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II Ogólnowydziałowe Sem inarium  Naukowe Wła
dza w prawie, Olsztyn 15 lutego 2013 r.

Dnia 15 lutego 2013 r. w Auli Karmazynowej Centrum  Konferencyjnego 
odbyła się II Ogólnowydziałowa Konferencja Wydziału Praw a i Administracji 
UWM nt. „Władza w prawie”. Idea zorganizowania sem inarium  naukowego, 
w ram ach którego przedstawiciele wszystkich K atedr WPiA prezentowaliby 
efekty swoich badań związanych z tem atem  konferencji, narodziła się już na 
początku 2012 r., kiedy to sukces pierwszego sem inarium  pt. „Podmiotowość 
w prawie”, polegający przede wszystkim na integracji kadry naukowej Wy
działu oraz na dokładniejszym poznaniu zainteresowań naukowych innych 
pracowników, skłonił dziekana prof. Bronisława Sitka do kontynuowania opi
sywanej w przedmiotowym sprawozdaniu inicjatywy.

Jako że uczestnicy przygotowali referaty na tem at różnych aspektów 
„władzy w prawie”, sem inarium  zostało podzielone na cztery panele: „Organy 
władzy a obywatel”; „Kompetencje organów władzy w państw ie praw a”; 
„Swobody obywatelskie i upraw nienia jednostki w państw ie praw a” oraz 
„Praktyka działań instytucji publicznych -  analiza wybranych przypadków”. 
Obrady poprzedziło prawie godzinne szkolenie licznie przybyłych pracowni
ków z e-learningu, który począwszy od roku akademickiego 2013-2014 ma 
być dynamicznie wdrażany na WPiA UWM. E-learning, zdaniem Dziekana 
Wydziału, stanowi bowiem nie tylko spore ułatwienie w prowadzeniu zajęć, 
ale również pozwala na lepsze kontrolowanie przeprowadzanych konsultacji, 
a być może pozwoli na zlikwidowanie zajęć dydaktycznych w niedziele na 
studiach niestacjonarnych.

Panel I „Organy władzy a obywatel” rozpoczęło wystąpienie przewodni
czącego tej części obrad, a jednocześnie kierownika Katedry Praw  Człowieka 
i Praw a Europejskiego prof. zw. dr. hab. Tadeusza Jasudowicza pt. Władza 
publiczna w znaczeniu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Prelegent 
podkreślił, iż w ram ach system u rządów praw a (rule o f law) żadna władza 
nie jest arbitralna, gdyż krępuje ją  prawo. Następnie bardzo ciekawą m ulti
m edialną prezentację: Koncepcja systemu wymiany informacji między orga
nami ochrony prawnej i społecznością lokalną wygłosił dr K. Krassowski 
(K atedra Krym inalistyki i Medycyny Sądowej). Potem dr S. Bułajewski (Ka
tedra Praw a Konstytucyjnego) mówił o Zadaniach zarządu powiatu i starosty
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podczas tworzenia aktów prawa miejscowego oraz innych aktów normatyw
nych, zaś prodziekan WPiA dr S. Bentkowski (Katedra Cyfryzacji) o Praw
nych kryteriach oceny jakości działań administracji publicznej. Obrady ww. 
panelu zwieńczyło wystąpienie dr. M. Kowalczyka (Katedra Ekonomii i Ad
m inistrowania Instytucjam i Publicznymi) pt. Wybrane przykłady nowoczesne
go systemu konsultacji społecznych.
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Panel II „Kompetencje organów władzy w państw ie praw a” poprowadził 
ks. prof. zw. dr hab. Ryszard Sztychmiler (kierownik Katedry Praw a Kano
nicznego i Wyznaniowego), który w ram ach swojego referatu Kompetencje 
władzy sądowniczej Kościoła wygłosił niezmiernie ciekawe spostrzeżenia na
wiązujące do tem atu konferencji. Następnie głos zabrał dr J.J. Szczerbowski 
(Katedra Prawa Rzymskiego i Porównawczego), mówiąc O różnicy między 
praw dziw ą i sztuczną stabilnością systemu, czyli wielki problem indyka  
w systemach prawnych. Po tym interesującym i zmuszającym do refleksji wy
stąpieniu zagadnienie Oddziaływań orzeczeń sądów administracyjnych w po
nownym postępowaniu w sprawach przed organami administracji publicznej 
przybliżyły dr D. Całkiewicz oraz dr A. Rotkiewicz (K atedra Postępowania 
Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego). W przedmiotowym panelu 
wystąpili jeszcze dr R. Dziembowski (K atedra Praw a Karnego M aterialne
go) z referatem  Ochrona organów władzy w prawie karnym , dr M. Rzewuski 
(K atedra Postępow ania Cywilnego) nt. Dyskrecjonalna władza sędziego 
w sądach powszechnych oraz mgr K. Ziółkowska (K atedra Praw a Pracy 
i Zabezpieczenia Społecznego), która zastanaw iała się nad Rolą M inisterstwa 
Pracy i Polityki Społecznej jako władzy wykonawczej w zakresie prawa pracy.

Panel III „Swobody obywatelskie i upraw nienia jednostki w państwie 
praw a” poprowadzony został przez prof. dr hab. Marię Królikowską-Olczak 
(kierownik Katedry Praw a Gospodarczego), k tóra zaprezentowała na wstępie 
referat pt. Ochrona zdrowia publicznego w systemie prawa UE. Potem swoje 
refleksje nt. Wolność jednostki w państwie prawnym  i je j ograniczenia przed
stawiła dr J. Banach-Guterriez (Katedra Teorii Bezpieczeństwa), zaś dr M.J. Li
siecki (K atedra Procesu Karnego) jako przedstawiciel nauk stosowanych od
wołał się do konkretnej sprawy podczas dyskusji o Implementacji dyrektyw  
unijnych a dyskryminacji niepełnosprawnych kierowców i kandydatów na kie
rowców z jednoczesnością i korekcją oka. Bardzo pozytywnie odebrane zostały 
również wystąpienia dr M. Augustyniak (Katedra Teorii i Filozofii Państw a 
i Prawa) pt. Władza i wolność w ujęciu H anny Arendt oraz dr E. Rojowskiej 
(K atedra Historii Państw a i Prawa) Organizacja i kompetencje sądów doraź
nych w Komisariacie Rzeszy Ostland w świetle rozporządzeń M inistra Rzeszy 
ds. Okupowanych Terenów Wschodnich. Panel ten  zakończyło wystąpienie 
mgr E. Lewandowskiej (Katedra Praw a Cywilnego) Odpowiedzialność za 
szkodę wyrządzoną legalnym wykonaniem władzy publicznej.

O statni panel, zatytułowany „Praktyka działań instytucji publicznych 
-  analiza wybranych przypadków”, poprowadziła dr O. Cabaj, która zwróciła 
uwagę na wyzwanie praw a na poziomie międzynarodowym, jakim  jest „Peł
zająca” jurysdykcja państw  na morzu otwartym. Następnie swoje referaty 
przedstawili kolejno: mgr A. Lewkowicz (Katedra Kryminologii i Polityki 
Kryminalnej) nt. Chaos kompetencyjny jako źródło dysfunkcji w obszarze bez
pieczeństwa wewnętrznego, dr B. Chmieliński (Katedra Bezpieczeństwa i Po
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rządku Publicznego) nt. Od władzy do korupcji. Przykłady korupcji w wojsku 
polskim  oraz dr B. Dobkowska (K atedra Praw a Administracyjnego i Nauki 
o Administracji) nt. Kontrola instancyjna a sądowa kontrola administracji. 
Panel zwieńczyło wystąpienie pt. Władza w prawie rynków finansowych mgr 
M. M ariańskiego (Katedra Praw a Finansowego), który nawiązując do słów 
prof. Jasudowicza z początku konferencji, wykazał, iż władza w prawie ryn
ków finansowych krępowana jes t przez tworzące ten  rynek nieformalne nor
my zwyczajowe i precedensowe.
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II Ogólnowydziałowe Sem inarium  Naukowe zwieńczyło podsumowanie 
prodziekana WPiA UWM prof. P. Krajewskiego, który dziękując licznej gru
pie pracowników naukowo-dydaktycznych za udział w konferencji, zapewnił
0 ciągłości tej formy spotkań kadry wydziału. Podobnie jak  w przypadku
1 seminarium, referaty wygłoszone w ram ach konferencji „Władza w prawie” 
doczekają się bardzo szybko monograficznej publikacji.
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