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Wystąpienie Rektora UWr 
prof. Przemysława Wiszewskiego

Obejmujący urząd Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Przemysław Wiszewski, w krótkim wystąpieniu (zapis 
dostępny na YouTube) 1 września 2020 r. przedstawił plan najbliższych prac swojego zespołu rektorskiego.

Zaprezentował zakres restrukturyzacji, mającej zracjonalizować zarządzanie 
uczelnią i  jej modernizację. Zmiany dotyczą administracji centralnej, co wy-
nika ze Statutu UWr. Z początkiem września zlikwidowane zostały stanowiska 
Kanclerza oraz Kwestora i ich zastępców, utworzone zaś Dyrektora Generalne-
go i Dyrektora Finansowego. Objęły je osoby powołane w ramach otwartych 
konkursów. Dyrektorem generalnym Uniwersytetu Wrocławskiego została mgr 
Barbara Starnawska, dotychczasowa zastępczyni kanclerza ds. administracyjno-
gospodarczych. Nowe stanowisko, dysponujące bardzo szerokimi kompetencja-
mi w odniesieniu do pracowników administracji całego Uniwersytetu, umożliwi 
objęcie pracowników administracji jednolitymi zasadami zarządczymi. 
Dyrektorem Finansowym jest mgr Aneta Kędzierska-Nowicka, mająca ogrom-
ne doświadczenie w zakresie wdrażania nowoczesnych form zarządzania finan-
sami, zdobyte m.in. w koncernie Toyota. Pokieruje całym sektorem finansów 
Uniwersytetu, a bezpośrednio planowaniem i kontrolą realizacji planów finan-
sowych. Dyrektorowi temu podlega Główny Księgowy, odpowiedzialny za for-
malno-prawną poprawność operacji finansowych i ich dokumentację. Została 
nim dr Anna Wieczorkowska, z wykształcenia ekonomista, ale też informatyk. 
Pracowała jako dyrektor finansowy i główny księgowy w sektorze prywatnym, 
nie jest jej również obca specyfika pracy dla szkolnictwa wyższego (Politech-
nika Wrocławska). Połączenie obu elementów struktury finansów – spojrze-

nia w przód i bieżących operacji kontrolnych – ma wyeliminować braki koordynacji w tej dziedzinie obserwowane 
w ostatnich latach na Uniwersytecie oraz stworzyć transparentnie działające mechanizmy wspierające dążenie do celów 
strategicznych Uczelni. Przyspieszony zostanie obieg informacji o stanie finansów, by kierownicy projektów, dziekani, 
dyrektorzy instytutów i Rektor mieli wgląd w bieżące finanse swoich projektów i jednostek. Konieczne też jest sprawne 
wykorzystanie posiadanych systemów informatycznych.
W miejsce Biura Promocji powstał Dział ds. Komunikacji. W wyniku konkursu jego kierownikiem został Tomasz 
Sikora, dziennikarz i szef działów PR z wieloletnim doświadczeniem, przez pewien czas wykładowca w Instytucie 
Dziennikarstwa. W obrębie tego działu utworzono Zespół Prasowy, na czele którego jako rzecznik prasowy stanęła 
dr Katarzyna Uczkiewicz, bohemistka, od lat związana z Uniwersytetem, profesjonalnie zajmująca się aktywnością 
w obszarze PR. Od lat obserwowano problemy z obiegiem informacji wewnątrz Uczelni, budową marki, z kreowa-
niem jej wizerunku, z wykorzystaniem sukcesów do wzmacniania pozycji. Profesjonalne podejście do działań infor-
macyjnych jest niezbędne. 
Zlikwidowane zostały tzw. piony: rektorski, prorektorskie, kanclerski i inne. Administracja nie powinna działać w ra-
mach sztucznie powołanych do życia, hierarchicznie ułożonych i odrębnych części pracujących dla swoich bezpo-
średnich przełożonych, co zaważyło negatywnie na funkcjonowaniu Uczelni, prowadząc do konfliktów kompeten-
cyjnych. Zarządzanie ma stać się efektywne, elastyczne i natychmiastowe. Administracja to elastycznie połączona 
forma, a jednocześnie jedna, spójna rama, na której wspiera się cały Uniwersytet. Jej jedynym zadaniem jest wspo-
maganie rozwoju Uniwersytetu. Dlatego w całości będzie podlegać pod względem organizacyjnym Dyrektorowi Ge-
neralnemu, który zadba o poziom zatrudnienia dostosowany do realizowanych zadań, wesprze rozwój zawodowy 
pracowników w zgodzie z celami Uniwersytetu oraz odpowie za należyte przygotowanie materialnych podstaw pracy 
administracji. 
Podporządkowanie pod względem administracyjnym i w aspekcie merytorycznym stają się rozłączne. Prorektorzy 
są odpowiedzialni za nadzór merytoryczny nad poszczególnymi działami. Do zadań przełożonych należy kontrola 

https://youtu.be/OzBLoVE_Ipw
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realizacji procesów zachodzących na Uczelni. Jednocześnie realizowane są liczne projekty rozwojowe, wykraczające 
swoim zakresem poza jeden dział czy podległość służbową jednego zwierzchnika. Do ich realizacji potrzebna jest 
określana przez Rektora współpraca wielu jednostek. Pracownicy będą wówczas podporządkowani kierownikowi 
projektu w zakresie swoich działań na jego rzecz. Wyłącznym celem działania pracowników administracji jest wspar-
cie badań, dydaktyki i współpracy z otoczeniem. Z tego punktu widzenia zasady współpracy określać będzie Rektor.
Zmiany w administracji to tylko element zainicjowanego programu modernizacji Uczelni. Szeroki zakres prac podjęli 
prorektorzy. Nad szybkim uruchomieniem Biura Obsługi Projektów pracuje prof. Patrycja Matusz, prof. Gabriela Bu-
gla-Płoskońska z prodziekanami ds. dydaktycznych ma omówić zadania w zakresie jakości kształcenia, prof. Dariusz 
Adamski przygotowuje nowy regulamin wynagradzania, który muszą zaakceptować związki zawodowe, prof. Euge-
niusz Zych czuwa nad przygotowaniem do ewaluacji i możliwością wglądu w wyniki publikacyjne według reguł ewalu-
acji dyscyplin, wreszcie prof. Tomasz Kalisz szykuje się do powołania Centrum Aktywności Studenckiej.
Została też poruszona kwestia przygotowań do roku akademickiego w sytuacji przybierającej na sile epidemii. Za-
powiedziane w wystąpieniu zarządzenie Rektora nr 116/2020 z 3 września 2020 r. (https://uni.wroc.pl/zasady-dzia-
lania-uniwersytetu-wroclawskiego-w-nowym-roku-akademickim-w-zwiazku-z-covid-19/) w sposób usystematyzo-
wany uregulowało działania w tym zakresie, pozostawiając szeroką przestrzeń do szczegółowych decyzji dziekanom. 
„Przed nami wiele zmian, przed nami wielkie wyzwania. Jestem pełen optymizmu. […] Nasz Uniwersytet jest ogrom-
ną Wspólnotą, bardzo skomplikowaną, ale bardzo aktywną, bardzo ambitną, bardzo elastyczną. Razem będziemy 
mogli wydobyć jej pełny potencjał. Od słów ważniejsze są zawsze działania. […] Dlatego chciałbym wrócić do pracy” 
– podsumował Rektor. 
https://uni.wroc.pl/wystapienie-rektora-prof-przemyslawa-wiszewskiego/

Władze dziekańskie WPAE
W dniu 31 sierpnia 2020 roku w sali senatu Rektor prof. Adam Jezierski oraz Rektor elekt prof. Przemysław 
Wiszewski wręczyli powołania dla władz dziekańskich UWr na kadencję 2020-2024 dla trzech wydziałów. 

Na WPAE powołani zostali:
prof. dr hab. Karol Kiczka – dziekan
prof. dr hab. Paweł Borszowski – prodziekan ds. finansów, jakości i form kształcenia
dr hab. Bartłomiej Krzan, prof. UWr – prodziekan ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej
dr hab. Łukasz Machaj, prof. UWr – prodziekan ds. kształcenia i ewaluacji
dr hab. Jacek Przygodzki – prodziekan ds. studenckich i ogólnych.
Do powołanego składu na stanowisku Kierownika studiów dokto-
ranckich nauk prawnych dołączyła Pani dr hab. Wioletta Jedlecka 
prof. UWr

https://prawo.uni.wroc.pl/taxonomy/term/1391

https://uni.wroc.pl/wystapienie-rektora-prof-przemyslawa-wiszewskiego/
https://prawo.uni.wroc.pl/taxonomy/term/1391
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Mam zaszczyt zaprosić
Szanownych Państwa

na uroczyste obchody – w formie zdalnej*

75-lecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii  
Uniwersytetu Wrocławskiego

Uroczystość odbędzie się w dniu 23 października 2020 roku (piątek),  
o godz. 11.00, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.

Transmisja z obchodów rozpocznie się o godz. 10.45 i będzie emitowana 
w mediach społecznościowych, na wydziałowym kanale youtube.

Link do transmisji https://www.youtube.com/user/WPAiE

Łączę wyrazy szacunku i poważania

Dziekan
prof. dr hab. Karol Kiczka

Wrocław, dnia 17 września 2020 r.

* Forma zdalna jubileuszu wynika z konieczności dostosowania się do obowiązujących warunków, wywołanych COVID-19.

https://www.youtube.com/user/WPAiE
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Jesienią każdego roku uczelnie wyższe Wrocławia, w tym Uniwersytet Wrocławski, organizują Dolnośląski Festiwal 
Nauki – imprezę kulturalno-naukową, mającą celu popularyzowanie wiedzy. Jednakże ze względu na sytuację epi-
demiczną tegoroczna dwudziesta trzecia edycja Festiwalu różniła się od poprzednich. Kolegium Rektorów Uczelni 
Wrocławia zadecydowało, że wykłady i pokazy będą odbywać się online, by nie narażać na zakażenie studentów, 
profesorów oraz osób trzecich z poza środowiska uczelnianego. 
Na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii w dniach 18, 21, 22 i 23 września odbyło się 11 wykładów z zakresu 
nauk społecznych czy kryminalistyki. Można było m.in. dowiedzieć, jak radzić sobie z reklamami kredytów, by się 
nadmiernie nie zadłużyć, natomiast w ramach cyklu „CSI: Kryminalne zagadki Wrocławia” dr Sylwia Skubisz-Ślusar-
czyk wygłosiła referat o analizie śladów ugryzień. Niektóre prelekcje skupiły się na kwestiach prawnych związanych 
z obecną, niecodzienną sytuacją; np. jak działają e-recepty czy jak wyglądały prawne regulacje w obliczu epidemii 
w okresie międzywojennym. 

Zainteresowani mieli szansę uczestniczyć w 11 wykładach:
• Prawne regulacje dotyczące epidemii w Polsce w okresie międzywojennym. Prowadzący: dr hab. Józef Koredczuk, 

prof. UWr.
• Kino z refleksją w tle – czyli o prawach pacjenta i dylematach bioetycznych na dużym i małym ekranie. Prowadząca: 

dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska.
• Odtwarzanie wyglądu osób w ujęciu historycznym i współaczesnym.Wrocławia. Prowadząca: dr Iwona Zieniewicz.
• Interdyscyplinarna analiza śladów ugryzień. Prowadząca: dr Sylwia Skubisz-Ślusarczyk.
• E-zwolnienie, e-recepta, e-skierowanie – oblicza cyfryzacji ochrony zdrowia. Prowadząca: mgr Katarzyna Maria Zoń.
• Koszty konsumenckich usług kredytowych  Prowadząca: dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, prof. UWr.
• O czym „mówią” reklamy kredytów konsumenckich? Jak je „czytać”, by się nadmiernie nie zadłużać. Prowadząca: 

dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, prof. UWr.
• Identyfikatory biometryczne a dokumenty. Prowadzący: dr Rafał Cieśla. 
• O ciągłości prawnej między II a III Rzeczpospolitą. Prowadzący: dr hab. Tomasz Scheffler. 
• Kara pozbawienia wolności. Uwagi na tle funkcjonowania polskiego systemu penitencjarnego. Prowadzący: dr hab. 

Tomasz Kalisz, prof. UWr, dr hab. Adam Kwieciński. 
• Granice współczesnej kryminologii... Prowadzący: prof. dr hab. Maciej Szostak.

Mimo zmienionej formy Festiwal przyciągnął wielu słuchaczy, a wykłady online odbyły się bez większych zakłóceń, 
choć niestety z części prelekcji trzeba było zrezygnować. Miejmy nadzieję, że za rok uda się zorganizować Festiwal 
w tradycyjnej formie.

http://www.festiwal.wroc.pl/2020/

http://
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Reminiscencje wileńskie czyli wyjazd szkoleniowy 
w cieniu pandemii

Rok 2020 zaczął się zupełnie inaczej niż poprzednie lata. W połowie marca, wraz z ogłoszeniem przez WHO pandemii korona-
wirusa SARS-CoV-2, życie miliardów ludzi na całym świecie diametralnie się zmieniło. Rządy europejskich krajów, z wyjątkiem 
Szwecji, wprowadziły obowiązkowy lockdown dla swoich obywateli. Ten stan utrzymywał się do początku maja.
Biblioteki uczelni wyższych, podobnie jak placówki oświatowe wszystkich szczebli nauczania, zostały zamknięte. Sytuacja wy-
mogła na pracownikach bibliotek zdalne udostępnianie informacji. Zawieszone zostały też wszelkie zagraniczne staże oraz kon-
ferencje międzynarodowe. Dopiero w sierpniu władze Uniwersytetu Wrocławskiego uchyliły ten zakaz i tym samym umożliwiły 
pracownikom uczelni udział w zagranicznych wyjazdach szkoleniowych.
Wraz z kilkuosobową grupą pracowników Uczelni zdecydowaliśmy się na wyjazd do Wilna w ramach programu LLP Erasmus+. 
Wybraliśmy ten kierunek, gdyż w ówczesnej sytuacji epidemicznej Litwa była stosunkowo bezpiecznym krajem – respektujące 
podobne normy sanitarne, ze stosunkowo rzadkim zaludnieniem sąsiednie państwo, w którym nie stwierdzono znacznego przy-
rostu zakażeń COVID-19. 
Oczywiście, z rosnącym niepokojem śledziliśmy dynamiczny wzrost liczby zachorowań na początku sierpnia w naszym kraju. 
Z tego też powodu rząd litewski wprowadził od 10 sierpnia obowiązkową czternastodniową kwarantannę dla osób przyjeżdżają-
cych z Polski bądź przejeżdżających tranzytem przez Polskę. Takie obostrzenia objęły również obywateli kilku krajów ze znacz-
nym wzrostem zakażeń, co ogłosiło w stosownym akcie prawnym Ministerstwo Zdrowia i Spraw Zagranicznych Litwy w dniu 
7 sierpnia 2020 r.
Po przebukowaniu biletów lotniczych, tak aby dotrzeć na teren Litwy przed początkiem obowiązywania dwutygodniowej kwa-
rantanny, zaczynamy naszą nietypową, jakże odmienną od poprzednich, podróż zagraniczną. 
W niedzielę 9 sierpnia terminal wrocławskiego lotniska jest niemal wymarły. Przy wejściu trzeba poddać się obowiązkowemu 
pomiarowi temperatury ciała. Scena jak z filmu science fiction. Pasażerowie nie mają problemu z przestrzeganiem dystansu spo-
łecznego w prawie pustej hali. Niecodzienny widok w samym środku wysokiego sezonu turystycznego. Nie ma pośpiechu. Mimo 
wszystko czuje się pewne napięcie. Po komfortowej odprawie i niespełna godzinnym locie do Warszawy, pora na przesiadkę na 
samolot do Wilna. Stołeczne lotnisko jest bardziej ludne, ale i tak nie wytrzymuje porównania z normalnym ruchem w poprzed-
nich latach. Po prawie czterdziestopięciominutowym locie znów lądujemy – w Wilnie.
Poddani zostajemy obowiązkowej weryfikacji tożsamości, mimo że Litwa należy do strefy Schengen. Musimy podać adres po-
bytu na wypadek stwierdzenia zakażenia COVID-19 u kogoś z podróżnych. Każdy przybywający otrzymuje stosowny formularz 
w angielskiej lub rosyjskiej wersji językowej z instrukcją postępowania. W całej tej sytuacji możemy mówić o pomyślności losu, 
gdyż udało nam się przybyć na Litwę przedostatnim samolotem, którego pasażerowie nie musieli poddawać się obowiązkowej 
samoizolacji. 
I  znów przyjemna niespodzianka. Po wrocławskich i  warszawskich upałach Wilno wita nas przyjemnym i  orzeźwiającym 
wietrzykiem, który w okamgnieniu regeneruje nasze drogi oddechowe, nadwątlone wielogodzinnym przebywaniem w maskach 
zasłaniających nos i usta na trzech lotniskach oraz w dwóch samolotach. Co za ulga!
Mając do wyboru bogatą ofertę miejsc noclegowych w Wilnie, decydujemy się na hotel „Pan Tadeusz”, który jest częścią Domu 
Kultury Polskiej. Branża turystyczna i hotelarska mocno podupadła w czasie pandemii, korzystając więc z tego obiektu, wspiera-
my Polaków mieszkających na Litwie. Jest to nowoczesny budynek ze wszystkimi udogodnieniami i do tego w przystępnej cenie. 
Bardzo go polecamy przy okazji pobytu w tym pięknym mieście.
Po dopełnieniu formalności meldunkowych wybieramy się na przechadzkę po Wilnie. Jego ulice i chodniki są bardzo szerokie 
– to spuścizna czasów radzieckich. Nie mamy zatem żadnego problemu z zachowywaniem dystansu społecznego w miejscach 
publicznych. To stołeczne miasto, w obecnym czasie, nawet w niedzielne letnie popołudnie wydaje się niemal wymarłe. Nie 
ma zatłoczenia w różnego rodzaju jadłodajniach, zazwyczaj przepełnionych o  tej porze roku. Niestety, i  tutaj nie sposób nie 
zauważyć ubocznego efektu pandemii. Wiele małych sklepików, kiosków oraz modnych restauracji zmuszonych było zakończyć 
działalność.

W poniedziałek 10 sierpnia zaczynamy nasz program szkoleniowy od wizyty w Bibliotece 
Akademii Oświaty Uniwersytetu Witolda Wielkiego, w której zapoznajemy się ze struktu-
rą zbiorów, odwiedzamy czytelnię główną oraz ustalamy plan pobytu. Tego samego dnia 
zwiedzamy Muzeum Holokaustu, które jest 
częścią Państwowego Muzeum Żydowskiego 
im. Gaona w Wilnie. Mieści się ono na wzgó-
rzu niedaleko centrum miasta. Oglądamy 
wystawę obrazującą tragizm losów osób na-
rodowości żydowskiej zamieszkujących Wil-
no i okolice. Przy okazji odwiedzin T. Juch-

niewicz podarowuje pracownikom kilka egzemplarzy książek dotyczących historii 
Żydów polskich (w języku polskim i angielskim).
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Następnego dnia udajemy się do Biblioteki Publicznej Powiatu Wileńskiego im. Adama Mickiewicza, znajdującej się w samym 
centrum stolicy w byłym pałacu Zienkowiczów-Tyszkiewiczów. Biblioteka zgromadziła ponad 500 tys. książek, a rocznie odwie-
dza ją około 200 tys. czytelników. Książnica istnieje od 1950 r., w 1955 r. nadano jej imię Adama Mickiewicza. Kolekcja mickie-
wiczianów liczy ponad 1000 publikacji w języku polskim, rosyjskim, litewskim, francuskim i niemieckim. Gromadzona jest tu 
literatura o Adamie Mickiewiczu: wspomnienia, biografie, krytyka literacka jego twórczości, jak również dzieła sztuki związane 
z wieszczem (prace malarskie, graficzne i rzeźbiarskie). Przy okazji wizyty przekazaliśmy do kolekcji sześć mickiewiczianów, 
w tym wydanie Pana Tadeusza (Sinjoro Tadeo) w języku esperanto. 
Kolejny punkt szkolenia to wizyta w Bibliotece Wróblewskich (obecnie Biblioteka Litewskiej Aka-
demii Nauk im. Wróblewskich), usytuowanej nieopodal brzegu rzeki Wilii, w pałacu Tyszkiewi-
czów. Ten klasycystyczny gmach ma zachwycającą monumentalną, marmurową klatkę schodową 
z ogromnym kolorowym witrażem. W holu znajdują się rzeźby przedstawiające sceny mitologiczne 
oraz ogromny posąg króla Władysława Jagiełły z małżonką – królową Jadwigą. Z placówką współ-
pracujemy już kilkanaście lat. Dzięki obustronnym kontaktom uzupełniamy zbiory naszych biblio-
tek. W dużej mierze zawdzięczamy tej książnicy stworzenie w naszej Bibliotece działu z książkami 
litewskimi i Litwy dotyczącymi. 

Nasz program przewidywał też zwiedzanie zabytkowych budynków Uniwersytetu Wileńskiego 
oraz spacer ulicami tworzącymi dzielnicę uniwersytecką. 
Po drodze wstępujemy do Polskiej Galerii Artystycznej „Znad Wilii”, której właścicielką jest 
pani Wanda Oleksy. Tu także pandemia spowodowała kłopoty finansowe, podobnie jak we 
wszystkich samofinansujących instytucjach kultury. W obliczu kryzysu ekonomicznego mało 
kto nabywa dzieła sztuki współczesnej. Kupując drobne gadżety i książki, symbolicznie wspie-
ramy galerię. Na jej tyłach znajduje się udostępnione do wynajęcia turystom gustownie i z ar-
tystycznym smakiem, niebanalnie urządzone funkcjonalne mieszkanie. Jest to bardzo dobry 
punkt noclegowy, usytuowany w prestiżowej dzielnicy. 

Bardzo interesująca jest Biblioteka Uniwersytetu Michała Romera. Kontakty naszych uczelni datują 
się od 1999 r., gdy tenże uniwersytet funkcjonował jeszcze pod nazwą Litewskiej Akademii Prawa. 
W ramach współpracy realizowane są wspólne projekty badawcze, a naukowcy i  studenci mogą się 
uczyć i prowadzić częściowo badania na zaprzyjaźnionej uczelni. Efektem tej kooperacji są artykuły 
zamieszczane w  czasopismach naukowych obu uczelni, m.in. w  Wilnie: „Jurisprudencija”, „Sociali-
nių mokslų studijos” oraz „Intelektine ekonomika”. W  komitetach redakcyjnych dwóch pierwszych 
zasiadali Profesorowie Włodzimierz Gromski i Marek Bojarski. Owe periodyki opatrzone są logo wro-
cławskiej uczelni oraz umieszczone w międzynarodowych bazach danych EBSCO i ProQuest. Litwini 
zaś publikują na łamach naszego „Przeglądu Prawa i Administracji” oraz „Wroclaw Review of Law, 
Administration & Economics”. 
Warto nadmienić, że Profesor Zdzisław Kegel otrzymał godność doktora honoris causa tamtejszego 
uniwersytetu w 2000 r., a Profesor Marek Bojarski w 2012 r. 
Obecnie biblioteka ta liczy ponad 230 tys. woluminów książek, prenumeruje ponad 40 baz danych, w tym większość anglo-
języcznych. Posiada 10 czytelni z 375 miejscami dla użytkowników oraz 87 stanowisk komputerowych. Rocznie odwiedza ją 
ponad 9,5 tys. użytkowników. 
Uniwersytet ma pełne członkostwo w międzynarodowych organizacjach i towarzystwach naukowych, m.in. w Międzynarodo-
wym Stowarzyszeniu Uniwersytetów (IAU), Europejskim Stowarzyszeniu Uniwersytetów (EUA), Europejskim Stowarzyszeniu 
Edukacji Międzynarodowej (EAIE). 
Po wspólnej wymianie doświadczeń w trakcie miłej rozmowy, oglądamy czytelnię, wypożyczalnię oraz magazyny. Imponujące 
wrażenie robi kampus i nowoczesne budynki uniwersyteckie, usytuowane daleko na obrzeżach miasta, położone wśród terenów 
zielonych, a także biblioteka. Jej przestronne, jasne wnętrza w kolorze białym nie przytłaczają. Sprawiają, że pobyt tutaj jest przy-
jemny i sprzyjający przyswajaniu wiedzy.
Warto wspomnieć o dziale z książkami polskimi, podarowanymi przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego i pracowni-
ków WPAE – Vroclavo universiteto kolekcija. Publikacje znajdujące się tu zostały przywiezione przez T. Juchniewicza podczas 
jego licznych wizyt związanych z udziałem w konferencjach międzynarodowych, staży szkoleniowych czy stypendiów. 

Oprócz wizyt w bibliotekach, mieliśmy okazję bliżej poznać miasto – położone malowniczo 
na morenowych wzgórzach i pagórkach. Wilno jest pełne zieleni, parków i miejsc rekreacyj-
nych, pozwalających każdemu zregenerować siły po trudach dnia. Tradycyjna architektura 
miasta bez zgrzytów łączy się z  nowoczesną zabudową, a  szerokie arterie komunikacyjne 
sprawiają, że na drogach jest tu bezpieczniej niż w wielu innych stołecznych metropoliach.
Niebanalna lokalna kuchnia kresowa zachwyca, a  serdeczność i  gościnność mieszkańców 
wprost zachęcają do przybycia tutaj jeszcze niejeden raz…

Jadwiga Lewińska, Tadeusz Juchniewicz
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego
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Publilius Syrus. Maksymy moralne – Sententiae
Aleksandra Szymańska i Ireneusz Żeber - opracowanie i przekład

e-Monografie nr 160
rok wydania 2020
ISBN 978-83-66601-12-3 (druk)
ISBN 978-83-66601-01-7 (online)
https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/117779
DOI: 10.34616/23.20.022

Prawna możliwość wspierania systemu oświaty w sferze edukacji szkolnej 
przez organizacje pozarządowe

Jolanta Blicharz, Renata Raszewska Skałecka

e-Monografie nr 165
rok wydania 2020

ISBN 978-83-66601-10-9 (druk)
ISBN 978-83-66601-11-6 (online)

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/118710
DOI: 10.34616/23.20.024

Sprawa gospodarcza. Kognicja sądów w sprawach gospodarczych
Izabelia Gil, Elwira Marszałkowska-Krześ

e-Monografie nr 164
rok wydania 2020
ISBN 978-83-66601-08-6 (druk)
ISBN 978-83-66601-09-3 (online)
https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/118244
DOI: 10.34616/23.20.023
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Nowości w Wydawnictwie Uniwersytetu Wrocławskiego
Ekonomia – Wroclaw Ekonomic Review
Tom 26 Nr 1 (2020)
Tom 26 Nr 2 (2020)

Przegląd Prawa i Administracji
Tom 120 (2020) – Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga 
Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego
Tom 121 (2020)

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne
Tom 31 (2020) – Populizm a prawa człowieka
Tom 32 (2020) – Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Księga pamiątkowa ku czci doktora 
Marcina Winiarskiego
Tom 33 (2020) – Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, 
przedsiębiorstw i społeczeństwa

https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/117779
https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/117779
https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/118710
https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/118710
https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/118244
https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/118244
https://wuwr.pl/ekon/issue/view/784
https://wuwr.pl/ekon/issue/view/785
https://wuwr.pl/ppa/issue/view/775
https://wuwr.pl/ppa/issue/view/793
https://wuwr.pl/sppae/issue/view/781
https://wuwr.pl/sppae/issue/view/783
https://wuwr.pl/sppae/issue/view/796
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Międzynarodowa konferencja naukowa 
w Kaliningradzie (online)

Od ponad 10 lat WPAE UWr utrzymuje kontakty naukowe z Bałtyckim Federalnym Uniwersytetem (BFU) im. Immanuela Kan-
ta w Kaliningradzie (poprzednio Rosyjski Państwowy Uniwersytet im. Immanuela Kanta). Pierwsza oficjalna wizyta na Wydziale 
Prawa, w stolicy najbardziej wysuniętego na zachód regionu Rosji, odbyła się w kwietniu 2010 r. Delegacji z Wrocławia przewo-
dził prof. Maciej Marszał, ówczesny prodziekan WPAE. Spotkania i rozmowy z rosyjskimi prawnikami dotyczyły współpracy na-
ukowej, wymiany studenckiej oraz możliwości publikowania w naukowych czasopismach obu fakultetów. Kilka miesięcy później 
grupa rosyjskich naukowców, na czele z dziekanem Wydziału Prawa dr. Olegiem Zajaczkowskim, przyjechała do Wrocławia. Na 
WPAE goście z Rosji nie tylko spotkali się z władzami Wydziału, również był wygłoszony wykład o badaniach z zakresu nauk 
penalnych (prof. Tatiana Wołczeckaja) oraz o obowiązywaniu w tym okresie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Rosji (dr 
Wiera Rusinowa). Podczas tej wizyty odbyło się także spotkanie z ówczesnym prorektorem UWr prof. Adamem Jezierskim, który 
otrzymał ze strony rosyjskiej wstępny projekt umowy o partnerskim porozumieniu pomiędzy Uniwersytetem w Kaliningradzie 
a Uniwersytetem Wrocławskim. Od 2011 r. w ramach obowiązującej już umowy rozpoczęły się regularne kontakty między uczel-
niami. Doniosłą rolę w tej współpracy odgrywa prof. Tatiana S. Wołczeckaja kierująca Katedrą Postępowania Karnego, Krymi-
nalistyki i Informatyki Prawniczej w Kaliningradzie, która wielokrotnie odwiedzała WPAE, prowadząc wykłady i uczestnicząc 
w konferencjach naukowych poświęconych szerokiej problematyce badań dokumentów. Już w kwietniu 2011 r. 4-osobowa de-
legacja z Wrocławia pod przewodnictwem dziekana WPAE prof. Włodzimierza Gromskiego pojawiła się w gościnnych murach 
tej federalnej uczelni (w owym czasie BFU był jednym z 8 federalnych uniwersytetów w Rosji, obecnie jest 10). Celem wizyty 
było omówienie programów Szkoły Prawa Rosyjskiego, która miała powstać na WPAE, oraz uzgodniono zasady współpracy 
naukowej. Prorektor BFU dr Igor Żukowski (obecnie dyrektor Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie) wraz z dzie-
kanem O. Zajaczkowskim przekazali dla prof. Gromskiego zaproszenie do udziału studentów naszego wydziału w Letniej Szkole 
Prawa w Kaliningradzie. Z kolei dziekan WPAE zaprosił grupę rosyjskich studentów do wzięcia udziału w święcie wrocławskich 
żaków – Juwenaliach. Zaproszeni studenci (6 osób) przybyli do Wrocławia 11 maja 2011 r.; grupą rosyjskich żaków zaopiekowali 
się pracownicy oraz studenci WPAE. Udział w majowych Juwenaliach stanowił dla nich wielką atrakcję, w Rosji Dzień Studenta 
obchodzi się zimą – 25 stycznia (Dzień Tatiany – patronki studentów). 
Wracając na pole naukowe, należy jeszcze raz podkreślić olbrzymi wkład w utrzymywanie polsko-rosyjskich kontaktów nauko-
wych przez prof. Tatianę Wołczecką.
Profesor Wołczeckaja, założycielka Szkoły Analizy Kryminalistycznej (działającej od ponad 18 lat), była również organizatorem 
międzynarodowych konferencji w Kaliningradzie, w których uczestniczyli pracownicy WPAE (2017 r. i 2020 r. – online). W kon-
ferencji z 2017 r. wzięli udział dr Rafał Cieśla i mgr Tadeusz Juchniewicz, którzy w części obrad „Przeciwdziałania terroryzmowi 
i ekstremizmowi – analiza sytuacyjna (organizacja i przeprowadzanie dużej imprezy masowej  z uwzględnieniem warunków 
geopolitycznych regionu)” zaprezentowali referat Doświadczenia Polski w zapewnieniu bezpieczeństwa masowym imprezom spor-
towym. Kolejna międzynarodowa konferencja zorganizowana przez BFU odbyła się w trybie online w dniach 27–31.08.2020 r. 
(w warunkach pandemii referaty i dyskusje odbywały się za pośrednictwem platformy wideokonferencyjnej Zoom). Współor-
ganizatorami z Rosji były m.in. Centrum Rozwoju Klinik Prawniczych oraz Związek Kryminologów i Kryminalistyków. Prof. 
Tatiana Wołczeckaja zaprosiła ponownie pracowników WPAE do wzięcia udziału w obradach i przedstawienia naszego doświad-
czenia związanego z problematyką edukacji prawniczej w czasie pandemii – w Polsce. Pierwszego dnia obrad, tj. 27.08, wystąpili 
z dwoma referatami dr Rafał Cieśla i mgr Tadeusz Juchniewicz. Dr Rafał Cieśla przedstawił wady i zalety zdalnego nauczania, 
opierając się na doświadczeniach kilkumiesięcznej pracy w tym formacie. Mgr Tadeusz Juchniewicz uwzględnił w swoim wy-
stąpieniu również niebagatelną rolę biblioteki naukowej w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych (skanowanie, dostęp 
do elektronicznych baz naukowych, w tym zagranicznych)  dla kadry nauczycieli akademickich pracujących w trybie zdalnym. 
Zakończone ponad miesiąc temu w Kaliningradzie Międzynarodowe Forum Naukowo-Praktyczne pod nazwą „Współczesne 
technologie i tendencje w edukacji prawniczej” zgromadziło ponad 150 uczestników z Rosji i z zagranicy:  Niemiec, Holandii, 
Grecji, Litwy, Białorusi, Indii, Ukrainy, Kazachstanu, USA i Polski. Program forum składał się z kilku paneli dyskusyjnych w for-
macie online i offline (m.in.: „Cyfrowa kryminalistyka: wyzwania XXI wieku”, „Współczesne ujęcie edukacji prawniczej <nasta-
wiona na praktykę, interaktywna>”, „Problemy teorii i praktyki przeciwdziałania ekstremizmowi i terroryzmowi w środowisku 
młodzieżowym”). Międzynarodową konferencję otworzył nowy  Rektor BFU (od lipca 2020 r.) prof. Aleksander Fedorow. Prof. 
Tatiana Wołczeckaja w wystąpieniu inaugurującym obrady zaznaczyła, że pandemia, która w bieżącym roku opanowała cały 
świat, dostarczyła wyjątkowych doświadczeń w procesie edukacji w formacie online, które to wymagają obecnie szczegółowych 
analiz i uogólnień. W kolejnym dniu forum wrocławscy uczestnicy panelu „Cyfrowa kryminalistyka: wyzwania XXI wieku” wy-
słuchali wielu prelegentów, którzy omówili główne kierunki rozwoju kryminalistyki w dobie cyfryzacji, jak również możliwości 
technologii cyfrowych w praktyce organów ścigania.
Niektórzy z uczestników kaliningradzkiej konferencji już w pierwszej dekadzie października 2020 r. wezmą udział w XIX WRO-
CŁAWSKIM SYMPOZJUM BADAŃ PISMA (konferencja online), które organizuje Katedra Kryminalistyki Wydziału Pra-
wa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tadeusz Juchniewicz
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Procedury działania w Bibliotece Wydziału Prawa, 
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 

podczas stanu epidemii COVID-19
WYPOŻYCZALNIA

poniedziałek, piątek: godz. 10.00-15.00
wtorek, środa, czwartek: godz. 10.00-17.00

sobota: godz. 10.00-14.00
1. Kontakt: 
• e-mail: biblioteka.wpae@uwr.edu.pl,
• tel.: 71/375 26 27

2. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, Czytelnicy proszeni są o przychodzenie w maseczkach ochronnych i dezynfekowanie 
rąk (dezynfekowanie odbywa się przy wejściu do budynku i przed wejściem do Wypożyczalni), a także przestrzeganie wymaga-
nego dystansu przestrzennego 1,5 metra.
3. Przy wypożyczaniu książek Czytelnik osobiście wkłada legitymację do czytnika umieszczonego na ladzie, podpisuje rewers 
własnym długopisem. Czytelnik, oddając książki w Wypożyczalni, otwiera je na stronie z kodem kreskowym i po zeskanowaniu 
kodu przez bibliotekarza wkłada do pudełka ustawionego przy ladzie. Rewersy będą zwracane Czytelnikowi, chyba że poprosi 
o ich zniszczenie. Zwrócone książki będą podlegać kwarantannie przez 5 dni kalendarzowych – otrzymają w tym czasie status 
„kwarantanna”.
4. W Wypożyczalni przy stanowisku obsługi może przebywać jeden Czytelnik.

CZYTELNIA
poniedziałek, piątek: godz. 9.00-15.00

wtorek, środa, czwartek: godz. 9.00-18.00
sobota: godz. 10.00-18.00

1. Maksymalna liczba osób przebywających w Czytelni: 50.
2. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Czytelnia czynna jest wyłącznie dla pracowników naukowych, doktorantów i studen-
tów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii oraz osób, które posiadają ważną (wykupioną) kartę do Czytelni.
Nie wydajemy nowych kart bibliotecznych do odwołania.
3. Na odwiedziny w Czytelni obowiązują zapisy – każdorazowo dzień i godzinę przyjścia i wyjścia z  należy wcześniej ustalić 
poprzez:
• e-mail: czytelnia.wpae@uwr.edu.pl,
• kontakt telefoniczny: 71/375 20 50 (w godzinach otwarcia Czytelni).

4. W związku z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa zaleca się korzystanie z szafek depozytowych zlokalizowanych na III i IV 
piętrze, używanie masek ochronnych i zdezynfekowanie rąk od razu po wejściu do budynku – dozowniki z płynem dezynfek-
cyjnym są przy portierni, Czytelni, przy stanowisku dyżurnego bibliotekarza – oraz przestrzeganie wymaganego dystansu prze-
strzennego 1,5 metra.
5. Przy stanowisku obsługi może przebywać jeden Czytelnik.
6. Wykorzystane materiały biblioteczne Czytelnik odkłada na wózki biblioteczne – na półki włącza je dyżurny bibliotekarz.
7. Czytelnik opuszczając Czytelnię ma obowiązek poinformować pracownika o zakończonej pracy.
8. Czytelnik przebywa w Bibliotece na własną odpowiedzialność.
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W setną rocznicę urodzin

Jerzy Chodorowski, którego setna rocznica urodzin przypadła w dniu 10 września 2020 
r., był człowiekiem skromnym, niewiele opowiadającym o  sobie i  swojej działalności. 

Urodził się w Krakowie, a wychował na kresach Rzeczypospolitej w Galicji Wschodniej. 
Naukę pobierał w szkołach w Rohatynie w województwie stanisławowskim w klasach hu-
manistycznych, a studiował prawo na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie.
W życiu przyszło J. Chodorowskiemu wykonywać różne zawody, i tak we Lwowie był labo-
rantem w Instytucie Badań nad Durem Plamistym i Wirusami prof. Rudolfa Weigla, póź-
niej starszym laborantem w Oddziale Tyfusu Plamistego Instytutu Epidemiologii i Mikro-
biologii kierowanym przez dr. Henryka Mosinga, już we Wrocławiu bibliotekarzem, nawet 
krótko pełnił funkcję kierownika Biblioteki Wydziału Prawa, był księgowym we Wrocław-
skim Oddziale Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,ostatecznie zaś pracownikiem na-

ukowo-dydaktycznym wpierw w Katedrze Historii Państwa i Prawa, a od 1973 r. w Instytucie Ekonomii Politycznej, 
gdzie pozostał do końca swojej pracy zawodowej na Uniwersytecie Wrocławskim. 
Pozostawił po sobie liczne prace naukowe, wśród nich znajdują się publikacje z zakresu metodologii ekonomii, dok-
tryn ekonomicznych, doktryny i  ideologii europejskiej integracji gospodarczej, teorii ekonomii oraz tłumaczenia 
i recenzje prac nie tylko ekonomicznych. Do pierwszych prac opublikowanych jeszcze w gimnazjum rohatyńskim 
należy tytuł Oszczędność w przysłowiach, zawierająca wskazanie, że „Jedną z najzdrowszych zasad życiowych jest po-
wszechne przekonanie, że praca, gdy jej towarzyszą ład i oszczędności, prowadzi do dobrobytu”1. Było to nawiązanie 
do przysłowia: Miej beczkę złota, a próżny mospanie/złoto się skończy a bieda zostanie. U schyłku swojego życia 
przetłumaczył artykuł ks. Andrzeja Głażewskiego (Muzyka kryształów, roślin i istot ludzkich), katechety i nauczyciela 
w Państwowym Gimnazjum im. ks. Piotra Skargi w Rohatynie, który swoją pracę przedstawił we wrześniu 1951 r. 
w Radio Perception pt. The music of crystals, plants and human being. 
Jerzy Chodorowski uczył nas swoim życiem, postawą, pracą, jaki jest cel człowieka i uczonego. 
Jest nim nieustanne i cierpliwe poszukiwanie i dążenie do prawdy. Odebrane wychowanie, na-
uka w rohatyńskich szkołach, wiara oraz praca, atmosfera i postawy osób z Instytutu prof. Ru-
dolfa Weigla uczyniły z Jerzego Chodorowskiego uczonego, dla którego nauka nie była drogą 
do kariery. Był rozmiłowany w pracy naukowej i bezwzględnie uczciwy w jej prowadzeniu. We 
wspomnieniach osób, które go znały zapisał się jako człowiek „żelaznych zasad, wielkiej dobro-
ci i szlachetności. Był wybitnym uczonym, humanistą, który swoją pracę i życie traktował jako 
wypełnienie misji (…) człowiekiem o niespotykanej wiedzy i kulturze, takcie i delikatności”2. 
Swoimi zainteresowaniami dzielił się z innymi, a rozmowy z J. Chodorowskim inspirowały do 
prowadzenia własnych badań. Był człowiekiem prawym, skromnym, niewiele dbającym o swo-
je „potrzeby pozanaukowe”. Wytrwale czytał cudze prace, nie szczędził swoich uwag ani nie krył radości, gdy udawało 
się zgłębić czy rozwiązać określone problemy. Pomagał wielu osobom, służył swoją wiedzą i doświadczeniem, a także 
w sposób cierpliwy i wytrwały potrafił przekonywać inne osoby do podjęcia określonych działań w życiu zawodo-
wym i rodzinnym.
Wracając do czasów lwowskich i pracy w Instytucie stworzonym przez prof. Rudolfa Weigla, godna przytoczenia jest 
opinia ks. prof. Henryka Mosinga, wieloletniego zwierzchnika J. Chodorowskiego, dla którego był on „ człowiekiem 
kryształowego charakteru, nadzwyczaj pilnym i obowiązkowym i wielce sumiennym w pracy. (…) Wśród wielu setek 
pracowników zatrudnionych w ciągu szeregu lat w pracowni był jednym z najbardziej wartościowych. Dzięki takto-
wi, wyjątkowym zaletom umysłu i charakteru zyskał sobie powszechną sympatię i szacunek zarówno przełożonych, 
jak i wszystkich współpracowników”3.

Na koniec wypada jeszcze wspomnieć, że Jerzy Chodorowski był Filistrem Seniorem Polskiej Kor-
poracji Akademickiej Cresovia Leopoliensis założonej we Lwowie we wrześniu 1926 r. (z datą star-
szeństwa 20 czerwca 1927 r.). PK!A Cresovia przyjęta została do Lwowskiego Koła Między-Korpo-
racyjnego. W 2007 r. została reaktywowana Polska Korporacja Akademicka Cresovia Leopoliensis, 
za zgodą Filistra Seniora Jerzego Chodorowskiego, który przekazał prawa do reaktywacji Korpora-
cji na rzecz Związku Polskich Korporacji Akademickich4. PK!A Cresovia Leopoliensis działa i gro-
madzi nowych Comilitonów i Filistrów.

Teresa Korbutowicz
1 J. Chodorowski, Oszczędność w przysłowiach, „Próbny Lot”, 1932, nr 4, s. 2.
2 J. Kundera, Wspomnienia. Doc. dr hab. Jerzy Chodorowski (1920-2011), „Przegląd Uniwersytecki” 2011, nr 10, s. 48.
3 Zaświadczenie dr Henryka Mosinga, Lwów 28 grudnia 1959 w zbiorach archiwalnych Biblioteki Ossolineum.
4 Dokumenty przekazania prawa do reaktywacji PKA! Cresovia Leopoliensis w zbiorach archiwalnych Biblioteki Ossolineum.
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Rafał Sorgenstein (1920-1989)

Docent Rafał Sorgenstein jako nauczyciel akademicki zatrudniony był w latach 
1953-1989 na ówczesnym Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Gdy 

w następstwie organizacyjnych zmian na Uczelni, w 1972 roku Katedra Ekonomii 
Politycznej została przekształcona w Instytut Ekonomii Politycznej, z dwoma zakła-
dami, kierownikiem Zakładu Ekonomii Politycznej Socjalizmu i moim bezpośred-
nim przełożonym został doc. Rafał Sorgenstein.
Był nietypowym Szefem, gdyż władcze atrybuty i  sposób bycia charakterystyczny 
dla „kierownictwa” były Mu obce. Nie nakazywał, nie kontrolował, nie rozliczał, 
nie krytykował – doradzał, sugerował, wspierał. Ten miękki sposób kierowania pra-
cownikami Zakładu miał zapewne swoje źródła m.in w dramatycznych przeżyciach 
w okresie wojny. Uciekał od wspomnień, także rodzinnych, zamknąwszy bezpowrot-
nie ten etap swojego życia. Szanowaliśmy Jego prywatność, chociaż sami nie szczę-
dziliśmy Mu opowieści o  własnych problemach, związanych nie tylko z  niełatwą 
w owym okresie dydaktyką oraz pracą nad doktoratami.

Pamiętam doc. Rafała Sorgensteina jako wyjątkowo cierpliwego słuchacza, codziennie obecnego na Wydziale, dzię-
ki czemu był Szefem „zawsze dostępnym”, służącym pomocą nie tylko werbalnie. Może to zilustrować m.in. taka 
sytuacja. Koleżance z Zakładu zepsuł się samochód (mały fiat), co skomplikowało jej sytuację rodzinną, a zanosiło 
się na długotrwałą naprawę. Wówczas doc. R. Sorgenstein, także posiadający fiata 126 p, zaproponował użyczenie 
tego samochodu, dopóki nie odzyska ona swojego. Dzisiaj młodsze pokolenia nie są w stanie sobie wyobrazić, jakim 
pożądanym „dobrem rzadkim” był w latach 70. i 80. tzw. maluch, a niewiele osób miało Szefa, który takie „dobro” 
użyczyłby swojemu pracownikowi.
Więzi doc. R. Sorgensteina z pracownikami Zakładu miały także bardziej spektakularny wymiar, wynikający z faktu, 
że zajmował On pokój nr 320 (bud. A), a pracownicy Zakładu pokój nr 321. Pokoje połączone były wewnętrznymi 
drzwiami, te zaś zawsze były otwarte. Nie tylko ułatwiało to wzajemny kontakt, możliwość prowadzenia rozmów, 
dyskusji, nierzadko sporów w Zakładzie, ale było symbolem otwartości, skromności i niedystansowania się Szefa 
wobec podległych Mu pracowników. Na marginesie mogę jeszcze dodać, że gdy po śmierci doc. Rafała Sorgensteina 
pokój ten zmienił użytkownika, drzwi łączące pokoje 320 i 321 zostały zamknięte (i zastawione szafą).

U. Kalina-Prasznic (emerytowany prof. UWr)


