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chowań konsumenckich w mechanizmie naśladownictwa oraz dużą wiedzę mło-
dzieży o używaniu i dystrybucji narkotyków. 

Ostatnia dyskusja w sesji czwartej dotyczyła wymiany poglądów w sprawie 
mobbingu i żebractwa jako współczesnych problemów społecznych. Mobbing 
będący patologią pracy zdefiniowano jako bezprawne działanie polegające na 
ustawicznym, długotrwałym dręczeniu i nękaniu pracownika bez żadnego po-
wodu. Żebractwo natomiast na terenie Rzeszowa ma charakter przestępczości 
zorganizowanej i jest – tak jak i w innych miastach Polski – dużym problemem 
społecznym. 

Konferencja była szczególnie interesująca właśnie ze względu na swój inter-
dyscyplinarny charakter. Obrady były ciekawe, dyskusja ożywiona, a referaty bę-
dą w przyszłości stanowić podstawę do dalszej naukowej refleksji, tym bardziej 
że referaty wygłoszone podczas konferencji zostaną opublikowane, zgodnie z oś-
wiadczeniem organizatorów, w czasopiśmie naukowym Uniwersytetu Rzeszow-
skiego pt. „Ius et Administratio”.  

Ponownie można stwierdzić, że cykliczne spotkania socjologów prawa i osób 
interesujących się problematyką socjologiczno-prawną spełniają swój cel zwią-
zany z integracją środowiska i wymianą poglądów.  

Na zakończenie konferencji przewodniczący Sekcji Socjologii Prawa Polskie-
go Towarzystwa Socjologicznego dr Jan Winczorek zaprosił uczestników konfe-
rencji do wzięcia udziału w XIV Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym pt. Co 
się dzieje ze społeczeństwem?, który odbędzie się 8–11 września 2010 r. w Krako-
wie. Podczas zjazdu odbędzie się również IV Forum Socjologów Prawa, które 
poświęcone będzie debacie na temat korupcji. 

Sławomir Pilipiec 

Wpływ prakseologii na organizację i zarządzanie 
w administracji publicznej 
Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
Radom, 10–11 maja 2009 

 
 dniach 10–11 maja br. odbyła się organizowana cyklicznie przez Wyższą 
Szkołę Handlową w Radomiu Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. 

Wpływ prakseologii na organizację i zarządzanie w administracji publicznej. Ko-
mitetem organizacyjnym konferencji kierowali: prof. dr hab. Stanisław Wrzosek 
oraz prof. dr hab. Jan Łukasiewicz, a w skład komitetu wchodzili ponadto: dr 
Ewa Jasiuk, dr Michał Domagała, dr Kamil Sikora.  
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Program konferencji obejmował prace w ramach dwóch sesji tematycznych:  
1. Funkcjonowanie administracji publicznej w świetle nauk o zarządzaniu. 
2. Kryteria prakseologiczne w ocenie administracji publicznej. 
Otwarcia konferencji oraz powitania licznie zgromadzonych gości i uczestni-

ków konferencji na Audytorium Primum WSH w Radomiu dokonał prof. dr hab. 
Stanisław Wrzosek. W swoim wystąpieniu zaprezentował ideę przewodnią kon-
ferencji, życzył również uczestnikom owocnych i konstruktywnych obrad. 

Następnie głos zabrała rektor WSH w Radomiu doc. dr Elżbieta Kielska, któ-
ra podziękowała uczestnikom za tak liczne przybycie na konferencję i pogratu-
lowała organizatorom uporu i konsekwencji w przygotowaniu kolejnej z cyklu 
konferencji organizowanych przez WSH w Radomiu.  

Głos następnie zabrali zgromadzeni goście, m.in. dr Zbigniew Kuźmiuk (eu-
roposeł), Jan Stąpór – starosta powiatu kozienickiego, Tadeusz Osiński – starosta 
powiatu radomskiego, którzy podziękowali za zaproszenie na konferencję, licząc 
na owocną dyskusję w ramach poszczególnych paneli konferencyjnych. 

Pierwszą sesję tematyczną pod przewodnictwem prof. dr. hab. Jana Łukasie-
wicza otworzył referat prof. dr. hab. Stanisława Wrzoska: Od prakseologii do 
ogólnej teorii administracji – uwagi o wpływie nauki na funkcjonowanie admini-
stracji publicznej. Następnie w kolejności swoje referaty prezentowali – dr Miro-
sław Karpiuk: Stanowienie aktów prawa miejscowego przez organy administracji 
publicznej; dr Małgorzata Czuryk: Prawo sądów administracyjnych do kierowania 
pytań prejudycjalnych do ETS; dr Marek Kisilowski: Zarządzanie wiedzą w ad-
ministracji publicznej – zarys problemów; dr Waldemar Siemiński: Kompetencje i 
umiejętności w administracji powiatowej w zakresie planowania rozwoju. 

Po zorganizowanej przerwie, w ramach której odbyły się liczne rozmowy i dys-
kusje, nastąpiła druga sesja plenarna pod przewodnictwem prof. dr. hab. Andrzeja 
Piekary, który również wygłosił referat wprowadzający nt. Kryteria prakseolo-
giczne w ocenie administracji publicznej. Następnie swoje referaty wygłosili – 
dr Michał Domagała: Prakseologiczne aspekty sądowej kontroli administracji; 
dr Kamil Sikora: Decentralizacja i jej znaczenie dla sprawności działania admini-
stracji publicznej; dr Małgorzata Perzanowska: Sprawność a jawność administra-
cji publicznej. Założenia teoretyczne; mgr Jacek Szubart: Racjonalizacja procedur 
związanych z planowaniem przestrzennym; dr Piotr Szreniawski: Zen w admini-
stracji.  

Na zakończenie, podsumowania konferencji oraz przedstawienia zebranych 
w toku rozmów i dyskusji wniosków dotyczących podejmowanych problemów 
dokonał prof. dr hab. Stanisław Wrzosek. Podziękował on również organizato-
rom za trud związany z urządzeniem konferencji, prelegentom za ciekawe i po-
uczające wystąpienia, a wszystkim gościom i uczestnikom za przybycie. 
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Żegnając się, prof. dr hab. Stanisław Wrzosek zaprosił na kolejną konferen-

cję, która odbędzie się w 2010 r. 

Kamil Sikora 

Sprawozdanie z działalności Studenckiego 
Koła Naukowego Prawników UMCS 
za rok akademicki 2008/2009 

 
 roku akademickim 2008/2009 Studenckie Koło Naukowe Prawników 
UMCS działało pod kierownictwem zarządu w składzie: Mateusz Gro-

chowski (IV rok prawa) – prezes, Katarzyna Wilkołaska (V rok prawa) – wice-
prezes do spraw naukowych, Mateusz Chrzanowski (III rok prawa) – wiceprezes 
do spraw organizacyjnych, Damian Jasiński (III rok prawa) – sekretarz, Magda-
lena Kołtun (IV rok prawa) – skarbnik. 

10 grudnia 2009 r. po długiej chorobie zmarł wieloletni opiekun Koła, prof. 
dr hab. Henryk Groszyk (szerzej o Jego działalności jako opiekuna Koła w arty-
kule biograficznym zawartym w tym numerze). Uchwałą Rady Wydziału Prawa 
i Administracji z 17 lutego 2010 r. na stanowisko opiekuna Koła powołany został 
prof. dr hab. Ireneusz Nowikowski. 

OBCHODY 50-LECIA SKNP 

W roku akademickim 2008/2009 Studenckie Koło Naukowe Prawników 
świętowało jubileusz 50-lecia swojej działalności. Na program obchodów tej uro-
czystości złożyły się trzy wydarzenia. 

W dniach 27–29 marca 2009 r. Koło zorganizowało Międzynarodową Kon-
ferencję Naukową: Współczesne przemiany państwa i prawa w krajach Europy 
Środkowej i Wschodniej. Odbyła się ona pod honorowym patronatem rektora 
UMCS prof. dr. hab. Andrzeja Dąbrowskiego, prezesa Trybunału Konstytucyjne-
go Bohdana Zdziennickiego (który skierował okolicznościowy list do uczestników 
Konferencji), prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego prof. dr. hab. Lecha Paprzyc-
kiego oraz prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie Krzysztofa Wojtaszka. Wykład 
inaugurujący Konferencję, zatytułowany Polska i Europa Środkowo-Wschodnia 
we wspólnocie europejskiej, wygłosił prof. dr hab. Jerzy Kłoczowski, dyrektor In-
stytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Owocem Konferencji stała się 
publikacja Współczesne przemiany państwa i prawa w krajach Europy Środkowej 
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