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§ 1

Rada Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (WPAE) 

potępia zbrojną agresję Federacji Rosyjskiej na Niepodległą Ukrainę. Popieramy również 

pełną niepodległość i integralność terytorialną Ukrainy. Ten barbarzyński atak jest 

pogwałceniem podstawowych zasad prawa międzynarodowego. Cała społeczność WPAE 

solidaryzuje się z całym Narodem Ukraińskim, a w szczególności z naszymi koleżankami   

i kolegami: pracownikami, doktorantami i studentami zaprzyjaźnionych wydziałów prawa  

i ekonomii, funkcjonujących na terenach Niepodległej Ukrainy. 

Рада факультету права, адміністрації та економії (РФПАЕ) Вроцлавського 

університету рішуче зусуджує збройне вторгнення Російської Федерації на Незалежну 

Україну. Ми також підтримуємо незалежність та територіальну інтегральність України. 

Цей варварський напад - зневаження базових міжнародних правових основ. Вся 

спільнота РФПАЕ солідаризується із усім українським народом, а особливо із нашими 

колегами: професорсько-викладацьким складом, аспірантами та студентами дружніх 

нам юридичних ta економічніx факультетів Незалежної України.  

The Council of the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of 

Wrocław condemns the military aggression of the Russian Federation against independent 

Ukraine. We also support the full independence and territorial integrity of Ukraine. This 

barbarous attack constitutes a direct violation of basic principles of international law. The 

whole community of our Faculty expresses solidarity with the whole Ukrainian nation, in 

particular with our colleagues: scientists, Ph.D. candidates and students of sister Faculties 

of Law and Economics functioning on the independent Ukraine's territory. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący  Rady Wydziału  
 Prawa, Administracji i Ekonomii UWr 

 Dziekan: prof. dr hab. Karol Kiczka 
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Niemiecko-Polska Szkoła Prawa Wrocław–Berlin
20 lat działalności (2002-2022)

W 2022 r. mija 20 lat od podpisania umowy o utworzeniu Szkoły Prawa Niemieckiego, która działa na 
WPAE jako część Niemiecko-Polskiej Szkoły Prawa Wrocław–Berlin. 
Uroczyste podpisanie umowy o  utworzeniu Niemiecko-Polskiej Szkoły Prawa miało miejsce  
18 czerwca 2002 r. przy okazji odbywających się we Wrocławiu V polsko-niemieckich konsulta-
cji międzyrządowych1. Istotnym tematem tych konsultacji była m.in. polsko-niemiecka bilateralna 
współpraca dotycząca kształcenia i przygotowania młodych ludzi do zmian politycznych i prawnych 
związanych z przyszłym członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Uczestnicy konsultacji podkreślili 
w szczególności znaczenie zawodowej współpracy prawników z Polski i Niemiec w UE w ramach 
wspólnego rynku pracy, wymiany gospodarczej i handlowej oraz działania wymiaru sprawiedliwości 
obu państw.
Niemiecko-Polska Szkoła Prawa powstała przede wszystkim dzięki ogromnemu zaangażowaniu dr 
Annette Bußmann, konsul Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu2, i dr. Petera Diedricha, prze-
wodniczącego zarządu Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników w Berlinie (DPJV)3, oraz 
ówczesnych dziekanów: Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego – 
prof. dr. hab. Zdzisława Kegla, oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie – prof. dr. 
Hansa-Petera Schwintowskiego.
Szkoła Prawa Niemieckiego rozpoczęła działalność dydaktyczną w  roku akademickim 2002/03, 
a  w  kolejnym roku 2003/04 naukę w  Szkole Prawa Polskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu 
Humboldtów w Berlinie rozpoczęli studenci niemieccy.
Studia w Niemiecko-Polskiej Szkole Prawa trwają cztery semestry, absolwenci zaś otrzymują odpo-
wiednio certyfikat prawa niemieckiego we Wrocławiu i certyfikat prawa polskiego w Berlinie. Cer-
tyfikat wydawany jest przez wydziały prawa we Wrocławiu i w Berlinie oraz Niemiecko-Polskie Sto-
warzyszenie Prawników. 
Program studiów — 200 godzin wykładów prawa obcego — obejmuje cztery duże działy prawa, 
które stanowią przedmiot zajęć w poszczególnych semestrach nauki. Studenci Szkoły Prawa Nie-
mieckiego rozpoczynają od zajęć z prawa publicznego, w kolejnych semestrach uczestniczą w wy-
kładach z prawa cywilnego, prawa pracy i prawa gospodarczego i w ostatnim semestrze – prawa 
handlowego i prawa spółek. W programie studiów znalazły się dziedziny prawa niezbędne praw-
nikom prowadzącym obsługę prawną podmiotów gospodarczych uczestniczących w obrocie mię-
dzynarodowym i transgranicznym. Zajęcia, w każdym semestrze kończące się pisemnym i ustnym 
egzaminem, odbywają się w systemie weekendowym, co pozwala studentom na pogodzenie dodat-
kowych obowiązków z regularnymi studiami prawa. Wszystkie zajęcia we Wrocławiu prowadzone 
są w języku niemieckim przez pracowników Wydziału Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie, 
a także współpracujących z wydziałem prawników praktyków: adwokatów, sędziów oraz pracowni-
ków urzędów federalnych. Ćwiczenia i wykłady z zakresu prawa polskiego prowadzone są w Berlinie 
przez pracowników WPAE. Językiem wykładowym jest zasadniczo język niemiecki, a jeżeli poziom 
znajomości języka polskiego uczestników Szkoły Prawa Polskiego jest wystarczający – także w języ-
ku polskim. Kilku obecnych wykładowców Niemiecko-Polskiej Szkoły Prawa to osoby, które są absol-
wentami Szkoły Prawa Niemieckiego we Wrocławiu i Szkoły Prawa Polskiego w Berlinie.
W czasie trwania studiów w Niemiecko-Polskiej Szkole Prawa studenci mają dodatkowo możliwość 
doskonalenia znajomości prawniczego języka niemieckiego i polskiego. Na WPAE studenci uczestni-
czą w kursie prawniczego języka niemieckiego organizowanym przez Pracownię Nauczania Prawa 
w Językach Obcych. W Berlinie studenci mogą skorzystać z kursów języka polskiego prowadzonych 
przez kolegium językowe lub ubiegać się o stypendium DAAD na sfinansowanie kursów języka pol-
skiego organizowanych dla obcokrajowców w Polsce.

1  W konsultacjach uczestniczyli ówczesny premier rządu RP Leszek Miller, kanclerz RFN oraz ministrowie rządów obu krajów, m.in. ministrowie spra-
wiedliwości. Więcej zob. A. Malicka, Niemiecko-Polska Szkoła Prawa (Wrocław–Berlin), Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Admini-
stracji, t. 100, 2015, s. 679-689.
2  Dr Annette Bußmann pełniła funkcję kierownika referatu kultury i prasy oraz referatu prawnego Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu 
w latach 2001-2004 oraz 2008-2011. Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec wspiera działalność Niemiecko-Polskiej Szkoły Prawa.
3  Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V. Berlin.
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Na WPAE rekrutacja do Szkoły Prawa Niemieckiego odbywa się od 2002 r. regularnie każdego 
roku. W Berlinie studenci Szkoły Prawa Niemieckiego mogą zgłosić się na zajęcia z poszczególnych 
modułów. Jedynie osoby, które zdały egzaminy ze wszystkich zaplanowanych na cztery semestry 
przedmiotów, uzyskują certyfikat prawa polskiego. Ci, którzy uczestniczyli tylko w wybranych mo-
dułach, uzyskują zaliczenie przewidzianych w  programie studiów prawa na Uniwersytecie Hum-
boldtów przedmiotów z zakresu obcego prawa4. W studiach prawa niemieckiego mogą uczestniczyć 
zarówno studenci i doktoranci WPAE UWr, jak również inni zainteresowani prawem niemieckim5. Na 
Wydziale Prawa Uniwersytetu Humboldtów do Szkoły Prawa Polskiego mogą zgłaszać się studenci 
HU Berlin i innych uniwersytetów, a także aplikanci i prawnicy praktycy.
Od początku działalności Niemiecko-Polskiej Szkoły Prawa do końca  roku 2021 studia prawa nie-
mieckiego we Wrocławiu i studia prawa polskiego w Berlinie ukończyło 446 osób. W roku akademic-
kim 2021/22 w Niemiecko-Polskiej Szkole Prawa studiuje ok. 30 studentów z Wrocławia i Berlina. 
Nad wszystkimi zajęciami pieczę sprawują koordynatorki projektu. W Berlinie koordynatorką Nie-
miecko-Polskiej Szkoły Prawa jest pani Annelin Starke – pracownik wydziałowego Biura Projektów 
Międzynarodowych, a we Wrocławiu – dr Agnieszka Malicka, która jednocześnie pełni funkcję dy-
rektora Szkoły Prawa Niemieckiego na WPAE UWr. 
W okresie pandemii COVID-19 (od marca 2020 r.) zajęcia w Niemiecko-Polskiej Szkole Prawa od-
bywają się zdalnie. 
Szczegółowe informacje o Niemiecko-Polskiej Szkole Prawa znajdują się na stronach: https://prawo.
uni.wroc.pl/taxonomy/term/132 oraz https://www.rewi.hu-berlin.de/de/ip/cert/dprs. 

Agnieszka Malicka

4  Zaliczenie modułu BZQ II (berufsfeldbezogene Berufsqualifikationen) obejmującego wprowadzenie do wybranego prawa obcego oraz znajomość 
prawniczego języka obcego.
5  Osoby niebędące studentami lub doktorantami WPAE uczestniczą w SPN na zasadzie odpłatności za studia.

Podpisanie umowy o utworzeniu Niemiecko-Polskiej Szkoły Prawa,  
18 czerwca 2002 r. (od lewej: prof. Christian Kirchner, prof. Zdzisław 
Kegel, dr Peter Diedrich)

Uroczysta inauguracja działalności Szkoły Prawa Niemieckie-
go we Wrocławiu, 8 listopada 2002 r. (od lewej: prof. Christian 
Kirchner, prof. Zdzisław Latajka – rektor, prof. Zdzisław Kegel)

Aktualizacja umowy o Niemiecko-Polskiej Szkole Prawa, Ambasada 
RP w Berlinie, czerwiec 2009 (od lewej: prof. Włodzimier Grom-
ski – dziekan WPAE, dr Peter Diedrich – przewodniczący Zarządu 
Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników, prof. Christoph 
G. Paulus – dziekan Wydziału Prawa HU Belin)

Wręczenie certyfikatów w Ambasadzie RP w Berlinie, czerwiec 
2009 r. 

https://prawo.uni.wroc.pl/taxonomy/term/132
https://prawo.uni.wroc.pl/taxonomy/term/132
https://www.rewi.hu-berlin.de/de/ip/cert/dprs.%20
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Wręczenie certyfikatów w Konsulacie Generalnym Republiki Fede-
ralnej Niemiec, 19 grudnia 2017 r. (w środku: Christiane Botschen 
– konsul, dr Agnieszka Malicka – dyrektor SPN, prof. Karol Kiczka 
– dziekan WPAE)

Wręczenie certyfikatów w Konsulacie Generalnym Republiki 
Federalnej Niemiec we Wrocławiu, 29 stycznia 2020 r.

Konsul generalny Hans Jörg Neumann, dr Agnieszka Malicka 
– dyrektor Szkoły Prawa Niemieckiego, prof. Adam Jezierski – 
rektor UWr, prof. Dariusz Adamski – prodziekan WPAE

Koordynatorki Niemiecko-Polskiej Szkoły Prawa  – dr Agnieszka 
Malicka i Annelin Starke, Berlin 2021



Styczeń-luty 2022 r.Styczeń-luty 2022 r.

Dziekan Senior Wydziału Prawa, Administracjii i Ekonomii  
Uniwersytetu Wrocławskiego

Dnia 19 stycznia 2022 r. odbyło się uroczyste wręczenie specjalnej nagrody za wieloletnią działalność 
na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, za zaangażowanie i nieoceniony wkład pracy w rozwój 
badań naukowych, promowanie młodej kadry naukowej oraz kształcenie wielu pokoleń absolwentów. 
Takie odznaczenie, medal Dziekana Seniora, otrzymała Prof. dr hab. Wiesława Maria Miemiec.

Pani Profesor urodziła się 26 grudnia 1949 r. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego w Brodnicy 
rozpoczęła w 1967 r. studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. 
W  1971 r. uzyskała dyplom z  oceną bardzo dobrą. Pracę zawodową rozpoczęła jako nauczyciel 
akademicki w Instytucie Nauk Społeczno-Prawnych Akademii Rolniczej, gdzie pracowała do 1983 r. 
Stopień doktora nauk prawnych uzyskała w 1982 r. na Wydziale Prawa i Administracji UWr, broniąc 
rozprawy Koordynacja w działalności rolniczej w gminie, napisanej pod kierownictwem prof. dr. hab. 
Jana Jendrośki. 

Z dniem 1 września 1983 r. została powołana na stanowisko adiunkta w Zakładzie Prawa Finanso-
wego WPiA. W 2004 r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie pracy 
Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w  zakresie dochodów publicznoprawnych, za 
którą otrzymała nagrodę indywidualną Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2006 r. zosta-
ła mianowana na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Tytuł profesora nauk prawnych uzyskała 
w 2014 r., a w 2016 r. została mianowana na stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Prawa, 
Administracji i Ekonomii. 

Na Uniwersytecie Wrocławskim Prof. Miemiec pełniła liczne funkcje, m.in. była przewodniczącą Ko-
misji Finansowej na WPAE, a także zastępcą przewodniczącego Senackiej Komisji Finansowej; w la-
tach 2008-2012 była prodziekanem ds. studiów stacjonarnych prawa, a  następnie prodziekanem  
ds. finansowych; w latach 2012-2016 była przewodniczącą Senackiej Komisji Finansowej Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, członkiem czterech Komisji Senackich, pełniła też funkcję skarbnika Społecz-
nego Komitetu Budowy Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

W 2012 r. została kierownikiem Katedry Prawa Finansowego, natomiast 14 marca 2016 r. została 
wybrana na Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. 

Prof. Miemiec czynnie angażowała się w sprawy publiczne. W latach 1990-2000 orzekała w Samo-
rządowym Kolegium Odwoławczym we Wrocławiu. Uczestniczyła aktywnie w pracach nad kontrolą 
i nadzorem gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego jako członek Kolegium Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu (1992-1998). W tym czasie rozpoczęła także pracę 
orzeczniczą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, najpierw w Komisji Orze-
kającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, a w latach 2000-2010 w Głównej Ko-
misji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w Warszawie. W dniu 
25 lutego 2002 r. uzyskała wpis na listę doradców podatkowych. Była także członkiem Państwowej 
Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. W  latach 1991-2005 współpracowała jako 
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ekspert z Biurem Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych przy Sejmiku Samorządowym Wo-
jewództwa Wrocławskiego, a  następnie w  Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskie-
go. Brała udział w komisjach egzaminacyjnych na aplikację radcowską, notarialną i adwokacką. Od  
1990 r. współpracuje z Biurami Studiów i Ekspertyz Sejmu oraz Senatu RP, a  także z komisjami 
Sejmu i Senatu RP. W ramach tej współpracy przygotowała ekspertyzy dotyczące projektów ustaw 
z zakresu prawa finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem prawa finansów samorządu 
terytorialnego.

Jest autorką ponad 200 prac naukowych opublikowanych w kraju i za granicą, w  tym 5 mono-
grafii samodzielnych i  8 monografii we współautorstwie. Była redaktorem naukowym 6 tomów 
prac zbiorowych, sporządziła 75 opublikowanych opinii prawnych. Obecnie jest członkiem rady 
programowej czasopism „Finanse Publiczne”, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” oraz „Kwartalnik 
Prawno-Finansowy”.

Prof. Miemiec w swoich badaniach naukowych koncentrowała się na kilku obszarach prawa finanso-
wego: system finansowy jednostek samorządu terytorialnego, prawo podatkowe, zagadnienia praw-
ne finansowania zamówień publicznych i odpowiedzialności powstałej w związku z naruszeniem dys-
cypliny finansów publicznych. Pani Profesor uczestniczyła w wielu krajowych i międzynarodowych 
konferencjach poświęconych tematyce prawa finansowego. Intensywnie współpracowała z Kołem 
Naukowym KPF „Fiskus”, patronując organizowanym przez nie konferencjom naukowym. Jako pro-
rektor UWr podjęła się takich przedsięwzięć, jak odnowienie Auli Leopoldina czy restauracji obser-
watorium astronomicznego w Białkowie. 

„Kluczową sprawą była zawsze dla Pani Profesor stabilność finansowa uczelni. Choć warunki ze-
wnętrzne nie były łatwe, a potrzeby rozwojowe ogromne, uczelnia za czasów kadencji Pani Profesor 
Wiesławy Miemiec zawsze była w  dobrej kondycji finansowej pomimo znacznych obciążeń inwe-
stycyjnych i remontowych. Niezależnie od zmieniających się decyzji organów zewnętrznych wobec 
uczelni, jak i zmiany przepisów w zakresie wysokości przyznawanych dotacji udało się zrealizować 
większość inwestycji. Wielokrotnie dawała wyraz temu, że dobro Uniwersytetu stawia na pierwszej 
pozycji, niezależnie od przeciwności, z którymi ludzie niezwykli, społecznie zaangażowani zawsze się 
muszą mierzyć. Dokonania Jubilatki potwierdzają także doskonałą umiejętność współpracy z samo-
rządem terytorialnym, dla którego zawsze była i jest mądrym głosem doradczym”.

Na podstawie: K. Kopyściańska, P. Zawadzka, Pani Profesor Wiesława Miemiec – sylwetka Jubilatki, [w:] Regulacje prawa 
finansów publicznych i prawa podatkowego : podsumowanie stanu obecnego i dynamika zmian : księga jubileuszowa dedy-
kowana Profesor Wiesławie Miemiec, Warszawa 2020, s. 5–10.

Spotkanie Dziekana z pracownikami Centrum  
Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej

W dniu 20 stycznia odbyło się kolejne spotkanie Dzie-
kana WPAE z częścią pracowników Centrum Eduka-
cji Prawniczej i  Teorii Społecznej. Cieszymy się, że 
Zespół pod przewodnictwem prof. Adama Czarnoty  
i dr. Michała Paździory poszerzył się ostatnio o dr. Mi-
chała Kłuska, a od maja br. dołączy dr Maciej Juza-
szek, który w  ramach Centrum będzie realizował 
projekt „Wpływ czynników prawnych i  instytucjonal-
nych na doświadczenie edukacyjne doktorantów nauk 
prawnych”. Na spotkaniu omawiano perspektywy roz-
woju Centrum.

Facebook WPAE
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Drogie Studentki, Drodzy Studenci! Serdecznie zapraszamy  
do Biblioteki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr 

Proponujemy zapoznać się z krótkim przewodnikiem po stronie internetowej Biblioteki, w którym 
sygnalizujemy, co, gdzie i jak można znaleźć, żeby ułatwić sobie korzystanie z naszej wypożyczalni  
i czytelni.

Adres strony internetowej biblioteki to: biblioteka.prawo.uni.wroc.pl. Jest ona dostępna zarówno  
w wersji polskiej, jak i angielskiej. Domyślnie otwiera się na AKTUALNOŚCIACH – tam zamiesz-
czane są bieżące komunikaty dotyczące spraw związanych z biblioteką, np. zmian godzin otwar-
cia, dostępu do próbnych baz danych, szkoleń  bibliotecznych itp.

Dla osób podejmujących studia najważniejsza na początek będzie informacja o zapisie do biblio-
teki, szkoleniu bibliotecznym, regulaminie i zasadach organizacji BWPAE.

Link do zapisów znajduje się na stronie głównej w panelu Na skróty, natomiast link do szkolenia 
bibliotecznego – w AKTUALNOŚCIACH BWPAE lub w ogłoszeniach biblioteki na stronie głównej 
WPAE.  

Należy pamiętać, że bez aktywnego konta bibliotecznego nie można wypożyczać książek ani  
z BWPAE, ani z Biblioteki Uniwersyteckiej. 

Regulamin korzystania z agend bibliotecznych znajduje się w zakładce UDOSTĘPNIANIE – Re-
gulamin udostępniania. Są tam zamieszczone praktyczne informacje, np. o tym, ile książek moż-
na wypożyczyć czy jak zamawiać książki przez katalog internetowy. 

W zakładce DYDAKTYKA znajduje się Przewodnik pisania pracy licencjackiej i magisterskiej, 
w którym zawarto m.in. informacje o wymogach stawianych pracom dyplomowym oraz wska-
zówki do tworzenia przypisów i bibliografii. W tej zakładce mamy również w formie PDF-ów 
prezentacje szkoleniowe do baz danych, np. Lexa i Legalisa. 

Lista wszystkich baz zakupionych przez Wydział wraz z ich krótkim opisem umieszczona jest po 
prawej stronie w panelu Na skróty – Bazy danych – krótki przewodnik. 

Inkubator Doskonałości Naukowej – DIGITAL JUSTICE
W ramach działalności Inkubatora Doskonałości Naukowej, pod kierownictwem dr Karoliny Kre-
mens, odbyły się pierwsze wykłady organizowanego przez Inkubator cyklu Digital Justice Semi-
nar Series. Z tej okazji 19 i 20 stycznia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii gościliśmy  
prof. Giulię Lasagni z Uniwersytetu w Bolonii (Włochy).

Prof. Giulia Lasagni jest młodszym adiunktem w zakresie procedury karnej na Uniwersytecie Bo-
lońskim. Pracowała w departamencie prawnym Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (SSM) 
Europejskiego Banku Centralnego oraz w Europejskim Urzędzie ds. Zwalczania Nadużyć Finan-
sowych (OLAF). Uczestniczy w wielu europejskich projektach badawczych (m.in. DG JUST, DG 
HOME, Hercule) w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i nowych technolo-
gii. Prof. Lasagni jest specjalistką z zakresu europejskiego prawa i procesu karnego i od wielu lat 
prowadzimy z nią bliską współpracę – jest m.in. jedną z liderek unijnego projektu CrossJustice, 
w którym pracownicy Inkubatora i Katedry Postępowania Karnego także biorą udział.

Prof. Lasagni wygłosiła podczas swojego pobytu dwa wykłady na temat dopuszczalności dowo-
dów elektronicznych w Unii Europejskiej oraz wyzwań stojących przed wykorzystaniem sztucz-
nej inteligencji dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Oba wykłady prowa-
dzone były na miejscu na Wydziale (oczywiście w reżimie sanitarnym), ale także były dostępne 
online na platformie Teams.

Facebook WPAE

https://biblioteka.prawo.uni.wroc.pl/
https://biblioteka.prawo.uni.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=245&Itemid=309&lang=pl
https://prawo.uni.wroc.pl/node/45818
https://biblioteka.prawo.uni.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=131&lang=pl
https://biblioteka.prawo.uni.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=131&lang=pl
https://biblioteka.prawo.uni.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=274&Itemid=282&lang=pl
https://biblioteka.prawo.uni.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=457&Itemid=340&lang=pl
https://biblioteka.prawo.uni.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=253&Itemid=279&lang=pl
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Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr 
Biblioteka im. Profesora Kazimierza Orzechowskiego

https://biblioteka.prawo.uni.wroc.pl/

Drogie Kandydatki i Drodzy Kandydaci!
Już teraz serdecznie zapraszamy Was do wzięcia udziału w tegorocznych DRZWIACH OTWAR-
TYCH 2022 na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Z przyjemnością spotkamy się z Wami grupowo lub indywidualnie w dowolnym terminie, na do-
wolnym komunikatorze: Teams, Google Meet, Zoom.

Podczas spotkania w przyjazny sposób opowiemy Wam o studiach na naszym Wydziale, o zasa-
dach rekrutacji, o praktycznych i atrakcyjnych kierunkach oraz specjalnościach, jakie oferuje-
my. Dowiecie się także o studenckich kołach naukowych i organizacjach studenckich, o możliwo-
ściach wyjazdów zagranicznych, a także o wielu innych ciekawostkach, które czekają na Was na 
Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Będą też miłe niespo-
dzianki, ale o nich dowiecie się już podczas spotkania.

Wystarczy do nas napisać: dowpae@uwr.edu.pl lub rafal.ciesla@uwr.edu.pl, a my z przyjemno-
ścią skontaktujemy się z Wami i ustalimy dogodny termin spotkania online. Gorąco zachęcamy 
Was do spotkań z nami 24 h/7.

Do zobaczenia w Internecie na Drzwiach Otwartych 2022! 

Czekamy na Was!
Facebook WPAE

W czasie pandemii została uruchomiona usługa Proxy dla studentów, która umożliwia dostęp do 
baz uniwersyteckich z komputera domowego. Na stronie BWPAE można znaleźć linki do reje-
stracji usługi oraz instrukcję konfiguracji przeglądarki, natomiast technicznymi aspektami usługi 
zajmuje się  Biblioteka Główna i tam należy zgłaszać wszelkie problemy podczas rejestracji lub 
użytkowania.

Na koniec zachęcamy do zapoznania się i korzystania z przydatnego narzędzia, jakim jest Multi-
wyszukiwarka, która służy do przeglądania licencjonowanych polskich i zagranicznych baz da-
nych dostępnych w  sieci uniwersyteckiej. Umożliwia ona wyszukiwanie po słowie kluczowym, 
autorze lub tytule. Zainteresowanych dokładniejszym zbadaniem możliwości Multiwyszukiwarki 
zapraszamy do zapoznania się z Przewodnikiem użytkownika.

Gorąco zachęcamy do korzystania ze zbiorów Biblioteki WPAE, a także Biblioteki Uniwersyteckiej.

Karina Sołtysiak, Aleksandra Lassota

dowpae@uwr.edu.pl
rafal.ciesla@uwr.edu.pl
https://www.bu.uni.wroc.pl/sites/default/files/eds/EDS_przewodnik_UWr_2020.pdf
https://biblioteka.prawo.uni.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=372:bazy-wydzialu-dostep-przez-serwer-proxy&catid=17:aktualnosci&lang=pl&Itemid=101
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Trinational Conversations on Law and Politics 2022  
„Rule of Law and the Judiciary”.  

Studenci WPAE UWr uczestniczyli w symulacji postępowania 
przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej

W dniu 27 stycznia 2022 r. odbyła się symulacja rozprawy przed Try-
bunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zorganizowana w ramach 
Trinational Conversations on Law and Politics przez Katedrę Prawa 
Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Lipsku we współpracy 
z Saksońskim Ministerstwem Sprawiedliwości i Spraw Europejskich. 
Kierujący Katedrą Prawa Publicznego Prof. Mattias Wendel zapro-
sił do udziału studentów z wydziałów prawa Uniwersytetu w Lipsku, 
Uniwersytetu Karola w  Pradze oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Łącznie w symulacji wzięło udział 30 studentów, którzy już kilka tygodni przed tym wydarzeniem 
rozpoczęli przygotowania i współpracę w międzynarodowych zespołach. 

Przedmiotem symulacji było naruszenie prawa Unii Europejskiej stwierdzone przez Komisję Eu-
ropejską w związku z nadawaniem obywatelstwa Republiki Malty osobom dokonującym inwestycji 
w tym kraju. 

Do zadań uczestników należało przygotowanie pisemnych stanowisk, 
a  następnie zaprezentowanie ich w  trakcie symulacji rozprawy. Re-
prezentanci stron postępowania przed TSUE odpowiadali na pytania 
zadawane przez Sędziów i  Rzeczników Generalnych. Przygotowania 
studentów do symulacji polegające na pracy w międzynarodowych ze-
społach oraz symulacja postępowania przed TSUE odbywały się w ję-
zyku angielskim. 

W roli Sędziów TSUE wystąpili Ewelina Tomczyk i Kamil Sobański, w rolę Rzeczniczki Generalnej 
TSUE wcieliła się Kamila Rezner, przedstawicielkami Komisji Europejskiej były Karolina Kubacka 
i Martyna Sieczka, Polskę reprezentowały Maria Tyndyk i Dominika Janiszewska, w roli przedsta-
wiciela Cypru wystąpił Dawid Loręcki, a w imieniu Niemiec – Anna Łakoma.

Symulacja rozprawy zaplanowana była w formie stacjonarnej, jednak kolejna fala pandemii CO-
VID-19 zmusiła organizatorów do zorganizowania tego wydarzenia online. 

Agnieszka Malicka
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Dr Karolina Kocemba uzyskała prestiżowe stypendium  
podoktorskie Max Weber Fellowship w European University  

Institute (Europejskim Instytucie Uniwersyteckim) we Florencji
Badaczka Centrum Edukacji Prawniczej i  Teorii Społecznej 
WPAE dr Karolina Kocemba uzyskała prestiżowe stypendium 
Max Weber Fellowship w  European University Institute we 
Florencji.
Będzie prowadziła badania dotyczące kwestionowania praw 
kobiet przez prawicowe organizacje i konstytucyjnej strate-
gicznej litygacji w czasach populizmu.
Karolina Kocemba obroniła doktorat w 2021 r. na WPAE. Pra-
cę doktorską „Interakcje w przestrzeniach edukacji prawni-
czej” napisała pod kierunkiem prof. Adama Czarnoty oraz  
dr. Michała Paździory. Na naszym Wydziale ukończyła dwa 
kierunki: prawo i administrację. Jest także absolwentką socjo-
logii prawa w International Institute for the Sociology of Law, 
Oñati (Hiszpania). Dr Kocemba jest współzałożycielką i wielo-

letnią członkinią Koła Naukowego Praw Człowieka WPAE UWr.
W swoich pracach porusza się na obszarach takich jak: edukacja prawnicza, prawa człowieka, fe-
minizm, konstytucjonalizm i socjologia prawa. Jest autorką kilkunastu artykułów naukowych i pu-
blicystycznych opublikowanych w  języku polskim i  angielskim na łamach np. „Law and Method”, 
Verfassungsblog, „Kultury Liberalnej”, „Krytyki Prawa”, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Spo-
łecznej”. Wyniki swoich badań prezentowała na konferencjach naukowych krajowych i międzynaro-
dowych. Brała także udział w wysłuchaniu obywatelskim w Sejmie dotyczącym przyszłości i efek-
tywności praw reprodukcyjnych w Polsce. Była stypendystką w grancie naukowym OPUS „Ukryty 
program w edukacji prawniczej. Analiza teoretyczno-społeczna” oraz dwukrotną stypendystką pro-
gramu NAWA Prom, dzięki któremu zrealizowała pobyty badawcze na Uniwersytecie Nowej Połu-
dniowej Walii w Sydney oraz na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie.
Dr Karolina Kocemba reprezentuje nowe pokolenie badaczy Wydziału Prawa, Administracji i Ekono-
mii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Facebook WPAE

Prof. dr hab. Paweł Borszowski członkiem Rady Naukowej
„Przeglądu Podatkowego”

Miesięcznik wydawany od 1991 r. jest rozpoznawany w środowisku za-
równo akademickim, jak i praktyków jako wiodący, najbardziej znany pe-
riodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspokajający potrzeby i wymogi 
zawodowe doświadczonych specjalistów. Artykuły publikowane w „Prze-
glądzie Podatkowym” prezentują najwyższy poziom merytoryczny. Za-
warte w  czasopiśmie publikacje cechuje dogłębna analiza omawianych 
zagadnień, autorzy artykułów są znanymi i cenionymi ekspertami w swo-
ich dziedzinach. Są to wykładowcy katedr prawa podatkowego i  prawa 
finansowego wyższych uczelni, doradcy podatkowi, prawnicy specjalizu-
jący się w prawie podatkowym, sędziowie sądów administracyjnych oraz 
pracownicy organów podatkowych. 
Czasopismo jest ujęte w  międzynarodowej bazie European Reference 
Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+). Za artykuł opu-

blikowany na łamach „Przeglądu Podatkowego”w  ewaluacji jakości działalności naukowej autor 
otrzymuje 40 pkt.
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Współpraca WPAE z Państwową Strażą Pożarną
Dnia 3 stycznia 2022 r. odbyło się spotkanie prof. dr. hab. Karola Kiczki – Dzie-
kana WPAE UWr ze st. bryg. mgr. inż. Markiem Kamińskim – Komendantem 
Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. mgr. inż. Bogusławem 
Brudem – z-cą Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 
oraz mgr. inż. Stanisławem Ręcławowiczem – Dyrektorem Biura ds. Ochrony 
Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
Podczas spotkania podsumowano dotychczasową wieloletnią, owocną 
współpracę pomiędzy obiema instytucjami, a także podjęto kwestie dalszej 
współpracy na gruncie legislacyjnym oraz organizacyjnym. Bardzo miłym 

akcentem spotkania było także wręczenie na ręce prof. Kiczki specjalnego dokumentu od nadbryg. 
Andrzeja Bartkowiaka – Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, zawierającego po-
dziękowania i wyrazy uznania za prowadzoną działalność naukową w obszarze bezpieczeństwa 
państwa, a także za możliwość korzystania z dorobku i osiągnięć naukowych pracowników Uni-
wersytetu Wrocławskiego. Ponadto Komendant PSP podziękował za wyjątkową i niezwykle cenną 
współpracę oraz wspieranie Państwowej Straży Pożarnej przez pracowników Wydziału Prawa, 
Administracji i Ekonomii UWr.

Facebook WPAE

Sukces studentki naszego Wydziału – Pani Agaty Jałowieckiej
Nasza studentka – Pani Agata Jałowiecka (IV rok wieczorowych studiów prawa) – referatem „Jak 
tworzyć nowoczesne prawo przyszłości, przystosowane do »Metaverse« oraz cyberprzestrzeni?” 
zajęła III miejsce wśród najlepiej ocenionych referatów wygłoszonych podczas Ogólnopolskiej Stu-
denckiej Konferencji Naukowej online „Nowoczesne społeczeństwo informacyjne. Edukacja – na-
uka – gospodarka. Zagrożenia i  szanse” (20.01.2022). W konferencji wzięło udział 26 prelegentów  
z 9 uczelni z kraju, którzy wygłosili 19 referatów. Patronat nad wydarzeniem objęli: Cezary Przybyl-
ski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Rektorzy Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polko-
wicach i Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, a także Związek Powiatów Polskich, 
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Wystąpie-
nia studenckie zostały ocenione przez przedstawicieli Komitetu Naukowego konferencji. Gratuluje-
my także Promotorowi seminarzystki Panu dr. Rafałowi Mikowskiemu z Zakładu Prawa Administra-
cyjnego Instytutu Nauk Administracyjnych WPAE za skuteczną motywację.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Facebook WPAE



Dziekan Karol Kiczka w składzie Rady Programowej Krajowej 
Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Jerzy Pisuliński 
w porozumieniu z dziekanami wydziałów prawa: Uniwersytetu Warszawskiego (prof. dr. hab. Toma-
szem Giaro), Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (prof. dr. hab. Tomaszem Nieborakiem), Uni-
wersytetu Śląskiego (prof. dr. hab. Czesławem Martyszem), Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej 
(prof. dr hab. Anną Przyborowską-Klimczak), wskazali trójkę kandydatów do Rady Programowej 
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, reprezentujących środowisko akademickie, w tym prof. 
dr. hab. Karola Kiczkę. Kandydaturę naszego dziekana zgłosił ponadto Instytut Prawa i Administracji 
Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Minister Sprawiedliwości zarządzeniem z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie powołania Rady Pro-
gramowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (Dz. Urz. MS z 2022 r. poz. 38), na pod-
stawie art. 6 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury z dnia 23 stycznia 2009 r.  
(Dz. U. z 2022 r. poz. 217), powołał w skład tejże Rady następujące osoby reprezentujące środowi-
sko akademickie: prof. dr hab. Janinę Błachut z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr. hab. Karola 
Kiczkę z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dr hab. Kazimierę Juszkę, prof. Uniwersytetu Pedago-
gicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Przewodniczącym Rady Programowej została  
prof. dr hab. Janina Błachut, a Z-cą Przewodniczącego Rady Programowej – prokurator Adam 
Zbieranek.

Do zadań Rady należy: ustalanie ogólnych kierunków działalności Krajowej Szkoły; uchwalanie za-
łożeń do rocznych harmonogramów działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły oraz do programów 
aplikacji; opiniowanie rocznych planów wydawniczych Krajowej Szkoły; uchwalanie regulaminu or-
ganizacyjnego Rady; opiniowanie kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły, a także rocznego 
sprawozdania z działalności Krajowej Szkoły, przedstawianego przez Dyrektora Krajowej Szkoły; 
wyrażanie opinii we wszystkich sprawach dotyczących działalności Krajowej Szkoły; opiniowanie 
projektu zarządzenia Dyrektora Krajowej Szkoły w przedmiocie ustalenia indywidualnego toku od-
bywania aplikacji oraz indywidualnego toku szkolenia.

Granty, Stypendia, Konkursy 2022
Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami dla pracowników nauki i doktorantów:

• Kraje Europy Centralnej i Wschodniej – Visegrad Scholarship Program. Stypendia dla studentów i naukow-
ców z każdej dyscypliny nauki.
Termin: 15 marca 2022.

• Narodowe Centrum Nauki – konkurs Sonatina dla młodych badaczy po doktoracie lub którym stopień dok-
tora zostanie nadany do 30 czerwca 2022 r. 
Termin: 15 marca 2022. 

• Europa – Consolidator Grants Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) dla naukowców 7-12 lat po 
doktoracie.
Termin: 17 marca 2022.

• Łotwa – stypendia dla studentów i doktorantów różnych dziedzin.
Termin: 1 kwietnia 2022.

• Europa – Advanced Grants Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla doświadczonych naukowców z uzna-
nym dorobkiem ostatnich 10 lat w dowolnej dziedzinie. 
Termin: 28 kwietnia 2022. 

• Słowacja - National Scholarship Programme dla studentów i naukowców różnych dziedzin. 
Termin: 30 kwietnia 2022.

• USA – Fulbright Junior Research Award – dla osób przygotowujących rozprawę doktorską;
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https://www.visegradfund.org/
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina6
https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/excelence-science/erc-frontier-research/consolidator-grant
https://www.studyinlatvia.lv/scholarships%23scholarships-intro
https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa/excelence-science/erc-frontier-research/advanced-grant
https://www.scholarships.sk/en/main/o-programe
https://fulbright.edu.pl/junior-award/
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Fulbright Senior Award – dla pracowników naukowych po doktoracie na realizację samodzielnych projektów 
badawczych lub badawczo-dydaktycznych;

Fulbright STEM Impact Award – dla osób po doktoracie na realizację projektu badawczego, dydaktycznego 
lub badawczo-dydaktycznego oraz poszerzenie wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania 
wniosków grantowych.
Termin: 27 maja 2022.

• Dowolny kraj – NAWA Preludium Bis 1 – zagraniczne staże doktorskie dla beneficjentów grantu NCN Pre-
ludium Bis 1. 
Termin: nabór ciągły do 10 grudnia 2025.

• Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje dla naukowców po doktoracie lub z 5-letnim doświad-
czeniem w prowadzeniu badań. 
Termin: aplikacje przyjmowane cały czas. 

• Niemcy – stypendia Fundacji Humboldta dla osób po doktoracie z każdej dziedziny.
Termin: aplikacje przyjmowane cały czas. 

• Public policies and indicators for well-being and sustainable development – A sustainable future for Europe.
Termin: 20 kwietnia 2022.

• Wniosek o grant konsolidacyjny – ERC CONSOLIDATOR GRANTS.
Termin: 17 marca 2022.

• ERC PROOF OF CONCEPT GRANTS2 – granty na potwierdzenie koncepcji.
Termin: 19 maja 2022 oraz 29 września 2022.

• ERC ADVANCED GRANTS – dla badaczy z uznanym dorobkiem w zakresie osiągnięć badawczych.
Termin: 28 kwietnia 2022.

• Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki – przedsięwzięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych,
kulturoznawstwa, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych.
Termin: 31 października 2022.

Z pozostałymi ofertami można zapoznać się m.in. na stronach: Centrum EURAXESS, Horizon Europe.

Gospodarność i efektywność w działaniach organów administracji gospodarczej wobec 
przedsiębiorców publicznych
Jan Gola

e-Monografie 190
rok wydania 2021
ISBN 978-83-66601-65-9
ISBN 978-83-66601-66-6
https://bibliotekacyfrowa.pl/publication/142120
DOI 10.34616/142120

Zdrowie i style życia : ekonomiczne, społeczne i zdrowotne skutki pandemii
pod red. Wioletty Nowak i Katarzyny Szalonki

e-Monografie nr 188
rok wydania 2021

ISBN 978-83-66601-61-1 
ISBN 978-83-66601-62-8

https://bibliotekacyfrowa.pl/publication/142069
DOI 10.34616/23.21.020

Zdrowie i style życia
Ekonomiczne, społeczne 

i zdrowotne skutki pandemii

Pod redakcją 
Wioletty Nowak i Katarzyny Szalonki

Wrocław 2021

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

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

Wioletta Nowak i Katarzyna Szalonka
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Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce. Ewolucja działań i mechanizmów ograniczających
Anna Ćwiąkała-Małys, Iwona Piotrowska

e-Monografie nr 193
 rok wydania 2021

ISBN 978-83-66601-71-0
ISBN 978-83-66601-72-7

https://bibliotekacyfrowa.pl/publication/142667
 DOI 10.34616/142667

Prawo do bycia zapomnianym
Mariusz Jabłoński, Justyna Węgrzyn

e-Monografie nr 192
rok wydania 2021
ISBN 978-83-66601-69-7
ISBN 978-83-66601-70-3
https://bibliotekacyfrowa.pl/publication/142660
DOI 10.34616/142660

Kobiety – sprawczynie przestępstw. Wybrane aspekty
Joanna Brzezińska, Ewa Habzda-Siwek

e-Monografie 191
rok wydania 2021

ISBN 978-83-66601-67-3
ISBN 978-83-66601-68-0

https://bibliotekacyfrowa.pl/publication/142661
DOI 10.34616/142661

Prywatyzacja podmiotów leczniczych a prawo do ochrony zdrowia
Michał Raduła

e-Monografie 194
rok wydania 2021
ISBN 978-83-66601-73-4
ISBN 978-83-66601-74-1 
https://bibliotekacyfrowa.pl/publication/142731
DOI 10.34616/23.21.044

Deterytorializacja administracji publicznej w europejskiej przestrzeni prawnej
Barbara Kowalczyk

e-Monografie 195
rok wydania 2021

ISBN 978-83-66601-75-8
ISBN 978-83-66601-76-5

https://bibliotekacyfrowa.pl/publication/142724
DOI 10.34616/23.21.043
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ADR – lokalne rozwiązania w kontekście globalnym
pod red. Magdaleny Tabernackiej

e-Monografie 197
rok wydania 2021

ISBN 978-83-66601-76-5
ISBN 978-83-66601-80-2

https://repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/143563
DOI 10.34616/143563

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem

Tom 43, nr 4
rok wydania 2021
ISSN 0239-6661
ISSN 2300-7249
https://wuwr.pl/sfzh/issue/view/882
DOI 10.19195/2300-7249.43.1.1

Współczesne wyzwania wobec badań dokumentów
Rafał Cieśla

rok wydania 2021 
ISBN 978-83-229-3762-4

Publikacja jest poświęcona multidyscyplinarnym badaniom dokumentów. Autorami ar-
tykułów są uznani teoretycy, przede wszystkim zaś praktycy zajmujący się tą tematy-
ką także eksperymentalnie. Znalazły się tu prace kryminalistyczne, prawnodowodowe 
oraz z pogranicza innych dyscyplin naukowych. Część dotyczy kryminalistycznej anali-
zy pisma ręcznego i podpisów, analizy językowej, pism patologicznych wskazujących na 
wpływ stanów psychofizjologicznych człowieka na jego pismo oraz badań testamentów 
holograficznych. Ponadto zawarto tu opracowania na temat badań pisma F. Chopina  
i sygnatur C. Wostry’ego. Są artykuły o znaczeniu implementacji innowacyjnych iden-
tyfikatorów biometrycznych w dokumentach oraz o identyfikacji biometrycznych pod-
pisów elektronicznych, współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań dokumentów 
na przykładzie Interpolu, a także wykorzystaniu programów komputerowych wspiera-
jących pracę eksperta dokumentów i tworzeniu komputerowych baz danych widmo-
wych środków kryjących. Mowa jest też o odpowiedzialności biegłego za wydaną opinię, 
jego współpracy z decydentem procesowym i odmowie ustanowienia biegłym czy też 
błędach popełnianych przez biegłych.

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego – nowości

Jedność i podział władzy
Artur Ławniczak

e-Monografie nr 196
rok wydania 2021
ISBN 978-83-66601-77-2
ISBN 978-83-66601-78-9
https://bibliotekacyfrowa.pl/publication/143474
DOI 10.34616/23.21.045
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Nowości z innych wydawnictw

Kryminalistyka i archeologia sądowa w procesie poszukiwania ukrytych zwłok
Maciej Trzciński

rok wydania 2021
ISBN 978-83-8246-177-0 

Autor przedstawia liczne rozwiązania wypracowane przez kryminalistykę i archeologię sądową 
oraz omawia praktyczne możliwości ich stosowania.
Książka jest pierwszą na rynku pozycją dotyczącą współcześnie wykorzystywanych metod poszuki-
wania ukrytych zwłok i szczątków ofiar przestępstw.
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Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego

Tom 60
rok wydania 2021
ISSN 0239-6661
ISSN 2084-5065 

https://wuwr.pl/nkp/issue/view/887

Przegląd Prawa i Administracji

Tom 127
rok wydania 2021
ISSN 0239-6661 
ISSN 0137-1134
https://wuwr.pl/ppa/issue/view/870

Prawo : Studia historycznoprawne

Tom 333
rok wydania 2021
ISSN 0239-6661
ISSN 0524-4544 

https://wuwr.pl/prawo/issue/view/890

Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze

Tom 12
rok wydania 2021
ISSN 2082-4939
https://wuwr.pl/wlzp/issue/view/875

https://wuwr.pl/nkp/issue/view/887
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Dr hab. Janusz Byliński (1931-2022). Szef, jakiego pamiętamy
Urodził się 22 X 1931 r. W  latach 1949-1955 pracował jako technik geodeta w  administracji państwo-
wej. W  1955 r. podjął studia na kierunku historia, który ukończył w  1960 r. W  latach 1960-1975 praco-
wał w szkolnictwie ogólnokształcącym. W 1966 r. obronił pracę doktorską na temat sejmu z 1611 r. Dnia  
5 X 1975 r. podjął pracę w  Oddziale Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, a  dziesięć dni 
później (15 X) został przeniesiony na stanowisko kierownika Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji, na 
którym pracował do 2002 r. 

Dr Janusz Byliński rozpoczął pracę w  Bibliotece Wydziału Prawa i  Administracji w  październi-
ku 1975 r. Większość kadry bibliotecznej stanowiły osoby młode, dla których było to pierwsze zatrud-
nienie tuż po studiach czy szkole średniej. Miały swoje wyobrażenia o pracy, które nie pokrywały się 
z  wyobrażeniem nowego kierownika. Nie da się ukryć, że wówczas dochodziło do wielu konfliktów.  
J. Byliński nie miał doświadczenia w pracy bibliotecznej, a zespół był nieźle wyszkolony przez poprzed-
niego kierownika dr. Leona Góreckiego i jego zastępczynię mgr Danutę Szul, z tego zatem powodu do-
chodziło do zgrzytów i nieporozumień. Z czasem Szef podszkolił się i nabierał większej wprawy w spra-
wach bibliotecznych, zaczął też obdarzać podwładnych większym zaufaniem i powoli współpraca zaczęła 
się układać harmonijnie. 
Był typem naukowca. Jeszcze przed podjęciem pracy w  Bibliotece Wydziałowej obronił doktorat 
(1966 r.), który ukazał się drukiem w 1970 r. (Sejm 1611 r.). Jednym z powodów zmiany Jego pracy 
była – jak sam przyznawał – obietnica, że w Bibliotece Wydziałowej będzie miał czas na działalność 
naukową. Pracę habilitacyjną obronił w  1995 r. na podstawie publikacji Marcin Broniewski – try-
bun szlachty wielkopolskiej w czasach Zygmunta III (1994 r.). Opublikował wiele artykułów oraz kil-
ka monografii zarówno w okresie zatrudnienia na UWr, jak i po przejściu na emeryturę w 2002 r.  
W zasadzie pracował naukowo do samego końca pomimo kłopotów z kręgosłupem i problemów ze 
wzrokiem.
Zasługą Szefa była również działalność edytorska dotycząca źródeł z historii Polski z początków XVII w., 
które zawierały wiele ciekawych informacji o okresie panowania Zygmunta III, a zwłaszcza wojen mo-
skiewskich. Wykorzystywał w tym celu trudno dostępne rękopisy lub starodruki, które wydał, aby przy-
bliżyć innym historię Polski.
Pracownicy pamiętają Go, jak przeglądał na czytniku kilometry mikrofilmów i mikrofisz źródeł historycz-
nych, głównie z Biblioteki Sejmowej, Biblioteki Kórnickiej oraz Biblioteki Narodowej. Dotarł do niezwykle 
cennych materiałów dotyczących historii Polski w bibliotece w Merseburgu, wcześniej nieznanych w Pol-
sce, co spowodowało, że powtórnie wydał swoją pracę doktorską z nowymi już źródłami. Wiele czytał i co 
jakiś czas dzielił się z pracownikami swoimi przemyśleniami na tematy, które Go interesowały. Fascyno-
wał się Feliksem Konecznym, Mirceą Eliadem. 
Wszyscy pracownicy pamiętają, jak Janusz Byliński przekonywał ich o  wartości ciągłego uczenia się, 
zwłaszcza języków. Wielu podjęło i ukończyło studia zaoczne, głównie na bibliotekoznawstwie lub na WPAE 
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(prawo, administrację czy ekonomię), część również studia podyplomowe w Instytucie Bibliotekoznaw-
stwa. Trzeba przyznać, że zawsze Szef dopytywał się o wyniki, ułatwiał studiowanie poprzez niestwa-
rzanie problemów z udzieleniem urlopu na okres sesji. Sugerował bibliotekarzom, aby ciągle podnosili 
swoje kwalifikacje.
Szef bardzo dbał o swoje zdrowie. Bał się przeciągów. Odżywiał się zdrowo. Krzywił się na widok pra-
cowników zajadających „śmieciowe jedzenie”. Pił porządnie zaparzoną herbatę (nie z  torebki!) – naj-
pierw filtrował wodę, a następnie w czajniczku zalewał listki wrzątkiem. Również jego posiłki były bardzo 
zdrowe. Zachował szczupłą, niezmienną sylwetkę przez lata. Przez jakiś czas praktykował jogę. Był zde-
cydowanym przeciwnikiem palaczy. Lubił muzykę klasyczną, w związku z czym Jego radio w gabinecie 
ciągle było nastawione na PR2. 
Janusz Byliński każdego pracownika, który w  sprawach służbowych zaglądał do Jego gabinetu  
(p. 119 w budynku A), pytał nie tylko o jego zdrowie, ale także o zdrowie całej rodziny. Bibliotekarzy, któ-
rzy skarżyli się na złe samopoczucie, wysyłał do lekarzy lub do domu, aby mogli się porządnie wyleżeć 
i zwalczyć np. przeziębienie lub grypę w początkowym stadium. 
Starsi pracownicy wspominają kostkę kawową, którą zwykle kupował w „Witamince” i którą częstował 
w czasie swoich różnych uroczystości. Szef nie lubił „biesiad” bibliotecznych, ale podczas własnych imie-
nin zapraszał wszystkich pracowników na herbatę i ciastko. 
Lubił kwiaty. Wielu pracowników pamięta Jego słoneczny gabinet, gdzie na parapetach królowała bujna 
roślinność, w szczególności kaktusy, a biurko ozdabiała dorodna araukaria. Sporo rozsad Jego kwiatów 
jest obecnie w Czytelni Głównej i w pokojach bibliotekarzy. 
Starał się zawsze dogodzić pracownikom naukowym, zwłaszcza profesorom, i często mobilizował biblio-
tekarzy do natychmiastowego przyniesienia książki z magazynu czy z innej biblioteki, mimo że czytelni-
kowi zależało na dotarciu do konkretnego dzieła dopiero za kilka dni. 

Pozostanie w naszej pamięci…

Prof. dr hab. Zdzisław Kegel (1935-2022)
Pan Profesor był emerytowanym pracownikiem Wydziału Prawa, 
Administracji i  Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w  latach 
1996-2002 dziekanem WPAiE, wieloletnim kierownikiem Katedry 
Kryminalistyki oraz kilku studiów podyplomowych. Prof. Kegel był 
członkiem  naukowych stowarzyszeń kryminalistycznych nie tyl-
ko w Polsce, ale i za granicą. Został odznaczony Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski, uzyskał tytuł doktora honoris 
causa Litewskiej Akademii Prawa w Wilnie. Był wybitnym znawcą 
kryminalistyki, autorem wielu znakomitych prac z  zakresu nauk 
penalnych, a także pomysłodawcą i organizatorem słynnych sym-

pozjów badania pisma ręcznego we Wrocławiu. Z jego inicjatywy powstały również budynki C i D WPAE, 
w którym mieści się wydziałowa biblioteka.
W zmarłym tracimy szlachetnego Człowieka, wybitnego Uczonego i znakomitego Nauczyciela akade-
mickiego, a także wspaniałego Organizatora oraz Wychowawcę licznych pokoleń młodzieży, zawsze głę-
boko oddanego sprawom Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii oraz 
Katedry Kryminalistyki. 
Obszerne wspomnienie o prof. Zdzisławie Keglu ukaże się w następnym numerze Biuletynu.

Prof. dr hab. Jerzy Jakubczyc (1950–2022)
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 26 lutego 2022 r. zmarł emerytowany profesor w Instytucie Nauk 
Ekonomicznych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wieloletni 
kierownik Zakładu Zarządzania Finansami, wykładowca Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz 
Uniwersytetu Naukowo-Technicznego w Oranie (Algieria). Ekonomista i statystyk, specjalista w zakre-
sie finansów międzynarodowych oraz ekonometrii, nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń 
młodzieży studenckiej.
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O książkach, czytaniu i bibliotekach

Człowiek kochający książki jest bogatszy od innych.
Czasem przeczytanie jakiejś książki stanowi o losie człowieka.

Ralph Waldo Emerson

Gdzie księgi są, tam nie ma miecza, gdzie miecz, tam nie ma ksiąg.
Aoada Zara

Im bardziej gęstnieje mrok, tym jaśniej świecą książki.
Stanisław Zieliński

•
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Spotkanie z Anną Janko promujące jej najnowszą książkę Finalistka 
Prowadzi: Robert Gawłowski

9 marca, godz. 18.00; wstęp wolny, spotkanie także transmitowane online: www.klubmil.pl

Anna Janko – poetka, pisarka, felietonistka. Zadebiutowała jesz-
cze jako nastolatka wierszami opublikowanymi w dwutygodniku 
„Życie Literackie”, natomiast jej debiut książkowy to  List do kró-
lika doświadczalnego (1977 r.). Współpracowała z wieloma insty-
tucjami i agendami wydawniczymi, m.in. z Wydawnictwem Dol-
nośląskim, Prószyńskim i S-ka, z pismem „Pani”, a od roku 2007 
jest stałą felietonistką miesięcznika „Zwierciadło”. Wiele  jej prac 
zostało nagrodzonych, np. zbiór wierszy Diabłu świeca – Na-
groda Gdańska Książka Roku (1980 r.), Świetlisty cudzoziemiec 
– nominowany do Nagrody Nike (2000 r.), książki Dziewczyna 
z zapałkami czy Pasja wg św. Hanki przyniosły Autorce Nagrodę 
Literacką im. Władysława St. Reymonta i nominacje do nagród: 
Gryfia, Nike i Angelus. Na podstawie jej reportażu Mała zagła-
da (2015 r.) powstał pełnometrażowy film dokumentalny, który 
otrzymał srebrny medal na Międzynarodowym Festiwalu Filmo-
wym w Nowym Jorku. 
Niedawno, pod koniec roku 2021, ukazała się nowa książka pro-
zatorska Anny Janko  Finalistka.
„…najcenniejszą dla mnie stroną Finalistki jest to, że mogłem 

wreszcie sporo się nauczyć o kobietach. […] Jeszcze ciekawsze są w tej książce opinie tak bardzo ko-
biecej kobiety o mężczyznach. Zaskakujące, niekiedy brutalne, powiedziałbym – ekspresjonistyczne. 
[…] Świetny język. Kapitalne wyczucie stylu. […] I optymizm, mimo wszystko, bo przed ostatecznym fi-
nałem, który będzie, jak i kiedy ma być, może się zdarzyć finał konkursu, kiedy raz jeszcze wejdziemy 
na oświetloną reflektorami scenę, postaramy się nie potknąć o własne buty i odbierzemy statuetkę 
głównej nagrody, a przewodnicząca jury okaże się dla nas szafarką fortuny. […] Spieszmy się czytać 
Finalistkę, tak szybko odchodzimy…”.

Maciej Pinkwart, Przed finałem, „Dwukropek”, nr 232, luty 2022

Spotkanie z Anną Fastnacht-Stupnicką – Spacerem po Lwowie cz. II
24 marca, godz. 16.00, wstęp wolny

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południo-
wo-Wschodnich zapraszają na spacer po Lwowie śladami jego historii utrwalonymi w zabytkach, 
układzie urbanistycznym, miejscach pamięci. Na szlaku naszej wędrówki zobaczymy kościoły, ry-

www.klubmil.pl


nek, ratusz, najpiękniejsze kamienice, Teatr Wielki, Wysoki 
Zamek, Uniwersytet, Ossolineum, Cmentarz Łyczakowski. 
Miejsca te przypominają polską przeszłość miasta oraz 
ludzi, którzy swoją twórczością i  czynami budowali jego 
niezwykłą historię. 
 
Anna Fastnacht-Stupnicka – wrocławianka, absolwentka 
filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, dzienni-
karka specjalizująca się w opisywaniu losów polskich ro-
dzin na tle wydarzeń historycznych, autorka książek: Saga 
wrocławska, Od św. Jadwigi do Marka Hłaski, Profesor 

Tadeusz Kielanowski i Zostali we Lwowie (nominowanej w 2011 r. do nagrody w konkursie Książka 
Historyczna Roku) oraz licznych reportaży, wywiadów i esejów biograficznych.

Wiosenny koncert w ramach „Wieczorów Lisztowskich”
27 marca, godz. 18.00, wstęp wolny; koncert transmitowany także online: www.klubmil.pl

Izabela Hayduk – fortepian
Tomasz Rudnicki – bas baryton
Marek Szymański – flet
Prowadzenie – Juliusz Adamowski 

Prezentacja książki Ireneusza Makowskiego Bohema
Prowadzi: Krzysztof Rudowski

31 marca, godz. 18.00, wstęp wolny, spotkanie transmitowane także online: www.klubmil.pl

Krzysztof Rudowski – prozaik, poeta, dramaturg; w wolnych chwi-
lach muzyk jazzowy. Zadebiutował w  roku 2000 powieścią Stopy 
Pana Boga – metafizyczny przewodnik po Tatrach, która doczekała 
się już dwóch wydań (2000, 2007). Opublikował godną pierwowzo-
ru kontynuację Rękopisu znalezionego w  Saragossie – Rękopis za-
podziany w Saragossie (2009 r.) oraz Konstelacje (2018 r.) – orygi-
nalną w formie epopeję obejmującą ostatnie sto lat naszego regionu 
Europy. Jest autorem zbiorów opowiadań i nowel oraz pierwszego 
w historii literatury dramatu internetowego.
Ireneusz Makowski – autor książek poetyckich: Melancholia buntu 
(1991 r.), Impresje morskie (1991 r.), Plankton (2015 r.). Publikował 
wiersze w pismach artystycznych, m.in. „Formacie”, „Zagrożeniach”, 
„Magazynie Literackim”. Współpracował także z prasą lokalną („Po-
wiatowa Gazeta Drawska”, „Głos Drawska”). Od 1994 r. mieszka 
w Drawsku Pomorskim, gdzie pracuje jako tłumacz przysięgły, na-
uczyciel i wychowawca. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Pol-
skich, Oddział we Wrocławiu.

Jego najnowsza książka, Bohema, ukazała się nakładem wydawnictwa Akwedukt. 

• • •
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Wrocławski Teatr Współczesny, ul. Rzeźnicza 12
wteatrw.pl / rezerwacja@wtearw.pl

RZEŹNIA NUMER PIĘĆ, Kurt Vonnegut, reż. Marcin Liber
24–26 marca, godz. 18.30

Duża Scena

Przedstawienie na podstawie znanej powieści Kurta Von-
neguta. Spojrzenie na człowieka uwikłanego w  historycz-
ne koleje losu, który zmaga się z  doświadczeniem II woj-
ny światowej. Marcin Liber buduje na scenie intensywną 
w barwach opowieść o pokoju, przesiąkniętą ideą walki hi-
pisowskiej o to, żeby świat był lepszy i piękniejszy.

KOBIETA I ŻYCIE, Malina Prześluga, reż. Piotr Łukaszczyk
30–31 marca, godz. 19.15

Duża Scena

Wypełniona muzyką i piosenkami sztuka o pragnieniu wol-
ności. Wolności od oczekiwań i powinności. Wolności od ról 
społecznych i  kulturowych, które warunkowane płcią, zo-
stały narzucone przez rodzinę, pracę, związki czy media. 
To też sztuka o solidarności i  rosnącym poczuciu siły ze 
wspólnego buntu.

WIDZĘ NIC, Filip Zawada, reż. Paweł Palcat
12 marca, godz. 19.15 prapremiera / 13 marca, godz. 18.15 / 15–17 marca 2022 r., godz. 19.15

Duża Scena

Bohaterką utworu jest homoseksualna niewidoma kobieta. Jej postać jest w sztuce rozszczepiona na 
wiele osób i głosów, tworząc sceniczny chór – uniwersalny znak wykluczenia. Zawada jednak idzie 
dalej – w jego ujęciu „nie-widzenie” umożliwia prawdziwe poznanie rzeczywistości, albowiem uwal-
nia od złudzeń i fałszu. 

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.

Rzeźnia numer pięć, fot. Natalia Kabanow

Kobieta i życie, fot. Tobiasz Papuczys

http://wteatrw.pl
rezerwacja%40wtearw.pl%0D



