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BIULETYN
Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprezentować drugi numer 
Biuletynu Informacyjnego WPAE. Treść informatora 
dotyczy wydarzeń, które odbyły się lub odbędą na 
naszym Wydziale, opublikowanych nowości wydaw-
niczych, konkursów itp. Szczególnie dziękujemy dr 
Agnieszce Malickiej za informacje i zdjęcia nt. działal-
ności Koła Naukowego Szkoły Prawa Niemieckiego 
oraz dr Łukaszowi Prusowi za informacje nt. konfe-
rencji poświęconej pamięci Prof. Jana Bocia. Kolejny 
numer Biuletynu ukaże się po przerwie wakacyjnej. 
Do zobaczenia we wrześniu. 

Zespół redakcyjny Biblioteki WPAE

Diploma in English Law and Practical Legal Skills

Centrum Prawa Brytyjskiego (The British Law 
Centre), działające na Wydziale Prawa Uniwersytetu 
w Cambridge, prowadzi na Uniwersytecie Wrocław-
skim jednoroczny kurs Diploma in English Law and 
Practical Legal Skills.
Program kursu obejmuje podstawowe zagadnienia 
prawa angielskiego, jak również praktyczne
umiejętności adwokackie, takie jak znajomość 
procesów sądowych, prowadzenie dokumentacji praw-
niczej, sporządzanie umów, mowy obrończe, debaty, 
symulacje rozpraw, przesłuchań etc. Kurs prowadzą 
angielscy prawnicy. Materiały kursowe przygotowywa-
ne są przez ekspertów w danych dziedzinach, w tym 
nauczycieli akademickich Uniwersytetu w Cambridge 
i innych uniwersytetów brytyjskich. Na stronie inter-
netowej kursu można uzyskać dostęp do materia-
łów i kontaktować się z wykładowcami. Wszystkie 
wykłady prowadzone są w języku angielskim w sposób 
interaktywny i praktyczny.
Kurs jest odpłatny, ale dla podań złożonych do 30 
czerwca czesne jest obniżone. Więcej informacji, w tym 
formularz zgłoszeniowy, znajdziecie Państwo na stronie 
internetowej. Link dla kontaktów z organizatorami 
kursu: tutaj. Dodatkowe informacje, w tym wysokość 
opłat i program kursu: tutaj.

Milion od NCN dla pracowników WPAE

prof. dr hab. Piotr Machnikowski w latach 2018-
2021 będzie realizował projekt OPUS pt. „Sprawiedli-
wość prawa deliktów w XXI w. Funkcje odpowiedzial-
ności deliktowej w świecie nowych technologii” (budżet 
projektu 492 940 zł)
prof. dr hab. Jerzy Skorupka w latach 2018-2021 
będzie realizował projekt OPUS pt. „Dopuszczalność 
dowodów w procesie karnym. Między poznaniem praw-
dy a rzetelnością i sprawnością postępowania” (budżet 
projektu 399 896 zł)
mgr Piotr Eckhardt w latach 2018-2021 będzie re-
alizował projekt PRELUDIUM pt. „Zjawisko instru-
mentalizacji prawa na przykładzie wybranych regulacji 
dotyczących rozwoju przestrzennego w Polsce Ludowej 
(1945-1989)” (budżet projektu 139 662 zł)

Bibliografia publikacji  
pracowników

Prosimy pracowników o sprawdzanie poprawności 
danych bibliograficznych znajdujących się na stronie 
domowej Wydziału oraz przypominamy o rejestracji 
nowych publikacji w Bibliotece.

„Wirtualna sala zbrodni” w Centrum Technologii  
Wirtualnej Rzeczywistości WPAE

Uniwersytet Wrocławski we współpracy z Asseco Data Systems uruchomił na Wydzia-
le Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Centrum Technolo-
gii Wirtualnej Rzeczywistości. W dniu 16 maja 2018 r. nastąpiło otwarcie z jednocze-
sną prezentacją „Wirtualnej sali zbrodni” stworzonej dla Wydziału Prawa, Administracji 
i Ekonomii przez Asseco Data Systems SA. 
W wydarzeniu wzięli udział: prof. Adam Jezierski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, 
prof. Wiesława Miemiec, prorektor ds. finansów i rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego, 
prof. Karol Kiczka, dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 
Wrocławskiego, prof. Tomasz Kalisz, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, oraz Andrzej Dopierała, wiceprezes Asseco Polska, prezes Asseco 
Data Systems, Daniel Lala, wiceprezes Asseco Data Systems, jak również Mariusz Lala, 
dyrektor zarządzający Pionu Szkoleń Asseco Data Systems.
Centrum przeznaczone jest dla studentów WPAE, a w przyszłości także dla studentów 
innych kierunków. Nowe narzędzie dydaktyczne, jakim jest symulacja komputerowa, 
pozwala na przeprowadzenie w przestrzeni wirtualnej praktycznej analizy miejsca zbrod-
ni. Wykorzystanie nowoczesnego sprzętu i specjalistycznego oprogramowania do wirtu-
alnej rzeczywistości (VR) umożliwi studentom nabycie praktycznych umiejętności przy 
prowadzeniu oględzin czy zabezpieczaniu śladów w miejscu przestępstwa. Studenci już 
od maja 2018 r. korzystają podczas zajęć dydaktycznych z dostarczonej przez Asseco Data 
Systems symulacji komputerowej Wirtualna Scena Zbrodni.
Więcej na: https://it-it.facebook.com/pg/wpaieuwr/posts/,
http://www.pap.pl/aktualnosci/news,1414566,studenci-uniwersytetu-wroclawskiego-beda-badac-wirtualna-zbrodnie.html,
https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2018/04/asseco-dla-uczelni/.

   Fot. Karol Greinert

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

Fot. K. Mruszczak

http://www.britishlawcentre.co.uk/wroclaw/
http://www.britishlawcentre.co.uk/wroclaw/
http://www.britishlawcentre.co.uk/contact/
https://prawo.uni.wroc.pl/taxonomy/term/1564
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http://www.pap.pl/aktualnosci/news,1414566,studenci-uniwersytetu-wroclawskiego-beda-badac-wirtualna-zbrodnie.html
https://prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2018/04/asseco-dla-uczelni/
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The Nature of Source in International Legal Order
 red. Jan Kolasa
e-Monografie nr 112
rok wydania 2017
ISBN 978-83-65431-98-1 (print)
ISBN 978-83-65431-99-8 (online)
dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/95003
  

Prawo i polityka w sferze publicznej. Perspektywa zewnętrzna
red. Paweł Jabłoński, Jacek Kaczor, Maciej Pichlak

e-Monografie nr 119
rok wydania 2018

ISBN 978-83-65431-96-7 (druk)
ISBN 978-83-65431-97-4 (online)

 dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/95227 

NOWOŚĆ
„Dokumentacja ODO” 
W zasobach Biblioteki WPAE pojawiło się nowe czasopismo dotyczące tematyki tworzenia, aktuali-
zowania i zabezpieczania dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych. 
Profesjonalne artykuły w szeroki sposób omawiają zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty 
związane z pracą ADO i ABI. Można tu znaleźć wyjaśnienia, jak stworzyć konkretny dokument, 
jakie zapisy należy w nim zamieścić. Gotowe wzory dokumentów umieszczane są w miesięczni-
ku, można je również pobrać w wersji edytowalnej ze strony internetowej http://wzoryodo.pl/.
Temat najnowszego numeru: Rejestr czynności przetwarzania zastąpi rejestrację zbiorów. Dowiedz się, 
co się zmieni.
Obowiązujące od 25 maja 2018 r. ogólne rozporządzenie o ochronie danych nakłada na administrato-
rów nowy obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych. W majowym 
wydaniu poruszane są kwestie: jak ma się to do dotychczasowego obowiązku prowadzenia rejestru 
zbiorów danych, za co odpowiadają administrator danych, administrator bezpieczeństwa informacji 
i inspektor ochrony danych i czym różnią się ich obowiązki.

Postępowanie cywilne jako procesowa gwarancja praw chronionych konstytucyjnie

red. Izabella Gil, Elwira Marszałkowska-Krześ
e-Monografie nr 116
rok wydania 2018
ISBN 978-83-66066-04-5 (print)
ISBN 978-83-66066-05-2 (online)
dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/95320
  

W przygotowaniu:
• Wykładnia prawa Unii Europejskiej ze stanowiska teorii prawa, red. J. Helios, W. Jedlecka
• J. Kaczor, Podmiotowość prywatnoprawna
• Gospodarka światowa po kryzysie 2008 r., red. J. Kundera
• Dookoła Wojtek... Księga pamiątkowa poświęcona Doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi, red. R. Balicki,  

M. Jabłoński

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/95003
 http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/94661
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/95227
http://wzoryodo.pl/
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/95320
 http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/94661


NOWOŚCI W INNYCH WYDAWNICTWACH

Nadzór rynku finansowego w Unii Europejskiej. Krajowe organy regulacyjne i kontrola sądowa
Patrycja Zawadzka

miejsce wydania Warszawa
rok wydania 2018

ISBN 978-83-7556-544-7
wydawca CeDeWu

Monografia pozwala zrozumieć specyfikę nadzoru finansowego, oraz konieczność wprowadzania nowych rozwiązań, które sta-
nowią m.in. odpowiedź na następstwa kryzysu finansowego spowodowanego upadkiem rynku kredytów subprime w Stanach 
Zjednoczonych. Opracowanie pokazuje mechanizmy rynku finansowego, nadzoru finansowego, a także sądowej weryfikacji roz-
strzygnięć nadzorczych. Zawiera zagadnienia istotne dla procesu stanowienia prawa. Podjęta tematyka obejmuje aspekty prawne i ekonomiczno-finan-
sowe funkcjonowania rynku finansowego. Książka może być polecana jako literatura podstawowa lub literatura uzupełniająca na wydziałach prawa 
i administracji, oraz na kierunkach ekonomicznych, zwłaszcza finansach.

Własność wirtualna w prawie polskim. Zagadnienia wybrane
Daniel Karkut
miejsce wydania Wrocław
rok wydania 2018
ISBN 978-83-950840-0-3
dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/95273

Publikacja podejmuje problematykę prawnych aspektów zjawisk zachodzących w  wirtualnych światach gier komputerowych. 
Obecnie wirtualne światy gier komputerowych – oferując ich graczom ogrom różnych możliwości – mechanizmami w  nich 
zachodzącymi nierzadko dalece przypominają świat rzeczywisty, niekiedy dając bardzo realistyczne wrażenie przebywania w obiek-

tywnej (pozakomputerowej) rzeczywistości. W większości gier komputerowych, niezwykle zaawansowanych pod względem efektów wizualnych, audial-
nych, dotykowych, a czasami nawet zapachowych, użytkownik może w dowolny sposób ukształtować kierowaną przez siebie postać, kreując ją także na 
swoje całkowite odwzorowanie (siebie samego w świecie rzeczywistym). Gracze wchodzą ze sobą w różnorodne interakcje, m.in. uskuteczniając szeroko 
rozumiany obrót wspomnianymi postaciami z gier, jak również przedmiotami (dobrami wirtualnymi), składającymi się na tzw. wyposażenie owych 
postaci. Z uwagi na wskazane interakcje, zachodzi już od lat potrzeba rozważania zagadnień prawnych wyłaniających się na ich gruncie lub w związku 
z nimi. Na kanwie wirtualnych światów gier komputerowych (i koncepcji własności wirtualnej mającej genezę w amerykańskiej nauce prawniczej) 
można „budować” system prawny, w prowadzonych badaniach naukowych wykorzystując instrumentarium wielu różnych dziedzin prawa. Dlatego 
też prezentowana publikacja o charakterze opracowania monograficznego w swoich rozważaniach nie ogranicza się wyłącznie do sfery prawa cywil-
nego, dotykając również płaszczyzny prawa autorskiego i innych praw własności intelektualnej, a także prawa karnego, którego roli w kontekście tej 
problematyki przecenić nie można. Publikacja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych problematyką prawnych aspektów związanych z grami 
komputerowymi, w tym do studentów, doktorantów prawa oraz uczonych i praktyków prawa, którzy w swojej pracy zawodowej mają (czy też mieli) 
styczność z reperkusjami prawnymi wynikającymi z wirtualnych światów gier komputerowych.

Modele nadzoru rynku finansowego. Aspekty prawne
Patrycja Zawadzka
miejsce wydania Warszawa
rok wydania 2017
ISBN 978-83-7556-213-2
wydawca CeDeWu
W książce przedstawiono modele nadzoru finansowego, w tym przemiany, jakie zaszły i zachodzą w tym zakresie. Analizując rozwiąza-
nia prawne z zakresu nadzoru, omówiono m.in.:
- wpływ działalności Europejskich Urzędów Nadzoru na działalność decyzyjną niezależnych krajowych regulatorów na rynkach finan-

sowych;
- modele sądowej weryfikacji rozstrzygnięć nadzorczych;
- sposób przyczyniania się nowego unijnego nadzoru finansowego, unii bankowej i unii rynków kapitałowych do utrzymania stabilności finansowej;
- koncepcje usytuowania banku centralnego w ramach nadzoru na rynku finansowym;
- uwarunkowania odpowiedzi na pytanie o optymalny model nadzoru finansowego.

Redefining European Economic Integration
Dariusz Adamski

data publikacji online kwiecień 2018
wydawca Cambridge University Press

Cambridge University Press e-booki: https://doi.org/10.1017/9781108368643

European economic integration has relied on policies intended to make the European Union strong and resilient economically, 
socially and politically. The Eurozone crisis and Brexit have demonstrated, however, how fragile this hope was and how con-
tested reforms to the major European economic policies have become. Dariusz Adamski explains the evolution of these policies 
- from the Economic and Monetary Union to the internal market, international trade, the EU’s climate policy, as well as its 
redistributive policies - and demonstrates how this evolution has made European economic integration increasingly frail. He 
shows how erroneous economic and political assumptions regarding the direction of the European integration project have interplayed with the EU’s 
constitutional context. Arguing that flaws in individual policies contributing to European economic integration can be remedied in compliance with the 
existing constitutional setup, he explains why such solutions would be economically beneficial and politically feasible.

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/95273
https://doi.org/10.1017/9781108368643
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KONFERENCJE
6-8 czerwca „XVIII Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma / 18th Wroclaw Symposium of Questioned Document Examination / Il 
XVIII Simposio di Wrocław Studi Sulla Scrittura”.  Organizator: dr Rafał Cieśla.  

11 czerwca Instytut Nauk Administracyjnych organizuje we Wrocławiu 
ogólnopolską konferencję „Ochotnicze Straże Pożarne – Tradycja, Samo-
rząd, Bezpieczeństwo”. Organizator: dr hab. Tadeusz Kocowski, prof. UWr.

11-13 czerwca w Kliczkowie Katedra Prawa Konstytucyjnego organizu-
je ogólnopolską konferencję „Prawne skutki naruszeń konstytucji – 60 
Jubileuszowy Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego”. Organizator: prof. 
dr hab. Mariusz Jabłoński.
 
14-15 czerwca Katedra Prawa Finansowego współorganizuje między-
narodową konferencję „V Wrocławsko-Brneńskie Seminarium Prawa 
Finansowego: Źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego 
w Polsce i w Republice Czeskiej”. Konferencja zorganizowana w ramach 
umowy o współpracy Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Ma-
saryka w Brnie. Współorganizator: dr hab. Patrycja Zawadzka.

 
15 czerwca Instytut Prawa Cywilnego organizuje we Wrocławiu międzynarodową konferencję „Postępowanie cywilne w aspekcie regulacji 
unijnych”. Organizatorzy: dr hab. Łukasz Błaszczak, prof. UWr,  dr hab. Izabella Gil, prof. UWr.

W terminie 21-24 czerwca na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Ratyzbonie w ramach współpracy z WPAE UWr odbędzie się kon-
ferencja naukowa i seminarium doktoranckie „Europäisierungstendenzen in den nationalen Rechtsordnungen am Beispiel von Deutsch-
land, Polen und Tschechien”.
W tym roku formuła konferencji została rozszerzona i oprócz pracowników naukowych i doktorantów z Wydziału Prawa Uniwersytetu 
w Ratyzbonie i WPAE UWr do współpracy dołączają także pracownicy i doktoranci Wydziału Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze.
Konferencja w języku niemieckim.

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii zapraszają do uczestnictwa w szkoleniu 
dla pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Uniwersytetu Wrocławskiego:

DOBRE OBYCZAJE AKADEMICKIE W UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM 
– kształtowanie pozytywnych postaw i praktyk w procesie dydaktycznym na uczelni wyższej

Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się 27 czerwca 2018 r. w budynku D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii przy ul. Uniwersy-
teckiej 7-10 w sali 2 D im. Witolda Świdy. Liczba miejsc ograniczona.
Program oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie http://konferencja.spnjo.uni.wroc.pl. 

http://wsbp.uni.wroc.pl/pl/
http://wsbp.uni.wroc.pl/pl/
http://konferencja.spnjo.uni.wroc.pl
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Koło Naukowe Współczesnego Prawa  
Państw Niemieckojęzycznych

Polsko-niemiecka studencka konferencja naukowa (październik 2006), w której uczestniczyli studenci WPAE UWr oraz Wydziału Prawa 
Uniwersytetu w Ratyzbonie, była inspiracją do powołania Koła Współczesnego Prawa Państw Niemieckojęzycznych (marzec 2007). 

Koło sprzyja pogłębianiu wiedzy studentów z zakresu współczesnego prawa państw obszaru niemieckojęzycznego, zwłaszcza prawa nie-
mieckiego, a także doskonaleniu znajomości prawniczego języka niemieckiego przez udział w wykładach gości z Niemiec, warsztatach, 
seminariach i studenckich konferencjach. W ramach działalności koła studenci przygotowują referaty, zapraszają na spotkania prawników 
specjalizujących się w prawie niemieckim, jak również niemieckich studentów.  

Pierwszym zrealizowanym projektem koła były polsko-niemieckie Law Workshops na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Ratyzbonie. Zor-
ganizowano również wspólne seminaria: ze studentami z Wydziału Prawa w Greifswaldzie „Konstytucyjne podstawy prawa parlamen-
tarnego w Polsce i w Niemczech” (grudzień 2010) i w Krzyżowej ze studentami z Wydziału Prawa z Ratyzbony – w dwóch grupach 
tematycznych – „Zakaz tortur w europejskiej historii prawa” oraz „Aktualne problemy prawa mediów” (maj 2011).  Referaty ze spotkań 
opublikowano w Studenckim Zeszycie Naukowym Koła Współczesnego Prawa Państw Niemieckojęzycznych i Koła Prawa Konstytucyj-
nego WPAE UWr (2012).

Członkowie koła brali udział w dwóch konferencjach Szkół Prawa Niemieckiego na Europejskim Uniwersytecie Viadrina (2011, 2012) 
oraz niemiecko-polsko-ukraińskiej konferencji „Elementy demokracji bezpośredniej w nowoczesnym państwie prawa” (maj 2017), zorga-
nizowanej przez Instytut Prawa Wschodniego w Monachium  wraz z Instytutem Ustawodawstwa Rady Najwyższej Ukrainy. 

W dniu 13 kwietnia 2018 r. wspólnie ze Szkołą Prawa Niemieckiego i Pracownią Nauczania Prawa w Językach Obcych koło zorganizo-
wało wykład i warsztaty dotyczące najnowszych zmian w zakresie ochrony danych osobowych „What Polish Lawyer should know about 
the new European and German Data Protection Laws”, a 9 maja wykład „Różnice kulturowe Polska–Niemcy. Co warto wiedzieć rozpo-
czynając działalność gospodarczą lub podejmując pracę prawnika w Polsce i w Niemczech”. 

Kołem opiekuje się dr Agnieszka Malicka. Aktualnie funkcje Zarządu sprawują: Marta Antosik – prezes, Zuzanna Chmielarska – wice-
prezes, Ada Ciszyńska – skarbnik, Karina Sowa – sekretarz. W pracach koła jako członkowie wspierający uczestniczą także doktoranci.

Fot. Koło Naukowe WPPN
Więcej na: http://biblioteka.prawo.uni.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=296&catid=22&Itemid=293.

http://biblioteka.prawo.uni.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=296&catid=22&Itemid=293
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Po konferencji ku czci Prof. Jana Bocia

Złote myśli naszych Profesorów 
Jan Boć:

„Brak rozumu jest tragiczny”.
„Wodnica mózgu to straszna choroba, dotyka koni, ale przenosi się już na ludzi”.
„Administracja bierze chętnie, a oddaje niechętnie”.

T. Sekuter, Tako rzecze Mistrz Boć, [w:] Profesora Jana Bocia. Styl - Słowa - Szkoła, red. A. Szadok-Bratuń, Wrocław 2005, s. 24, 26.

W dniach 11-13 maja 2018 r. w Kudowie-Zdroju odbyła się konferencja „Wielopostaciowość współczesnej administracji publicznej”, zor-
ganizowana przez Instytut Nauk Administracyjnych naszego Wydziału, Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej oraz Wydział 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Konferencja była poświęcona pamięci zmarłego 17 stycznia 2017 r. Profesora Jana Bocia 
– jednego z najwybitniejszych przedstawicieli nauk administracyjnych, Mistrza i Nauczyciela wielu pokoleń naszych absolwentów. Jedynie 
dla porządku należy przypomnieć, że Profesor Jan Boć był wieloletnim kierownikiem Zakładu Prawa Administracyjnego i dyrektorem 
Instytutu Nauk Administracyjnych, a także członkiem Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Konferencyjne obrady poprzedziły wspomnienia Profesora Jana  Bocia. W tej części głos zabrali Profesor Jan Zimmermann z Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego oraz – w imieniu Rodziny Profesora Jana Bocia – dr Wisława Boć-Mazur. Ich niezwykłe wspomnienia osoby i wy-
jątkowych przymiotów Pana Profesora, pełne emocji, serdecznych słów i barwnych obrazów, były poruszające. W dalszej części obrad, 
w referatach i dyskusji, uczestnicy Konferencji często nawiązywali do koncepcji i dorobku naukowego Profesora Jana Bocia. 

Konferencja była niewątpliwie wydarzeniem naukowym, a jej piękno, chwile wzruszeń i niepowtarzalna atmosfera, którą tylko w nie-
wielkim stopniu obrazują załączone zdjęcia, niewątpliwie pozostaną na długo w pamięci wszystkich uczestników, w tym władz naszego 
Wydziału w osobie Pana Dziekana Prof. Karola Kiczki.

Łukasz Prus
Fot. Ł. Prus, J. Supernat, Archiwum UWr

źródło: https://www.cytaty.info/autor/wincentystys.htm
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Stypendium dla 10 studentów naszego Wy-
działu na letni fakultet w Saksońskiej Szkole 

Administracji w Miśni/Niemcy  
(12–18 sierpnia 2018 r.)

Saksońska Szkoła Administracji w Miśni 
(Hochschule für öffentliche Verwaltung und 
Rechtspflege (FH), Fortbildungszentrum des 
Freistaates Sachsen) jako partnerska uczelnia 
WPAE organizuje w dniach 12–18 sierpnia 
2018 r. Letni Fakultet Administratywistów 
z udziałem studentów administracji z Niemiec, 
Polski, Czech i Ukrainy (ok. 200 osób).
Niezmiernie atrakcyjny program zawiera nie 
tylko ciekawe wykłady i dyskusje z osobistościa-
mi ze świata nauki i polityki na temat Europe’s 
Future, ale również uwzględnia liczne wycieczki 
z przewodnikiem do najatrakcyjniejszych miejsc 
Saksonii (m.in. Drezno, Miśnieńska Manufak-
tura Porcelany, spływ pontonami po Łabie, 
Königstein, Muzeum Terroru DDR w Budzi-
szynie).
Program Letniego Fakultetu: w załączniku 
Język komunikacji – angielski (nie jest wymaga-
na znajomość niemieckiego).
Dojazd i ubezpieczenie na koszt uczestników 
oraz wkład własny 40 EUR.
Zgłoszenia zawierające życiorys oraz list moty-
wacyjny należy składać do 28 maja 2018 r. do 
godz. 12.00 w pok. 16 z dopiskiem:
Instytut Nauk Administracyjnych
Letni Fakultet w Miśni 2018
Dr Renata Kusiak-Winter

Profesor Kosik w anegdocie
Prof. dr hab. Jan Kosik nawet po przejściu na emeryturę, aż do śmierci, dla pracowników 
Wydziału pozostał „Dziekanem Kosikiem”. Nikt nie mówił o Nim inaczej, co jest wielce 
wymownym świadectwem o Nim samym i roli, jaką odegrał w historii Wydziału. Kie-
dy rozpoczął swoje 9-letnie „dziekanowanie”, na Wydziale panował „artystyczny nieład”. 
Ekipy dziekańskie zmieniały się po każdej kadencji, albo częściej, dziekanaty „żyły wła-
snym życiem”, funkcjonując dość „autonomicznie” w stosunku do władz dziekańskich. 
W ten stan rzeczy „wkroczył” mocno i po marynarsku Dziekan Kosik, wprowadzając pro-
cedury, których sam przestrzegał niezłomnie, co dało szybko pożądane rezultaty. Ilustrację 
stanowi zdarzenie, którego sam stałem się „ofiarą”.
Ale też Dziekan Kosik był szefem, który wiedział, do czego zobowiązuje sprawowanie wła-
dzy. Dlatego mieliśmy dla Niego respekt, ale i szacunek, zaufanie i lubiliśmy go po prostu. 
W czasie okupacyjnego strajku studentów w marcu 1968 r., gdy różni ówcześni matadorzy 
znikli z Wydziału na czas „wydarzeń” i powrócili po przemówieniu Gierka o „śląskiej wo-
dzie”, która „połamie ręce” komu trzeba, ci, którzy czuli się odpowiedzialni za młodzież 
i uczelnię, byli ze strajkującymi studentami, a byli to zarówno bezpartyjni, jak i członkowie 
PZPR, co nauczyło nas widzieć uczciwych ludzi po obu stronach tej barykady.
Z jednej strony prof. Andrzej Stelmachowski, który spędzał noce na kanapce w sali Sena-
tu, z drugiej ówczesny mgr Walerian Pańko, który podsunął studentom pomysł strajku, 
żeby uchronić ich przed konsekwencjami wyjścia na ulicę. Dziekan Kosik nie opuszczał 
Wydziału, a sypiał w swoim gabinecie z tomem „Dziennika Ustaw” pod głową, przykryty 
zielonym suknem leżącym na stole. Kiedy pod koniec strajku zagadnąłem go o to, powie-
dział po chwili; „Kiedy statek idzie we mgle, kapitan z mostka nie schodzi”. Dziekan miał 
wtedy 48 lat, ja 25, a słowa te zapamiętałem na całe życie.

Według opowieści dr. Romana Chalimoniuka

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesy-
łania materiałów, do następnego numeru Biuletynu  
Informacyjnego.
Kontakt:  
Joanna Mroczko-Sidorowicz
joanna.mroczko-sidorowicz@uwr.edu.pl 
Tadeusz Juchniewicz
tadeusz.juchniewicz@uwr.edu.pl
Aleksandra Lassota
aleksandra.lassota@uwr.edu.pl

Redakcja i korekta: Ewa Gałyga-Michowska

Skład i opracowanie graficzne: Krzysztof Mruszczak

Prof. zw. dr hab. Jan Kosik 
(1919–2008)

Uczony prawnik – cywilista, wieloletni dziekan 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wro-
cławskiego oraz kierownik zakładu Prawa Cywilne-
go i Prawa Prywatnego Międzynarodowego. 
Powszechnie ceniony jest cywilistyczny dorobek na-
ukowy Profesora Jana Kosika dotyczący zagadnień 
podmiotowości prawnej, odpowiedzialności delikto-
wej, ochrony dóbr osobistych, dziedziczenia, prawa 
własności intelektualnej i  prawa prywatnego mię-
dzynarodowego. Jego fundamentalne przemyślenia, 
częstokroć wizjonerskie, nie blakną z upływem czasu.

Nieocenione są organizacyjne zasługi Profesora Jana Kosika, zwłaszcza w okresie spra-
wowania funkcji dziekana Wydziału w latach 1964–1972. Przede wszystkim Jego zasłu-
gą, jako budowniczego, była realizacja inwestycji nazywanej „Kosikówką”, a mianowicie 
dokonana w  latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku rozbudowa budynku A naszego 
Wydziału.
Był również Profesor Jan Kosik wieloletnim kierownikiem w  latach 1969–1988 Za-
kładu Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego. W tej roli wychował 
liczne grono uczniów osiągających potem własne sukcesy naukowe.
Wiele osobistej energii i uporczywości włożył Profesor w dobrze wyposażoną i sprawnie 
działającą Bibliotekę Wydziału Prawa. Ogarniał jej wszystkie aspekty. Ważni dla Niego 
byli ludzie, którzy pracowali w bibliotece, jak też korzystający z jej zasobów – czytelnicy, 
zarówno studenci, jak i naukowcy. O takiej postawie świadczy cytat z Jego artykułu: 
„Nie ma uniwersytetu bez dobrej biblioteki, tzn. takiej, która jest domem nauk i umie-
jętności, ma odpowiednie warunki lokalowe, przechowuje cenne księgozbiory pod opie-
ką ich przyjaciół”. I o to zawsze się starał. 
W pamięci współczesnych Mu współpracowników, uczniów i studentów Profesor Jan 
Kosik pozostaje wzorem szlachetnego, prawego człowieka, cenionego uczonego, do-
świadczonego i mądrego wychowawcy młodzieży akademickiej, starannego pracowni-
ka i utalentowanego organizatora, zasłużonego dla dobra Wydziału oraz Uniwersytetu 
Wrocławskiego.  
Więcej: http://prawo.wuwr.pl/preview/-3140,
http://70.wpae.uni.wroc.pl/.

https://prawo.uni.wroc.pl/sites/default/files/attachments/article/Pogram%20Fakultet%202018.pdf
http://prawo.wuwr.pl/preview/-3140
http://70.wpae.uni.wroc.pl/

