof_karpenko.

Warto dodać, że nasz Wydział zorganizował akcję „Śpiwór dla Lwowa”. Transport z darami od pra-
cowników, doktorantów i studentów WPAE UWr dotarł na granicę polsko-ukraińską. 

Przypominamy, że Państwa dary zostały przekazane dla Szpitala Chorób Płuc i Szkoły Wojsk Lądo-
wych we Lwowie. Akcję pomocy z WPAE UWr koordynował prof. Maciej Marszał. 

Wszystkim Państwu zaangażowanym w pomoc bardzo dziękujemy!
Facebook WPAE

https://pomagam.pl/prof_karpenko
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Nasi pracownicy w gronie laureatów XIII edycji Konkursu  
Wolters Kluwer Polska oraz „Przeglądu Sądowego”!

Książka dr hab. Agnieszki Frąckowiak-Adamskiej i Pawła Bańczyka Formułowanie pytań prejudycjal-
nych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Praktyczny przewodnik otrzymała tytuł „Książ-
ki prawniczej najbardziej przydatnej w praktyce wymiaru sprawiedliwości w 2020 roku” w konkursie 
organizowanym przez Wolters Kluwer Polska oraz miesięcznik „Przegląd Sądowy”.

Natomiast książka prof. Roberta Stefanickiego Należyta staranność zawodowa członka zarządu spół-
ki kapitałowej otrzymała wyróżnienie w tym samym konkursie. 
Gratulujemy!

Tutaj szczegóły:

https://www.wolterskluwer.com/.../rozstrzygniecie-xiii...
https://www.prawo.pl/.../ksiazki-prawnicze-najbardziej...

Facebook WPAE

Zespół badawczy projektu UNITECH
Studenckie Koło Naukowe Blok Prawa Komputerowego LegalNet zakończyło rekrutację do zespołu 
naukowego projektu badawczego finansowanego w  ramach programu „Studenckie koła naukowe 
tworzą innowacje”.

Koło jako jedyna organizacja z Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymało dofinansowanie od Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację projektu o nazwie „UNIwersytet on-line – udoskonalanie 
TECHnologii zdalnego nauczania z perspektywy ochrony prywatności”. 

Przedmiotem i celem projektu jest analiza teoretycznych i praktycznych aspektów zdalnego naucza-
nia na uczelniach wyższych. Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom w stosunku do cyberbezpie-
czeństwa, dostarczając alternatywne wytyczne w oparciu o innowacyjne rozwiązania poprawiające 
kontakt prowadzącego ze studentami czy formy egzaminowania, co w konsekwencji przekłada się na 
jakość nauczania.

Jakie działania są zaplanowane w ramach projektu?
1. Opracowanie ankiet i przeprowadzenie ich w całej Polsce.
2. Opracowanie wyników ankiet i sformułowanie wniosków.
3. Wydanie publikacji z wynikami badań.
4. Przygotowanie materiałów dydaktycznych z zakresu ochrony danych osobowych.
5. Zorganizowanie konferencji naukowej na temat prywatności w e-nauczaniu.
6. Konkurs o ochronie danych osobowych.
7. Udział członków zespołu badawczego w różnych konferencjach.

Członkowie zespołu nie muszą mieć doświadczenia ani w prawie nowych technologii, ani w realizacji 
projektów badawczych. Możliwość zgłoszenia się mieli wszyscy studenci, niezależnie od kierunku, 
roku czy trybu studiów.

Uczestnictwo w projekcie gwarantuje nie tylko poznanie nowych osób, ale także zdobycie dodatko-
wych punktów do stypendium (m.in. punkty za udział w projekcie badawczym, współautorstwo mo-
nografii, członkostwo w komitecie organizacyjnym konferencji, wygłoszenie referatu podczas konfe-
rencji, członkostwo w kole naukowym) czy wpis do suplementu do dyplomu. Będzie również okazja 
nawiązać kontakty zawodowe, zdobyć wpis do CV oraz dodatkowe punkty rekrutacyjne na studia 
doktoranckie.

Facebook WPAE

https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/news/rozstrzygniecie-xiii-edycji-konkursu-przegladu-sadowego
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/ksiazki-prawnicze-najbardziej-przydatne-w-praktyce-wymiaru%2C513624.html
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Zwycięscy w Akademickim Budżecie Otwartym!
Akademicki Budżet Otwarty to pilotażowe przedsięwzięcie, 
w którym Uniwersytet Wrocławski przekaże 150 tysięcy zło-
tych na projekty zgłoszone przez studentów, doktorantów 
i pracowników, mające na celu rozwój wspólnoty akademickiej. 
Od 16 marca do 10 kwietnia trwało głosowanie na poszcze-
gólne projekty. Spośród nich wybrano 15, które otrzyma-
ły najwięcej głosów, i miło nam poinformować, że jednym ze 
zwycięskich projektów jest iOS – inkubator Odpoczynku Stu-
denckiego – inicjatywa naszego Wydziału, której autorem jest 
Inkubator Doskonałości Naukowej – Digital Justice.

W planach jest utworzenie dla studentów, doktorantów i pra-
cowników Wydziału przestrzeni do odpoczynku, gdzie będzie 
można spędzić czas między zajęciami, porozmawiać, poczytać 
książkę (planowana jest półka bookcrossingowa) i  zintegro-
wać się z osobami studiującymi, co przyczyni się do większe-
go poczucia wspólnoty. Projekt obejmuje zakup odpowied-
nich akcesoriów (mebli, książek, roślin) oraz umieszczenie 
ich w niewykorzystanej przestrzeni na korytarzu na III piętrze  

w budynku D WPAiE. Pełna lista zwycięskich projektów: https://uni.wroc.pl/zwycieskie-projekty-w-aka-
demickim-budzecie-otwartym-2022/.

Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych  
Komunikacji Elektronicznej (CBKE) – spotkania

Z  przyczyn niezależnych spotkanie tematyczne CBKE z  dr Magdaleną Piech „Nowe obowiązki 
platform internetowych na gruncie Aktu o Usługach Cyfrowych”, które miało się odbyć 7 kwietnia  
2022 r., zostało przeniesione na 17 maja 2022 r. na godz. 18.00. Odbędzie się za pośrednictwem MS 
Teams. Udział nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGFhMWFlMjAtOWY4ZC00M-
DY5LWEwZjctZWVmMDUxZDU3ODhk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-
4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22ec76674b-a650-4a43-addb-5f62cd1fe2a3%22%7d.

CBKE zaprasza na spotkanie tematyczne „Private International Law and Intellectual Property Rights 
– is it time to reconsider the principle of territoriality?”, które poprowadzi prof. Tereza Kyselovská 
z Brna. Odbędzie się ono 19 maja 2022 r. o godz. 18.00 za pośrednictwem platformy MS Teams. 
Udział nie wymaga wcześniejszej rejestracji.
Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTJjOTY1OTItZGNmOC00NGFj-
LTlmYTYtOTg5YTdiYjM4OWE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f-
4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22ec76674b-a650-4a43-addb-5f62cd1fe2a3%22%7d.

Facebook WPAE

https://uni.wroc.pl/zwycieskie-projekty-w-akademickim-budzecie-otwartym-2022/
https://uni.wroc.pl/zwycieskie-projekty-w-akademickim-budzecie-otwartym-2022/
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Letnia Szkoła Prawa Konstytucyjnego EDELNet LL.B. 2022
W tym roku (11-15 lipca 2022 r.), w ramach Letniej Szkoły Prawa Konstytucyjnego EDELNet LL.B., 
sześciu wybranych studentów naszej uczelni poleci do Bonn (Niemcy). Program realizowany będzie 
przy współudziale FernUniversität Hagen (Niemcy), Open Universiteit (Niderlandy), Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (Hiszpania) oraz Open University (Wielka Brytania).

Koszt zakwaterowania pokrywa Uniwersytet Wrocławski i FernUniversität Hagen. Studenci będą 
mieli zapewniony pobyt w hostelu „Bonn”. Łączna liczba uczestników w tym projekcie ma wynosić 
30–40 osób.

Program rozpoczyna się pod koniec kwietnia fazą przygotowawczą online, podczas której uczestni-
cy będą samodzielnie poznawać materiał, wspierając się wykładami w formie zdalnej i sesjami Q&A. 
Druga część programu odbędzie się stacjonarnie 11 lipca w Bonn, w formie profesjonalnego prze-
twarzania hipotetycznych symulacji przypadków. Podczas tego etapu studenci zostaną przydzieleni 
do międzynarodowych grup, które przyjmą rolę aktora prawnego/politycznego zaangażowanego 
w problem symulacji (partia polityczna w parlamencie, grupa adwokacka itp.), co pozwoli zetknąć się 
z charakterem i wymogami zawodu. Pomoże też poznać zawiłości rzeczywistego działania prawa 
w praktyce oraz nauczyć argumentacji przy użyciu języka prawa w różnych kontekstach prawnych. 
W  trakcie trwania programu studenci odbędą ustrukturyzowane i  intensywne szkolenia nie tylko 
z zakresu prawa, ale także z umiejętności miękkich, takich jak pogłębienie znajomości języka angiel-
skiego prawniczego czy umiejętność pracy zespołowej i udziału w debacie akademickiej.

Ewentualne pytania dotyczące Letniej Szkoły należy kierować na adres: michal.stepien@uwr.edu.pl 
(dr Michał Stępień).

Facebook WPAE

Sukces studenta naszego Wydziału!
Miło nam poinformować, że Pan Michał Ostrowski – student IV roku 
prawa WPAE – został zwycięzcą XVII edycji konkursu EYe on Tax. 
Konkursu dla tych, przed którymi podatki nie mają tajemnic. Block-
chain, sztuczna inteligencja, strategie biznesowe, inwestycje i wielkie 
pieniądze – świat pełen fiskalnych zależności.

Serdecznie gratulujemy Panu Michałowi!

Facebook WPAE

mailto:michal.stepien%40uwr.edu.pl%20?subject=
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Wieczory z klimatem
Zespół do spraw zmian klimatu serdecznie zaprasza na cykl otwartych wykładów w ramach „Wie-
czorów z  klimatem”. Cykl ma na celu przedstawienie podstawowych procesów obserwowanych 
zmian klimatycznych, a następnie omówienie ich konsekwencji oraz określenie wyzwań, którym my 
jako społeczeństwo będziemy musieli stawić czoła w najbliższym czasie.

Spotkania będą się odbywać od 23 marca 2022 r. w kolejne środy o godzinie 18.00 na platformie MS 
Teams. Swoje wykłady zaprezentują pracownicy UWr, eksperci z różnych dziedzin reprezentujący 
różne wydziały. To sprawia, że będziemy mogli spojrzeć na efekty zmian klimatycznych w sposób 
wieloaspektowy i poznać prezentowane zagadnienia z punktu widzenia zarówno przyrodników, jak 
i humanistów, co niewątpliwie jest atutem tych spotkań. Po każdym wykładzie przewidziany został 
czas na zadawanie pytań i podjęcie dyskusji.

23.03.2022 – dr Michał J. Białek, mgr Natalia Pilguj – „Fizyczne podstawy zmian klimatycznych”; 

30.03.2022 – dr hab. Lucyna Hałupka – „Zmiany klimatyczne: aktualne i w przeszłości”;

06.04.2022 – dr hab. Lucyna Hałupka – „Wpływ zmian klimatycznych na organizmy żywe”;

13.04.2022 – dr hab. Krzysztof Świerkosz – „Antropocen i kryzys bioróżnorodności. Czy grozi nam 
VI Wielkie Wymieranie?”;

20.04.2022 – dr hab. Przemysław Mikiewicz – „Polityczne aspekty kryzysu klimatycznego”;

27.04.2022 – dr hab. Renata Kusiak-Winter, mgr Aleksandra Pinkas – „Neutralność klimatyczna, 
czyli prawo u schyłku epoki węgla”;

11.05.2022 – dr hab. Lucyna Hałupka – „Co możemy zrobić, aby zmniejszyć nasz ślad węglowy?”;

18.05.2022 – dr Magda Dubińska-Magiera – „W  jaki sposób inżynieria genetyczna może pomóc 
w walce ze zmianami klimatu?”;

25.05.2022 – dr hab. Jacek Schindler – „Katastrofa klimatyczna i wojna klimatyczna. Co to znaczy 
społeczeństwo odporne (community resilience)?”;

01.06.2022 – dr hab. Justyna Deszcz-Tryhubczak, prof. UWr, mgr Dagmara Tomczyk – „Wyzwania 
ekologiczne w perspektywie humanistycznej”;

08.06.2022 – dr hab. Katarzyna Majbroda, prof. UWr – „Antropocen – epoka sprawczości człowieka 
w perspektywie nauk społecznych i nowej humanistyki”;

15.06.2022 – dr hab. Justyna Deszcz-Tryhubczak, prof. UWr – „Młode pokolenie a kryzys klima-
tyczny”.

Osoba do kontaktu: dr hab. Dorota Mackiewicz, dorota.mackiewicz@uwr.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy.

mailto:dorota.mackiewicz%40uwr.edu.pl%0D?subject=
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Digital Justice Seminar Series 

W lutym i marcu odbyły się kolejne wydarzenia z cyklu Digital Justice Seminar Series. Seminaria or-
ganizowane przez Inkubator Doskonałości Naukowej – Digital Justice służą jako pole wymiany poglą-
dów oscylujących wokół problemów wykorzystania nowych technologii w procesie, a także włączenia 
WPAE w dyskurs międzynarodowy w tym obszarze tematycznym. Umożliwiają spotkania zarówno 
z cenionymi, uznanymi ekspertami w swoich dziedzinach, jak i z młodymi naukowcami, przedstawia-
jącymi swoje badania z zakresu specjalizacji Inkubatora. 
Inkubator jest jednostką działającą przy Uniwersytecie Wrocławskim, utworzoną w  ramach pro-
gramu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Koncentruje się na wpływie nowych 
technologii na wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych. Badania obejmują wykorzystanie w po-
stępowaniu środków takich jak np. przeszukiwanie urządzeń elektronicznych, a także skutecznej in-
teligencji w celu wymierzania kar za przestępstwa oraz tzw. predictive policing, czyli przewidywania 
możliwości popełnienia przestępstwa na danym terenie przez daną osobę. Inkubator pozwala rów-
nież nawiązać współpracę międzynarodową, m.in. poprzez organizowane przez nas seminaria, kon-
ferencje czy wykłady gościnne.
W poprzednich miesiącach mieliśmy okazję gościć prof. Giulię Lasagni z Uniwersytetu w Bolonii, któ-
ra wygłosiła dwa wykłady na temat dopuszczalności dowodów elektronicznych w Unii Europejskiej 
oraz wyzwań stojących przed wykorzystaniem sztucznej inteligencji dla potrzeb wymiaru sprawie-
dliwości w sprawach karnych.
Tym razem wysłuchaliśmy wystąpienia prof. Marka A. Drumbla, profesora prawa i kierownika In-
stytutu na Uniwersytecie Waszyngtona i Lee w Wirginii, USA. Przedstawił on zagadnienia z zakresu 
dokumentowania zbrodni międzynarodowych za pomocą nowych technologii. Zaprezentował, w jaki 
sposób za pomocą nagrań czy mediów społecznościowych dochodziło do uwieczniania tego rodzaju 
zbrodni i jak przekładało się to na ostateczne osądzenie sprawców. Ponadto podzielił się informacją 
o obecnie prowadzonych badaniach dotyczących tematyki archiwów tajnej policji byłej Czechosło-
wacji. 
Kolejną prelegentką w ramach cyklu seminariów była mgr Michalina Marcia, która poruszyła zagad-
nienie wykorzystania nowych technologii podczas gromadzenia dowodów w procesie karnym w kon-
tekście prawa do obrony. Seminarium objęło analizę istniejących modeli gromadzenia danych, uzy-
skiwania dostępu do treści komunikatów oraz metadanych, a także zagrożeń powodowanych przez 
użycie dowodów elektronicznych w świetle praw konstytucyjnych. 
Ostatnim marcowym wykładem było wystąpienie mgr Marii Dymitruk, która wprowadziła nas w te-
matykę procesu cywilnego i wykorzystania w nim sztucznej inteligencji. Doktorantka przeanalizowała 
istniejące modele zastosowań sztucznej inteligencji w sądownictwie oraz wybrane zagadnienia z za-
kresu dopuszczalności takich zastosowań, w szczególności uwzględniając kontekst prawa do sądu.
Inkubator w nadchodzących miesiącach nie przestaje aktywnie działać i ma w planach wiele spotkań, 
w tym m.in. z dr Katarzyną Parchimowicz, która opowie o regulacjach wiążących instytucje finanso-
we w zakresie korzystania z chmury.
Serdecznie zapraszamy do udziału i do śledzenia mediów społecznościowych Inkubatora, gdzie na 
bieżąco pojawiają się informacje o organizowanych wydarzeniach. 

Michalina Marcia
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Nowości z innych wydawnictw

Nakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukazała się monografia 
Asymmetric Information in Public Administration, pod red. 
D. Cendrowicz i  A. Chrisidu-Budnik, której autorami są 
pracownicy Instytutu Nauk Administracyjnych.

Autorzy podejmują problematykę asymetrii informacji 
jako zjawiska towarzyszącego zróżnicowanym działaniom 
organów administracji publicznej. Dostrzeżono deficyty 
informacyjne w takich obszarach funkcjonowania admini-
stracji publicznej, jak: planowanie przestrzenne, zamówie-
nia publiczne, kontraktualizacja usług publicznych, edukacja 
publiczna, pomoc społeczna, transformacja energetyczno-
-klimatyczna. Deficyty informacyjne oraz koszty pozyski-
wania informacji obecne są także w  procedurach admi-
nistracyjnych zmierzających do załatwienia przez organ 
administracji publicznej indywidualnej sprawy jednostki 
w formie decyzji administracyjnej, kształtującej w sposób 
władczy i jednostronny sytuację prawną jej adresata.

Monografia stanowi pierwszą polską, tak kompleksową pu-
blikację, skoncentrowaną na zagadnieniach asymetrii in-
formacji, która obecna jest w jakże zróżnicowanej i wielo-
aspektowej aktywności administracji publicznej.
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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

 O książkach, czytaniu i bibliotekach
Dzieje ludzkie są dziejami postępu, a książka jego dźwignią.

Władysław Kozłowski

Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera.
Stanisław Zieliński

•
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Wrocławski Teatr Współczesny ma dla pracowników naszego Wydziału promocyjną cenę biletów 
na spektakle – 25 zł/os., czyli 50% rabatu od ceny normalnej (dotyczy to również osób towarzyszą-
cych, nie tylko pracowników). Pula promocyjnych miejsc jest ograniczona – 40 biletów na miesiąc. 

Prosimy o rezerwowanie tych biletów indywidualnie mailowo, pisząc na adres: 
k.zuraw@wteatrw.pl, i powołując się na nazwę Wydziału.

Wrocławski Teatr Współczesny, 
ul. Rzeźnicza 12

mailto:k.zuraw%40wteatrw.pl?subject=
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Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu
pl. gen. T. Kościuszki 10

Spotkanie z prof. Janem Rychlíkiem w ramach cyklu seminariów „Polska i Europa Środkowo- 
Wschodnia w XX wieku: Czesi – Słowacy – Polacy – specyfika narodów w XX w”.

21 kwietnia, godz. 13:00, wstęp z zaproszeniem

Jan Rychlík jest wykładowcą Uniwersytetu Karola w  Pradze. 
Doktorat uzyskał na Uniwersytecie Sofijskim im. Świętego Kle-
mensa z Ochrydy (Bułgaria). Pracował m.in. w Akademii Nauk 
Republiki Czeskiej oraz na Uniwersytecie Cyryla i  Metode-
go w  Trnawie (Słowacja). Jego zainteresowania badawcze to 
problematyka formowania się nowoczesnych narodów, roz-
pad państw wielonarodowych, historia najnowsza środkowej, 
wschodniej i południowo-wschodniej Europy. Autor wielu mono-
grafii poświęconych historii Czech, Słowacji, Ukrainy, Bułgarii, 
Chorwacji, Serbii oraz Macedonii.

Koncert kwartetu smyczkowego Meccore String Quartet
21 kwietnia, godz. 19:00, wstęp wolny

Założony w 2007 r. Meccore String Quartet uznawany jest za 
jeden z najciekawszych kwartetów smyczkowych swojego po-
kolenia. Zespół od wielu lat zachwyca melomanów, występu-
jąc w najbardziej prestiżowych salach koncertowych, jak cho-
ciażby: Filharmonia Narodowa w Warszawie, Concertgebouw 
w  Amsterdamie, Beethoven-Haus w  Bonn czy Musikverein 
w Wiedniu. Kwartet z powodzeniem występuje w ramach czo-
łowych festiwali europejskich, m.in. Rheingau Musik Festival, 
Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, Ludwig van Beetho-
ven Easter Festival. Zespół miał również zaszczyt wystąpić 
jako pierwszy polski kwartet smyczkowy podczas obchodów 
Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w berlińskim Bundesta-
gu. W roku 2010 kwartet został laureatem 1. nagrody na Mię-
dzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej w Weiden oraz  
1. nagrody na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameral-
nej im. Maxa Regera w Sondershausen. Za liczne wyróżnienia 
Meccore String Quartet otrzymał również nominację do na-
grody Paszport Polityki w kategorii muzyka poważna, m.in. za 
„śmiałe łamanie konwenansów i  stereotypów”. Najnowszy al-
bum zespołu (2018) z kwartetami smyczkowymi oraz sekste-

tem „Souvenir de Florence” Piotra Iljicza Czajkowskiego powstał przy współpracy z Isabel Charisius 
i Valentinem Erbenem, muzykami legendarnego Alban Berg Quartett.

Muzycy zespołu prowadzą również działalność pedagogiczną na Uniwersytecie Muzycznym Fryde-
ryka Chopina w Warszawie, Akademii Muzycznej im. K. Pendereckiego w Krakowie oraz Akademii 
Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu.

•••



Koncert Walicki-Popiołek Duo
22 kwietnia, godz. 18:00, wstęp wolny

Utwory na gitarę i  fortepian mają tradycję sięgającą czasów 
późnego klasycyzmu. Czas ten nazwano gitaromanią. Z  tych 
licznych kompozycji muzycy wybrali Sonatę op. 71 Antona 
Diabellego – utwór pełen wyrazistego humoru i  wirtuozerii. 
Natomiast Sonatina Radamésa Gnatallego to niejako kontynu-
acja tradycji tworzenia sonat na skład gitarowo-fortepianowy. 
Dzieło niezwykle eklektyczne i wysmakowane jest bodaj po raz 
pierwszy prezentowane w Polsce przez Walicki–Popiołek Duo. 
Muzycy odnaleźli manuskrypt utworu i dokonali edycji tekstu 
nutowego. Te dwa dużych rozmiarów dzieła stanowią trzon 
koncertu. Dopełnione zostaną utworami z płyt wydanych przez 
duet: „Iberico” oraz „Made in Poland”.

Walicki–Popiołek Duo to niezwykły ensemble łączący gitarę 
oraz fortepian. Aleksandra Popiołek-Walicki oraz Jakub Wa-
licki współpracują ze sobą od 2014 r. Są absolwentami Aka-
demii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz 
absolwentami studiów podyplomowych w Akademii Muzycznej 
w Katowicach. Szukają oryginalnych brzmień w muzyce hisz-

pańskich i  argentyńskich kompozytorów, angażują w  swoje projekty polskich twórców współcze-
snych, m.in. Aleksandrę Chmielewską, Jana Oleszkowicza, Adriana Robaka czy Ewę Fabiańską-Je-
lińską. Nawiązują liczne współprace z kompozytorami oraz aranżerami, wykonują utwory wcześniej 
nienagrywane, wspierają rozwój kameralnej muzyki gitarowo-fortepianowej. W lutym 2020 r. oby-
dwoje muzycy zostali uhonorowani prestiżowym stypendium Narodowego Centrum Kultury Młoda 
Polska.

 Z cyklu „Wieczory Lisztowskie”
recital fortepianowy Andrzeja Tatarskiego „Barwy i nastroje”

26 kwietnia, godz. 18:00, wstęp wolny

Andrzej Tatarski ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Poznaniu po studiach pianistycz-
nych pod kierunkiem prof. Olgi Iliwickiej-Dąbrowskiej. Swoje umiejętności doskonalił u prof. Vlado 
Perlemutera w Paryżu. Od wielu lat jest profesorem w macierzystej uczelni, prowadząc równocze-
śnie intensywną działalność artystyczną jako solista i kameralista. Koncertując z wieloma uznanymi 
śpiewakami i instrumentalistami, dokonał wielu prawykonań utworów współczesnych kompozytorów 
polskich. W kręgu zainteresowań Andrzeja Tatarskiego pozostaje także muzyka francuska, w tym 
twórczość Oliviera Messiaena – którego cykl „Katalog ptaków” wykonał jako pierwszy polski pia-
nista. Nagrał szereg płyt z m.in. Bartoszem Bryłą, Michałem Grabarczykiem, Joanną Kozłowską, 
Konstantym Andrzejem Kulką, Bartłomiejem Niziołem, Piotrem Pławnerem, Stefanią Toczyską oraz 
kwartetem Wieniawski. Bierze udział w pracach jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów 
pianistycznych oraz muzyki kameralnej, wykłada na kursach mistrzowskich w kraju i za granicą. Od 
wielu lat jest członkiem Towarzystwa im. F. Liszta.

Marzec-kwiecień 2022 r.
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Marzec-kwiecień 2022 r.

Koncert Tomasza Motyki promujący najnowszą płytę „Poezja śpiewana”
30 kwietnia, godz. 17:00, wstęp wolny

Gościnnie: Marta Kurzeja

Tomasz Motyka – pieśniarz, balladysta, człowiek z ogromną pasją, 
którą dzieli się z innymi. Urodził się i związał z Wrocławiem, w któ-
rym mieszka do chwili obecnej, choć równie bliski jest mu Kraków. 
Po ponad 25-letniej przerwie, podczas której poświęcił się rodzinie, 
wrócił do muzyki. Gra, śpiewa i  komponuje własne utwory z nur-
tu łagodnych brzmień z niebanalnym tekstem. Odnajdziemy w nich 
spokój, jak również humor, satyrę czy refleksję nad tym co było, jest 
i może się wydarzyć. Oprócz ballad o miłości komponuje piosenki 
turystyczne czy szanty. Udowadnia, że inspiracją może być dosłow-
nie wszystko (nawet zwykła świeża bułka czy pączek bez nadzie-
nia). Dzięki autentyczności, charyzmie i pozytywnemu nastawieniu 
do ludzi i świata jest chętnie zapraszany do wielu miast i miasteczek 
w całej Polsce. Jest laureatem wielu festiwali (m.in. III miejsce na 
Bakanaliach 2021; I miejsce na Festiwalu Piosenki Żeglarskiej i Tu-
rystycznej w Żaganiu w 2019 r.; Nagroda Specjalna za przekaz ar-
tystyczny na Festiwalu Nie tylko Gospel w 2017 r.). W 2022 r. ma się 
ukazać najnowsza płyta we współpracy z Bożeną Spryńską – „Waż-
ne słowa”.

•••


