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S p raw ozd an ie
z M ięd zyn arod ow ej K on ferencji N auk ow ej 

„P raw n e g w aran cje  och ro n y  p raw  je d n o stk i  
w o b ec  d z ia ła ń  ad m in istra cji p u b liczn ej” 

Iw o n icz  Zdrój 6-8.5.2002 r.

W dniach 6-8.5.2002 r. w Iwoniczu Zdroju zorganizowana została 
przez Zakład Praw a Publicznego i Zakład Postępowania Adm inistra
cyjnego Wydziału Praw a Uniwersytetu Rzeszowskiego Międzynarodo
wa Konferencja Naukowa pod hasłem „Prawne gwarancje ochrony praw 
jednostki wobec działań adm inistracji publicznej”. Stanowiła ona kon
tynuację obrad ubiegłorocznych, które odbyły się w Olszanicy pod ha
słem „Jednostka wobec działań administracji publicznej”1. Udział w kon
ferencji wzięli przedstawiciele ośrodków akademickich w kraju i ze Sło
wacji -  specjaliści z zakresu prawa administracyjnego, postępowania 
administracyjnego a także prawa finansowego, a nadto przedstawicie
le praktyki.

Celem konferencji było wskazanie jak  doniosłe są zagadnienia 
dotyczące stosunków jednostka -  adm inistracja oraz na ile przepisy 
obowiązującego prawa gw arantują ochronę jednostki przed działania
mi adm inistracji naruszającymi ich prawa i wolności. Obrady toczyły 
się wokół dwóch podstawowych grup tematycznych: 1. materialnopraw- 
ne i procesowe gwarancje ochrony praw obywatela, 2. pozycja prawna 
podmiotów zobowiązanych do zapłaty podatku.

Na konferencję zgłoszono 48 referatów, które opublikowane zo
stały w książce pod tytułem  Prawne gwarancje ochrony praw jednostki 
wobec działań administracji publicznej pod red. E. Ury, Rzeszów 2002, 
ss. 530. Książkę otrzymał każdy z uczestników konferencji, a nadto 
przesłana została do bibliotek uniwersyteckich, co pozwala na zapo
znanie się z prezentowanymi w niej referatam i szerszemu gronu czy
telników.

1 Sprawozdanie z tej konferencji opublikowane zostało w nr 2/2001 Kwartalnika.
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W pierwszym dniu, w toku sesji plenarnej, którą otworzyła w imie
niu organizatorów prof. E. Ura, referaty wygłosili profesorowie: Z. Le- 
oński (UAM), J. Szreniawski (UMCS), B. Jastrzębski (UWM), B. Dol- 
nicki (UŚ1), J. Stelm asiak (UMCS), M. Górski (UŁ), I. Palus (Bratysła
wa). W skazali oni na niedoskonałość przepisów prawnych, występują
ce luki, co w konsekwencji powoduje naruszanie praw jednostki w toku 
stosowania prawa. Prof. J. Szreniawski zwrócił uwagę na przyczy- 
ny„złej” adm inistracji, wśród których wymienił brak przygotowania 
urzędników, arogancję w relacjach z jednostką, występujące zjawisko 
korupcji. To wszystko powoduje, że polska adm inistracja nie je st przy
gotowana do integracji z Unią Europejską. Podkreślił rolę uczelni wy
ższych w kształtow aniu prawidłowego wizerunku adm inistracji i przy
gotowaniu kadr administracji. Powiedział, że Jakość działań adm ini
stracji, poczynań urzędników zależy nie od możliwości kontroli ani na
wet jakości, trwałości, znajomości, zrozumienia przepisów czy nawet 
ilości pieniędzy przeznaczonych na administrowanie, narzędzi pracy, 
lokali itd., ale przede wszystkim zależy od kultury urzędników, nawy
ków, zrozumienia swej roli i odpowiedzialności w całokształcie poczy
nań państw a i realizacji interesów jednostek”. Prof. Z. Leoński wyka
zał, że zm iana ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w adm inistracji 
z 2001 r. wprowadziła wiele niejasności i daje możliwość różnej in ter
pretacji jej przepisów doprowadzając w ten sposób do naruszeń praw 
zobowiązanego. Z dużym zainteresowaniem spotkały się też wystąpie
nia profesorów Górskiego i Stelm asiaka dotyczące , mówiąc ogólnie, 
ochrony środowiska i miejsca jednostki w tej dziedzinie -  na tle no
wych rozwiązań praw a ochrony środowiska.

W drugim dniu obrady toczyły się w sesjach panelowych, odpo
wiednio do grup tematycznych. Referaty wygłosili: w sesji prawa admi
nistracyjnego m aterialnego i procesowego -  prof. M. W aligórski, 
dr P. Przybysz, mgr M. Gajda-Durlik, mgr M. Smaga , a w sesji prawa 
finansowego -  dr W. Morawski, dr O. Łunarski, mgr A. Kiebała i mgr 
P. Majka.

W ostatnim  dniu swoje referaty zaprezentowali: prof. M. Gaspar 
(Koszyce), dr I. Skrzydło-Niżnik i mgr E. Góral.

Obrady prowadzili: prof. E. Ochendowski (UMK), prof. В. Jastrzęb
ski (UWM), prof. В. Brzeziński (UMK).

Ożywiona w ciągu całej konferencji dyskusja, w której udział wzięli 
również przedstawiciele praktyki, stanowiła interesującą wymianę po
glądów, uwag i spostrzeżeń, dając możliwość oceny funkcjonowania 
adm inistracji w aspekcie przestrzegania przez nią praw i wolności jed
nostki. Wnioski zawarte w referatach staną się niewątpliwie podstawą
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do dalszych rozważań i analiz naukowych a także wpłyną na poprawę 
stanu administracji, o ile oczywiście praktycy zechcą się z nimi zapo
znać.

Konferencja była także okazją do poznania i promocji walorów 
turystycznych Ziemi Krośnieńskiej, w tym walorów klimatycznych Iwo
nicza Zdroju.
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