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Sprawozdanie 
z Międzynarodowej Konferencji Naukowej

„Jednostka, państwo, adm inistracja -  now y wymiar” 
Olszanica, 23-26.5.2004 r.

W dniach 23-26.5.2004 r. w Olszanicy została zorganizowana przez 
Zakład Prawa Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszow
skiego Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod hasłem „Jednost
ka, państwo, administracja -  nowy wymiar” objęta patronatem hono
rowym Marszałka Województwa Podkarpackiego. Była to kolejna kon
ferencja, której hasłem przewodnim są relacje jednostka -  administra
cja, ponieważ wcześniej były już organizowane dwie konferencje zwią
zane z tą  tematyką, mianowicie Międzynarodowa Konferencja Nauko
wa „Jednostka wobec działań administracji publicznej”1 w Olszanicy 
w dniach 21-23.5.2001 r., oraz Międzynarodowa Konferencja Nauko
wa „Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec działań admini
stracji publicznej”2 w Iwoniczu Zdrój w dniach 6-8.5.2002 r.

Tegoroczna konferencja stanowiła kontynuację przemyśleń sygna
lizowanych wcześniej i rozważań ludzi nauki na tle przeobrażeń spo
łeczno-gospodarczych oraz nowych zadań administracji publicznej zwią
zanych z rozszerzeniem Unii Europejskiej, a w związku z tym -  nowymi 
regulacjami prawnymi i zmianami w prawie administracyjnym. Tema
tyka konferencji wzbudziła szerokie zainteresowanie wśród przedstawi
cieli nauki i praktyki. Udział w konferencji wzięło 120 przedstawicieli 
z ośrodków akademickich z całego kraju i ze Słowacji -  specjaliści z za
kresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego oraz 
prawa finansowego. W konferencji udział wzięli również przedstawicie

1 Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Jednostka wobec dzia
łań administracji publicznej” opublikowane zostało w „Kwartalniku Prawa Publiczne
go” 2001, nr 2.

2 Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Prawne gwarancje 
ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej” opublikowane zostało 
w „Kwartalniku Prawa Publicznego” 2002, nr 1-2.
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le administracji rządowej i samorządowej oraz wymiaru sprawiedliwo
ści. O doniosłości konferencji i podjętej na niej problematyce świadczy 
liczba nadesłanych referatów, które zostały opublikowane w książce pod 
tytułem „Jednostka, państwo, administracja -  nowy wymiar” pod 
red. E. Ury. Książkę otrzymał każdy z uczestników konferencji jak rów
nież została ona rozesłana do ośrodków akademickich aby mogło zapo
znać się z prezentowaną problematyką szersze grono czytelników. Z do
świadczeń lat poprzednich znane jest organizatorom zapotrzebowanie 
na tego typu opracowania -  z uwagi na doniosłość tematyki.

W pierwszym dniu konferencji, po wystąpieniu prof. Elżbiety Ury, 
która w imieniu organizatorów otworzyła konferencję, głos zabrał Mar
szałek Województwa Podkarpackiego, przedstawiając swoje spostrze
żenia z praktyki funkcjonowania administracji. Następnie swoje refe
raty wygłosili profesorowie: Z. Leoński -  na temat odpowiedzialności 
dyscyplinarnej urzędników państwowych a arbitralności orzecznictwa, 
J. Szreniawski -  na tem at podziału terytorialnego i funkcjonowania 
nowoczesnej administracji, podkreślając potrzebę dostosowania podziału 
terytorialnego do nowych potrzeb i rozwiązań związanych z przystą
pieniem Polski do UE oraz ogólnego rozwoju cywilizacyjnego oraz B. Dol- 
nicki na tem at zasady jawności działania organów jednostek samorzą
du terytorialnego. Ciekawe informacje dotyczące Słowacji w struktu
rze Europy Unijnej przedstawił prof. I. Palus z Uniwersytetu w Koszy
cach. Po wygłoszonych referatach wywiązała się interesująca i długa 
dyskusja, której głównym wątkiem była rzeczywistość działania admi
nistracji a obowiązujące rozwiązania prawne oraz potrzeba funkcjono
wania poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

Następnego dnia obrady odbywały się w dwóch blokach tema
tycznych: (1) Jurydyzacja życia publicznego a prawa jednostki, oraz (2) 
Europejskie prawo finansowe. W sesji z zakresu prawa administracyj
nego swoje referaty głosili: dr J. Korczak -  o realnych zagrożeniach 
państwa prawnego; mając na uwadze relację jednostka -  państwo -  
administracja postulował aby stosowanie prawa poddać większej kon
troli poprzez pryzmat ochrony obywatela przed ustawodawcą, dr J. Ni- 
czyporuk -  na tem at sytuacji przekazania kompetencji administracyj
nej, dr K. Sobieralski -  prezentując zasady ogólne postępowania admi
nistracyjnego a ponadto mgr K. Cybulska, mgr M. Grążawski i mgr 
M. Małecka-Łyszczek, mgr L. Nowopolski, których referaty odnosiły 
się do działania samorządu terytorialnego. W sesji z zakresu prawa 
finansowego swoje referaty głosili m.in. dr hab. A. Witkowski, dr A. Nie
zgoda, dr E. Feret, dr W. Morawski, dr O. Łunarski jak i magistrzy 
W. Kuśnierz, P. Krzykowski i M. Wawro oraz P. Majka, prezentując 
zagadnienia związane z tytułem bloku dyskusyjnego.
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W ostatnim dniu konferencji swoje referaty zaprezentowali: mgr 
J. Bujny -  na tem at eksperymentu medycznego, postulując koniecz
ność zmian warunków dopuszczających przeprowadzanie eksperymen
tów medycznych poprzez zapewnienie większej ochrony pacjenta , oraz 
mgr P. Szreniawski, który odniósł się do administracyjnoprawnych 
zagadnień wprowadzania psów do lasu, poddając analizie regulacje 
prawne z zakresu ochrony przyrody i ochrony zwierząt.

Konferencja była kolejną wspaniałą okazją do wymiany poglą
dów i spostrzeżeń pomiędzy teoretykami a praktykami, zwłaszcza w tak 
istotnym dla Polski momencie -  zaledwie miesiąc po przystąpieniu 
Polski do Unii Europejskiej. W ten sposób zakończyła ona cykl spotkań 
poświęconych problematyce stosunków między jednostką a admini
stracją, na co zwróciła uwagę -  zamykając konferencję prof. E. Ura.

Michał Ura *
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