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i ułaskawienie w obowiązującym oraz nowym litewskim kodeksie kar
nym; Zasada obustronnego karania za popełnienie czynu na podstawie 
założeń ustawowych ekstradycji w prawie litewskim oraz obcym i Ana
liza filozoficzna argumentacji zwolenników oraz przeciwników kary 
śmierci. Tematem drugiej części obrad był wymiar sprawiedliwości kar
nej wobec nieletnich. Wygłoszono referaty dotyczące m.in. problemu 
realizacji szczegółów odpowiedzialności karnej nieletnich, przewidzia
nych w nowym litewskim kodeksie karnym, problem oddziaływania 
resocjalizacyjnego pozbawienia wolności wobec nieletnich (badanie ka- 
tamnestyczne) oraz kodeks karny, procedury karnej oraz karny wyko
nawczy a reforma wymiaru sprawiedliwości karnej wobec nieletnich. 
Przedmiot trzeciego posiedzenia stanowiły zagadnienia części szczegól
nej polskiego oraz litewskiego kodeksu karnego. Przedstawione zostały 
referaty poruszające m.in. kwestię zmian w zakresie odpowiedzialności 
karnej za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu w polskim prawie 
karnym, odpowiedzialności karnej za przestępstwa komputerowe w pol
skim prawie karnym, ponadto zagadnienia związane z tendencjami kry- 
minalizacji (dekryminalizacji) czynów karnych przeciwko systemowi fi
nansowemu w nowym litewskim kodeksie karnym, oraz szczegóły prze
stępstw finansowych w nowym litewskim kodeksie karnym.

Delegacja polska przebywała na Litwie cztery dni. W trakcie na
szego pobytu strona litewska zorganizowała dla nas zwiedzanie Wilna 
oraz Trok. Pragnę złożyć w imieniu polskiej delegacji serdeczne podzię
kowania za okazaną gościnność i serdeczność oraz pełen życzliwości i 
ciepła stosunek do nas.

Maria Szczepaniec*

S p raw ozd an ie  z M iędzynarodow ej K onferencji N aukow ej  
„Jed n ostk a  w obec d zia łań  ad m in istracji p u b liczn e j”

W dniach 21-23 maja 2001 r. w Olszanicy koło Leska zorganizo
wana została przez Zakład Prawa Publicznego i Zakład Postępowania 
Administracyjnego Filii UMCS w Rzeszowie Międzynarodowa Konfe
rencja Naukowa pod hasłem „Jednostka wobec działań administracji

* Mgr Maria Szczepaniec -  asystent w Katedrze Prawa Karnego, Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
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publicznej”. Temat przewodni konferencji wzbudził szerokie zaintere
sowanie przedstawicieli nauki oraz praktyki. W konferncji udział wzię
li naukowcy ze wszystkich ośrodków uniwersyteckich w kraju, a wśród 
nich profesorowie B. Adamiak, A. Błaś, J. Boć, Z. Duniewska, Z. Jan 
ku, B. Jastrzębski, Z. Leoński, E. Ochendowski, J. Szreniawski, 
M. Wierzbowski, M. Zimmermann. W grupie ponad stu pięćdziesięciu 
uczestników konferencji byli przedstawiciele administracji rządowej, 
samorządowej, wymiaru sprawiedliwości oraz administracji gospodar
czej. Na konferencję zgłoszono 45 referatów. W pierwszym dniu odbyła 
się sesja plenarna, a następnie sesje problemowe: prawa administra
cyjnego materialnego, procesowego i finansowego. Wygłoszone referaty 
i wypowiedzi uczestników w trakcie dyskusji dotyczyły głównie relacji 
między organami administracji publicznej a jednostką. Konferencja po
zwoliła ustosunkować się do wielu problemów nurtujących dzisiaj świat 
nauki i praktyki administracyjnej w Polsce i na świecie. Z dużym zain
teresowaniem uczestnicy konferencji wysłuchali referatu A. Błasia od
noszącego się do dyskrecjonalnych uprawnień administracji publicznej 
oraz Z. Leońskiego na tem at prywatyzacji administracji publicznej 
w kontekście ochrony praw jednostki. Ciekawe wystąpienia uczestni
czących w konferencji administratywistów z Ukrainy i Słowacji były 
okazją do wymiany poglądów na temat reform w administracji publicz
nej tych państw. Konferencja, jak to w podsumowaniu stwierdziła E. Ura 
i co mocno akcentowali jej uczestnicy, była ważnym wydarzeniem na
ukowym. W trakcie konferencji wyjaśniono wiele problemów i wątpli
wości oraz udzielono odpowiedzi na szereg pytań związanych z funk
cjonowaniem administracji publicznej na progu XXI wieku. Konferen
cja była także okazją do promocji walorów turystyczno-wypoczynko
wych Bieszczad. Liczne pozytywne opinie pod adresem organizatorów 
pozwalają żywić nadzieję, że funkcjonujący w nowych warunkach or
ganizacyjnych Wydział Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego będzie kon
tynuował organizację konferencji poświęconych tej problematyce.

Pełen zbiór referatów wygłoszonych na konferencji opublikowany 
został w publikacji Jednostka wobec działań administracji publicznej.

Stanisław Pieprzny*

* Dr Stanisław  Pieprzny jest adiunktem w Zakładzie Prawa Publicznego, U ni
wersytet w Rzeszowie.
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