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SPRAWOZDANIE ZE ZJAZDU ZAŁOŻYCIELSKIEGO 
STOWARZYSZENIA BADAŃ NAD ŹRÓDŁAMI I FUNKCJAMI 

PRAWA, ŁÓDŹ 16-17 CZERWCA 2012 R.

 W dniach 16-17 czerwca 2012 r. w Łodzi, na terenie Uniwersytetu Łódzkiego, w sali 
Rady Wydziału Prawa i  Administracji przy ul. Kopcińskiego 8/12 odbyły się obrady Zjazdu 
Założycielskiego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa. Obrady pierwszego 
dnia zjazdu rozpoczęły się o godz. 11.30 od inauguracji, w której  wzięli udział goście honorowi: 
kierownik Katedry Prawa Administracyjnego WPiA UŁ prof. nzw. dr hab. Małgorzata Stahl 
oraz wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa dr Mariusz Golecki. 
Goście honorowi przekazali uczestnikom najlepsze życzenia owocnych obrad i  powodzenia 
w podejmowanych przedsięwzięciach naukowych. Prowadzący obrady prof. nzw. dr hab. Pa-
weł Chmielnicki przekazał także zebranym życzenia owocnych obrad skierowane przez Związek 
Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej. W obradach 
uczestniczyło około 30 osób, z czego 25 osób podpisało listę członków-założycieli.

Pierwsza część obrad rozpoczęła się o godz. 12.00 i poświęcona była sprawom or-
ganizacyjnym. Na początku dokonano prezentacji sylwetek naukowych wszystkich osób, 
które dotąd wyraziły wolę zostania członkiem Stowarzyszenia. Wśród członków Stowa-
rzyszenia znaleźli się naukowcy reprezentujący praktykę gospodarczą oraz ośrodki akade-
mickie zajmujące się badaniami nad prawem i ekonomią, w tym m.in. Uniwersytet Gdań-
ski w Gdańsku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższą Szkołę Informatyki 
i Zrządzania w Rzeszowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Akademię Humanistycz-
ną im. A. Gieysztora w Pułtusku, Uniwersytet Opolski w Opolu, Uniwersytet Wrocławski 
we  Wrocławiu, Uniwersytet Śląski w  Katowicach, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego 
w  Kielcach, Uniwersytet Łódzki w  Łodzi, Wyższą Szkołę Ekonomii i  Prawa w  Kielcach, 
Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katolicki 
Uniwersytet Lubelski w Lublinie, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie, Uniwersytet Eko-
nomiczny we Wrocławiu. W dalszej części obrad prof. nzw. dr hab. Paweł Chmielnicki za-
poznał obecnych z celem zebrania oraz zaproponował wybór przewodniczącego zebrania 
i protokolanta w osobach:

1) przewodniczący zebrania – prof. nzw. dr hab. Paweł Chmielnicki;
2) protokolant – mgr Marta Berdel-Dudzińska.
Powyższe kandydatury zostały zaakceptowane jednogłośnie przez uczestników zebrania. 
Następnie nowo wybrany przewodniczący przedstawił projekt statutu. W dyskusji 

nad nim głos zabrali: prof. nzw. dr hab. Jerzy Paśnik, prof. nzw. dr hab. Michał Kasiński, 
prof. nzw. dr hab. Paweł Chmielnicki, dr Stefan Płażek, dr Piotr Dobosz, dr Maciej Borski, 
dr Łukasz Pikuła, dr Hubert Kaczmarczyk, dr Marian Liwo. Następnie przewodniczący ze-
brania zaproponował obecnym podjęcie uchwał w przedmiocie założenia Stowarzyszenia 
i uchwalenia jego statutu. W głosowaniach jednomyślnie  podjęto uchwały: w przedmiocie 
założenia Stowarzyszenia i w przedmiocie przyjęcia statutu Stowarzyszenia z poprawkami 
zaproponowanymi w trakcie dyskusji.  W dalszym ciągu obrad dokonano wyboru komisji 
skrutacyjnej w  składzie trzech osób do przeprowadzenia wyborów Komitetu Założyciel-



skiego. Komisja ta ukonstytuowała się w składzie:  
1) prof. nzw. dr hab. Michał Kasiński;
2) dr Marian Liwo;
3) mgr Daria Danecka.

Następnie komisja skrutacyjna przeprowadziła wybory Komitetu Założycielskiego. 
W ich wyniku w skład Komitetu Założycielskiego weszli: 

1) prof. nzw. dr hab. Paweł Chmielnicki;
2) dr Katarzyna Kurzępa-Dedo;
3) dr Grzegorz Maroń. 

Następnie uczestnicy zebrania jednogłośnie umocowali Komitet Założycielski do 
wszelkich czynności związanych z rejestracją Stowarzyszenia.

 W dalszej części obrad dokonano wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
in statu nascendi. Wyboru władz Stowarzyszenia dokonano przez aklamację. Prezesem Za-
rządu został wybrany prof. nzw. dr hab. Paweł Chmielnicki (WSIiZ Rzeszów), natomiast wi-
ceprezesami zostali: dr hab. Jerzy Boehlke (UMK Toruń), dr Bolesław M. Ćwiertniak (WSH 
Sosnowiec), prof. nzw. dr hab. Jerzy Paśnik (Akademia Humanistyczna im. A. Gieyszto-
ra w Pułtusku), dr Stefan Płażek (UJ Kraków). Sekretarzem Zarządu została wybrana mgr 
Marta Berdel-Dudzińska (WSIiZ Rzeszów), zaś skarbnikiem – dr Piotr Dobosz (UJ Kra-
ków). Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została dr hab. Helena Szewczyk (UŚ Katowice), 
zaś zastępcami przewodniczącej: dr Maciej Borski (WSH Sosnowiec), dr Hubert Kaczmar-
czyk (UJK Kielce), dr Rafał Stasikowski (UŚ Katowice), dr Łukasz Pikuła (UJK Kielce), dr 
Katarzyna Kurzępa-Dedo (WSIiZ Rzeszów). Sekretarzem Komisji Rewizyjnej została wy-
brana mgr Beata Rozpędek (UŚ Katowice). W dalszej części obrad rozstrzygnięto kwestię 
świadczeń finansowych na rzecz Stowarzyszenia. Uczestnicy zebrania jednogłośnie podjęli 
uchwałę, iż członkowie Stowarzyszenia będą opłacać składkę roczną w kwocie 200 zł. Po-
stanowiono, iż w roku założenia Stowarzyszenia (tj. 2012 r.) składkę należy uiścić w termi-
nie 2 miesięcy od dnia zarejestrowania Stowarzyszenia, o czym Prezes Zarządu powiado-
mi członków Stowarzyszenia niezwłocznie, wskazując numer konta. W każdym kolejnym 
roku składkę na rok bieżący należy uiścić do końca pierwszego kwartału tego roku, tj. do  
31 marca każdego roku. Walne Zebranie Członków in statu nascendi zobowiązało Zarząd 
do wyboru najkorzystniejszej oferty prowadzenia rachunku bankowego. W dalszej części 
obrad podjęto też uchwałę w sprawie symboliki Stowarzyszenia (motto, hasło, odznaka). 
Przyjęto, iż Stowarzyszenie będzie używać hasła „Fontes”, zaś jego mottem będą zapropono-
wane przez dr. Łukasza Pikułę słowa J.W. Goethego „Kto lęka się idei, ten ostatecznie nie ma 
i o rzeczy pojęcia”, pod warunkiem potwierdzenia dzieła źródłowego dla cytowanych słów. 
Ustalono również, iż do 30 września 2012 r. członkowie Stowarzyszenia będą nadsyłać na 
ręce Prezesa Zarządu propozycje odznaki organizacyjnej. 

Następnie, na wniosek  dr. Stefana Płażka podjęto uchwałę o  stworzeniu strony 
www Stowarzyszenia. Mgr Marta Berdel-Dudzińska zaproponowała umieszczenie strony 
www Stowarzyszenia na serwerze Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 
oraz zgłosiła swoją kandydaturę jako osoby prowadzącej stronę.  Dr Zbigniew Piepiora wy-
raził zgodę na pomoc w tworzeniu strony www Stowarzyszenia. Propozycje te zostały przy-
jęte jednogłośnie.
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 W dalszym ciągu obrad jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie terminu kolejne-
go Walnego Zebrania Członków, który ustalono na 21-22 września 2013 r.  

Po przerwie obrady wznowiono, przechodząc do części dotyczącej działalności sta-
tutowej Stowarzyszenia. Przeprowadzono dyskusję nad celami badawczymi Stowarzysze-
nia, po czym prof. nzw. dr hab. Paweł Chmielnicki dokonał prezentacji projektu metody-
ki badań naukowych Stowarzyszenia w formie konspektu czynności badawczych. O godz. 
17.00 postanowiono przerwać obrady i kontynuować je w dniu następnym. W drugim dniu 
zjazdu obrady wznowiono o godz. 10.30, podejmując problematykę  działalności statuto-
wej w miejscu przerwanym w dniu poprzednim. Po zakończeniu prezentacji metodyki ba-
dań Stowarzyszenia przeprowadzono dyskusję, w której udział wzięli m.in.: dr hab. Helena 
Szewczyk, dr hab. Jerzy Boehlke, dr Bolesław M. Ćwiertniak, dr Stefan Płażek, prof. nzw. dr 
hab. Paweł Chmielnicki. 

Po zakończeniu dyskusji jednogłośnie podjęto uchwałę o przyjęciu metodyki badań 
naukowych Stowarzyszenia wyrażonej w zaprezentowanym przez prof. nzw. dr. hab. Pawła 
Chmielnickiego konspekcie czynności badawczych jako obowiązującej metodyki badań dla 
wszystkich projektów realizowanych w ramach planu projektów badawczych Stowarzysze-
nia. Następnie prof. nzw. dr hab. Paweł Chmielnicki dokonał prezentacji propozycji pierw-
szych projektów badawczych Stowarzyszenia, zgłoszonych przez: dr Huberta Kaczmarczyka 
i dr Małgorzatę Paszkowską, dr. Marka Mączyńskiego, prof. nzw. dr. hab. Pawła Chmielnic-
kiego, dr. Stefana Płażka i dr. Rafała Stasikowskiego. 

Autorami projektu na kanwie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środ-
ków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych  są 
dr Małgorzata Paszkowska i dr Hubert Kaczmarczyk. Jego tematem jest określenie źródeł 
społecznych i gospodarczych prawnie sformalizowanego schematu działania dotyczącego 
ustalania kryteriów tworzenia poziomów odpłatności i  grup limitowych leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych; ustalenie 
zasad i trybu oraz kryteriów ustalania urzędowych cen zbytu na leki, środki spożywcze spe-
cjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne, a także wysokości urzędowych 
marż hurtowych i urzędowych marż detalicznych; zasad ustalania cen leków oraz środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowanych w ramach udzielania 
świadczeń gwarantowanych oraz zasad finansowania ze środków publicznych wyrobów 
medycznych przysługujących świadczeniobiorcom na zlecenie osoby uprawnionej. 

Dr Marek Mączyński zgłosił projekt na kanwie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Ko-
deks wyborczy. Jego tematem jest ustalenie źródeł wynikających z ww. ustawy schematów 
działania dotyczących realizacji biernego prawa wyborczego. 

Autorem trzeciego projektu na kanwie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochro-
nie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego jest prof. dr hab. Paweł 
Chmielnicki. Głównym założeniem projektu jest ustalenie źródeł norm formalizujących 
ochronę praw nabywcy, wobec którego deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odręb-
nej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, albo do 
przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym 
lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinne-
go na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość. W szczególności chodzi 
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o ustalenie powodów, dla których formalizowany jest nowy schemat działania, dedykowany 
specjalnie do relacji pomiędzy deweloperem a nabywcą, tzn. powodów, dla których istnie-
jące schematy działania określające przebieg interakcji pomiędzy inwestorem budowlanym 
a nabywcą okazały się niewystarczające (in. o ustalenie źródeł zjawiska specjalizacji sche-
matów działania).   

Autorem kolejnego projektu stworzonego na kanwie ustawy z  dnia 21 listopada 
2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzą-
dowych jest dr Stefan Płażek. Głównym tematem projektu jest ustalenie źródeł schematów 
działania wynikających z  ww. regulacji, polegających na obejmowaniu stanowisk urzęd-
niczych w  aparacie władzy publicznej. W  szczególności chodzi o  zbadanie efektywności 
formalnych instrumentów wyłaniania elit kierowniczych w  społeczeństwie, inaczej rzecz 
ujmując: reguł rywalizacji o obsadzenie cenionej roli społecznej.   

Ostatni projekt na kanwie ustawy Prawo energetyczne z dnia 20 kwietnia 1997  jest 
autorstwa dr. Rafała Stasikowskiego. Tematem projektu jest zagadnienie uwolnienia cen 
energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych. Kwestia ta stanowi problem polityczny, 
ekonomiczny i ogólnospołeczny od przynajmniej kilku lat. W ramach tego tematu nale-
ży zbadać podstawy prawne determinujące tę decyzję oraz jej skutki dla indywidualnych 
odbiorców oraz dla całej gospodarki i  uzyskać odpowiedź na pytanie, dlaczego od dnia 
1 stycznia 2013 roku zostaną uwolnione ceny energii.

Po przeprowadzeniu dyskusji nad propozycjami pierwszych projektów badawczych 
jednogłośnie podjęto uchwałę o  ich realizacji w okresie 1  lipca 2012 – 30 czerwca 2013. 
Prof. nzw. dr hab. Paweł Chmielnicki zwrócił uwagę na konieczność właściwego rozplano-
wania terminów czynności badawczych, tak aby możliwa była realizacja wszystkich czyn-
ności zgodnie z uchwaloną metodyką prac badawczych Stowarzyszenia.

 Następnie ukonstytuowano wstępny skład zespołów badawczych i wyznaczono ich 
koordynatorów. Do poszczególnych zespołów badawczych przystąpili:  

P 1 – koordynator projektu dr Hubert Kaczmarczyk 
1)  dr Małgorzata Paszkowska
2)  dr Grzegorz Krawiec 
3)  dr Łukasz Pikuła
4)  dr Anna Szyszka
5)  mgr Marta Berdel-Dudzińska
6)  mgr Anna Szafrańska  

P 2 – koordynator projektu dr Marek Mączyński  
1)  dr Maciej Borski
2)  dr Marek Mączyński 
3)  dr Stefan Płażek 

 P 3 – koordynator projektu prof. nzw. dr hab. Paweł Chmielnicki
1)  prof. nzw. dr hab. Michał Kasiński
2)  dr Katarzyna Kurzępa-Dedo
3)  mgr Daria Danecka 

P 4 – koordynator projektu dr Stefan Płażek
1)  dr hab. Helena Szewczyk

370 ROCZNIKI ADMINISTRACJI I PRAWA. TEORIA I PRAKTYKA. ROK XII



2)  dr Bolesław M. Ćwiertniak
3)  dr Marian Liwo
4)  mgr Beata Rozpędek 

P 5 – koordynator projektu dr Rafał Stasikowski
1)  prof. nzw. dr hab. Jerzy Paśnik
2)  dr hab. Jerzy Boehlke
3)  dr Marian Liwo
4)  dr Zbigniew Piepiora
5)  mgr Sabina Nowak
6)  mgr Izabela Skipioł

Ustalono także, iż do ww. zespołów badawczych zostaną dokooptowane osoby 
uczestniczące w spotkaniu informacyjnym Stowarzyszenia, jakie będzie miało miejsce 22 
czerwca 2012 r. w Krakowie o godz. 13.00, ul. Bracka 12, sala 200, a także inne osoby, które 
zgłosiły akces do Stowarzyszenia. Obrady  zakończono o godz. 13.00.

Maciej Borski
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