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Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU ADMINISTRACJI I PRAWA 
WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANITAS

 W 2016 r. pracownicy i współpracownicy Instytutu Administracji i Prawa Wyższej 
Szkoły Humanitas wykazali się aktywnością na różnych polach, osiągając wiele suk-
cesów naukowych, dydaktycznych i zawodowych. Poniżej szczegółowe sprawozdanie. 

ROZWÓJ NAUKOWY
 
W 2016 r. dwoje pracowników Instytutu: Anna Kalisz i Bolesław Maciej Ćwiert-

niak uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego. W  dniu 20 maja 2016 r. 
Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego podjęła uchwałę nr 
48/ST/2016 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 
prawnych Bolesławowi Maciejowi Ćwiertniakowi na podstawie cyklu publikacji po-
wiązanych tematycznie: „Definiowanie, wyodrębnianie i  systematyzacja prawa pra-
cy”. Z  kolei główną podstawę nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego 
dr Annie Kalisz stanowiła monografia pt. Mediacja jako forma dialogu w stosowaniu 
prawa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016. Jako pozostałe osiągnięcia naukowe zo-
stały zaprezentowane liczne opracowania naukowe uwzględniające przede wszyst-
kim zagadnienia: 

•	wykładni	prawa	(zwłaszcza	prawa	Unii	Europejskiej),
•	 praw	 człowieka	 (zwłaszcza	 klauzul	 generalnych	 dotyczących	 praw	 człowieka	

i praw podstawowych),
•	alternatywnego	rozwiązywania	sporów	(zwłaszcza	mediacji).
Poza wspomnianą monografią habilitantka opublikowała ponad 80 pozycji wy-

dawniczych.
 
PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW INSTYTUTU

Prof. dr hab. Adam Lityński był autorem: 
1. rozdziału pt. Rewolucji rosyjskiej rok pierwszy. Wybrane zagadnienia prawa 

karnego w monografii: Nil nisi veritas. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Ma-
tuszewskiemu. Wydawnictwo UŁ, Łódź 2016, s. 473-489;

2. rozdziału pt. Lex retro agit w  ustawodawstwie karnym Polski po II wojnie. 
Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Malarskiego, Oficyna Wydawnicza Huma-
nitas, Sosnowiec 2016; 
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3. rozdziału pt. O sądach wojskowych dla osób cywilnych w Polsce (1946). Księ-
ga jubileuszowa Profesora Wojciecha Witkowskiego. „Studia Iuridica Lublinensia”, 
Lublin 2016;

4. rozdziału pt. Z dziejów sądów tajnych w Warszawie (1950-1954): o niektó-
rych ludziach i sprawach uwag kilka, [w:] E. Kozerska, M. Maciejewski, P. Stec (red.) 
Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, nuntia vetustatis. Księga ju-
bileuszowa dedykowana Profesorowi Włodzimierzowi Kaczorowskiemu, Opole 2015,                          
s. 627-644 (rozdział niewykazany w ubiegłorocznej Kronice);

5. artykułu recenzyjnego Narody w Rosji 1917 roku. Skutki rewolucji. Uwagi na 
kanwie książki: Richard Pipes, Czerwone imperium. Powstanie Związku Sowieckiego, 
tłum. W. Jeżewski, Wyd. Magnum, Warszawa 2015, ss. 363, który ukazał się w „Cza-
sopiśmie Prawno-Historycznym” 2016, t. LXVIII, z. 1, s. 217-242; 

6. recenzji książki Karola Siemaszki „W trudnym okresie odbudowy państwa”. 
Tak zwany mały kodeks karny w świetle orzecznictwa Sądu Okręgowego w Krakowie 
w latach 1946-1950, Wyd. IPN, Warszawa 2015, ss. 351, która ukazała się w „Krakow-
skich Studiach z Historii Państwa i Prawa”.

Prof. dr hab. Roman Tokarczyk opublikował w 2016 r. rozdziały w następujących 
monografiach: 

1. Istota i  formy odpowiedzialności w  kontekstach aksjologii Unii Europej-
skiej,  (The Essence and Forms Responsibility in Axiology Contexts of the European 
Union), [w:] Odpowiedzialność władz publicznych w państwach członkowskich w prze-
strzeni aksjologicznej Unii Europejskiej (The Responsibility of Public Authorities in the 
Member States of the Axiological in the European Union Space), red. (ed.) Łukasz                   
J. Pikuła, t. 1, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 9–26;

2. Główne wyróżniki kultur Azji na tle porównawczym (The Main Accents Asian 
Cultures on the Comparative Perspective), [w:] Kulturowe uwarunkowania współcze-
snej Azji (Cultural Conditions of Contemporary Asia) red. (ed.) Joanna Marszałek-Ka-
wa, Michał Gołoś, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 17–28;

3. Sprawiedliwość: Próba syntetycznej systematyzacji zagadnień (Justice: An at-
tempt to systematize the synthetic issues), red. (ed.) Jerzy Zajadło, „Gdańskie Studia 
Prawnicze”, t. XXXV 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 13–50; 

4. Ekologizm inspiracją nowych nurtów myśli i  systemów prawa (Environmen-
talism Inspire New Currents of Thought and Law Systems), [w:] Ekologizm, red. (ed.) 
Maria Marczewska-Rytko, Dorota Maj, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016. 

Pan Profesor był także autorem recenzji książki Wojciecha Dziedziaka O prawie 
słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego), Wydawnictwo UMCS, Lublin 
2015, która ukazała się w  „Przeglądzie Sejmowym” 2016, nr 2  (133), s. 133–138. 
W czasopiśmie „Państwo i Prawo” ukazały się także dwa artykuły Pana Profesora: 
Filozofia prawa – pytają i odpowiadają ludzie myślący (Philosophy of Law – Thinking 
People Ask and Answer), „Państwo i Prawo” 2016, z. 4, s. 107–113 oraz Specyficzny 
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„talent” – zbędna odpowiedź Profesorowi Romanowi Tokarczykowi (Jerzy Zajadło),         
[A specific „gift” – an unnecessary response to Professor Roman Tokarczyk (Jerzy Zaja-
dło)], „Państwo i Prawo”, 2016, z. 5, s. 104–106. Warto odnotować także, że w bieżą-
cym roku ukazało się ukraińskojęzyczne wydanie podręcznika autorstwa Pana Profe-
sora Biojurysprudencja. Podstawy prawa dla XXI wieku. 

Prof. dr hab. Ladislav Orosz był współautorem (razem z P. Molek, J. Svák i V. Ši-
míček), monografii pt. Volebné právo a súdny prieskum volieb v Českej republike a Slo-
venskej Republike (Prawo wyborcze a  sądowa kontrola wyborów w Republice Czeskiej 
i  Republice Słowackiej), C.H. Beck, Bratislava 2016. Ponadto Pan Profesor był auto-
rem niezwykle aktualnego, także dla polskiego czytelnika, rozdziału zatytułowanego 
O aktuálnych problémoch pri ustanovovaní sudcov ústavných súdov (príčiny a dôsled-
ky) (O aktualnych problemach związanych z wyborem sędziów sądów konstytucyjnych. 
Przyczyny i skutki, [w:] H. Jermanova (ed.), Metamorfozy práva ve střední Evropě (pre-
krásny nový svět alebo ostrov), Aleš Čeněk, s.r.o., Praha 2016. 

Prof. dr hab. Wiktor Hołubko opublikował w „Naukowi zoszyty istorycznoho fakul-
tetu Lwiwśkoho uniwersytetu. Zbirnyk naukowych prać”, Lwów, Wypusk 15, s. 236–239 
recenzję książki L.D. Babenko Radzieckie organy bezpieczeństwa państwowego w systemie 
stosunków państwa i Kościoła prawosławnego na Ukrainie (1918 – połowa lat 1950), Połta-
wa 2014, ss. 549. Zarówno książka, jak i recenzja ukazały się w języku ukraińskim. 

Prof. dr hab. Dariusz Rozmus opublikował w Dąbrowa Górnicza – monografia, 
tom II: Dzielnice miasta, DĄbrowa Górnicza 2016 dwa rozdziały: Znaleziska arche-
ologiczne z obszaru Dąbrowy Górniczej, s. 17–46 oraz Wczesnośredniowieczny ośrodek 
górnictwa i hutnictwa na terenie Dąbrowy Górniczej, s. 47–71. 

Ponadto Pan Profesor był autorem następujących artykułów:
1. Ślady nici na XII-wiecznej monecie ze „Skarbu hutnika” z Dąbrowy Górni-

czej-Łośnia, woj. śląskie, „Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Archeolo-
gia” 20/2016, s. 23–28; 

2. Wspólnie z M. Cyankiewicz i J. Tokaj, To discover a hoard... and what next? 
Our experiences connected with the study, presentation and popularization of the 
find.(Otkriti blago...i šta onda? Naša iskustva sa obradom, prezentacijom i populari-
zacijom nazališta = Открити благо... и  шта онда? Нашa искуствa сa обрадом, 
презентацијом и популаризацијом налазишта), in:   “Arheologija i prirodne na-
uke” (nr 10/2014) publikacja 2016, s. 57–70;

3. Leff. Instytucja prawa zwyczajowego w średniowiecznym Maghrebie, „Roczni-
ki Administracji i Prawa”, Rok XVI(1), Sosnowiec 2016, s. 73–79; 

4. Sulh – tradycyjna forma zawierania polubownego porozumienia w Maghrebie, 
„Roczniki Administracji i Prawa”, Rok XVI(1), Sosnowiec 2016, s. 81–84.

Wymienione poniżej artykuły zostały złożone do druku i ukażą się z datą 2016 r.: 
1. Wspólnie z: P. Kolasa i  J. Roś Warunki badań AZP na obszarze Zagłębia Dą-

browskiego ze szczególnym uwzględnieniem wyników badań na obszaru 95–50 (część 
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Dąbrowy Górniczej i  Chruszczobrodu, „Rocznik Muzeum Górnośląskiego w  Byto-
miu”;

2. P. Kolasa, D. Rozmus, J. Tokaj, Ślady osadnictwa wielokulturowego w Dąbro-
wie – Górniczej – Łośniu, Śląskie Prace Prahistoryczne;

3. D. Makowicz-Poliszot, D. Rozmus, B.S. Szmoniewski, Pochówki zwierzęce ze 
stanowisk nr 2 i 8 w Dąbrowie Górniczej-Łośniu w świetle analizy archeozoologicznej, 
„Śląskie Prace Prahistoryczne”; A  jak to dokładnie z  tym srebrem i  ołowiem było?,       
„Z otchłani wieków”;

4. Kozioł ofiarny – kozioł wypędzony, „Roczniki Administracji i Prawa” Rok 
XVI(2), Sosnowiec 2016.

Prof. dr hab. Bolesław Maciej Ćwiertniak był autorem rozdziałów w następują-
cych pracach zbiorowych: 

1. K.W. Baran, B.M. Ćwiertniak, O sporach zbiorowych pracy – uwagi de lege fe-
renda, [w:] M. Latos-Miłkowska, Ł. Pisarczyk (red.), Prawo pracy – między gospodar-
ką a ochroną pracy. Księga Jubileuszowa Profesora Ludwika Florka, Wolters Kluwer, 
Warszawa 2016;

2. K.W. Baran, B.M. Ćwiertniak, Selected Issues of Legal Status of Entities Invo-
lved in Collective Labour Disputes – de lege lata and de lege ferenda, [w:] J. Carby-Hall, 
M. Rycak (ed.), Trade Unions and non-union employee representation in Europe – the 
current state of play and prospects for the future, C.H. Beck, Warszawa 2016;

3. [w:] K.W. Baran (ed.), Outline of Polish Labour Law System, Warszawa 2016, 
Wolters Kluwer, Rozdział I, IX, XV;

4. [w:] red. K.W. Baran, Kodeks pracy. Komentarz. Wyd. 3, Warszawa 2016. Komen-
tarze do art. 68-75 (pozaumowne stosunki pracy); O prawie zatrudnienia (kilka refleksji), 

5. O prawie zatrudnienia (kilka refleksji) [w:] A. Rogacka-Łukasik, D. Fleszer 
(red.), Wokół problematyki stosowania prawa. Księga Jubileuszowa dedykowana Pro-
fesorowi Stanisławowoy Malarskiemu, Tom I, Sosnowiec 2016.

Pan Profesor był także autorem recenzji wydawniczej monografii: J. Unterschütz, 
Naczelne zasady prawa pracy w multicentrycznym porządku prawnym, Gdynia 2016. 

Dr Anna Kalisz była autorką dwóch rozdziałów w monografiach anglojęzycznych: 
1. Mediation and the European Legal Culture, [w:] R. Hauser, M. Zirk-Sadow-

ski, B. Wojciechowski (red.), The Common European Constitutional Culture – Its So-
urces, Limits and Identity, seria Dia-Logos, Peter Lang 2016; 

2. Gender Issue in the John Rawls’ Concept of Equality, [w:] B. Wojciechowski,        
T. Bekrycht, K. Cern (red.), The principle of equality as a fundamental norm in law 
and political philosophy, Peter Lang 2016.  

Dorobek dr Anny Rogackiej-Łukasik obejmuje rozdział pt. Konfrontacja interesu pu-
blicznego i prywatnego na kanwie prawa administracyjnego i prawa cywilnego w monografii 
pod red. P. Bieś-Srokosz Interes publiczny a interes prywatny. Kierunki zmian – wzajemne 
relacje – ochrona prawna, Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza 
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w Częstochowie, Częstochowa 2016, rozdział pt. Reguła korekcyjna na gruncie Rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 w Studiach administracyjnych 
i cywilnych pod red. D. Fleszer i A. Rogackiej-Łukasik, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 
Sosnowiec 2016 oraz artykuł pt. Zakres zastosowania regulacji prawnej o nieodpłatnej pomo-
cy prawnej, „Roczniki Administracji i Prawa”. Rok XVI(1), Sosnowiec 2016. 

Pani Doktor jest także autorką sprawozdania z konferencji naukowej Legalne/niele-
galne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami, organizowanej przez Instytut Admini-
stracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu wraz z Działem Promocji WSH, 
Muzeum Miejskim „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej, Muzeum Miasta Jaworzna oraz 
Muzeum w Sosnowcu, która odbyła się w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu 30 
czerwca 2016 r., opublikowanego w czasopiśmie „Roczniki Administracji i Prawa”. Rok 
XVI(2), Sosnowiec 2016.

Pani Doktor jest również redaktorką (z dr D. Fleszer) dwóch monografii: Wokół pro-
blematyki stosowania prawa, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2016 oraz 
Studia administracyjne i cywilne, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2016.

Dr Dorota Fleszer była autorką artykułów pt.:
1.  Zakaz sprzedawania, podawania i  spożywania napojów alkoholowych na 

gruncie    orzecznictwa, „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 6, s. 78-87 (nie wykazany 
w ubiegłorocznym zestawieniu); 

2.  Mienie komunalne, „Casus”  nr 78, s. 42-49;
3.  Klauzula „usprawiedliwionego celu administratora danych” przetwarzania da-

nych osobowych a prawo do sądu, „Przegląd Prawa Handlowego” nr 7, lipiec 2016 s. 18-23;
4.  Promocja jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Miasta Raci-

bórz, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, Zeszyt 1/2016 So-
snowiec 2016, s. 343-360.

 W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2015, nr 11, s. 106-111 ukazało się także 
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Stosowanie prawa administracyjnego w prak-
tyce” Sosnowiec 30 czerwca 2015 r., zaś w „Rocznikach Administracji i Prawa”. Rok 
XV(2), Sosnowiec 2015, s. 353-361  Sprawozdanie z konferencji naukowej „Stosowanie 
prawa administracyjnego w praktyce”, Sosnowiec, 30 czerwca 2015  (oba niewykazane 
w ubiegłorocznym zestawieniu)  autorstwa Pani Doktor.

Ponadto dr Fleszer była autorką czterech rozdziałów w monografiach (wszystkie 
z datą 2015 r., niewykazane jednak w ubiegłorocznym zestawieniu):

1.  Wokół problematyki etyki urzędnika, [w:] A. Gołębiowska (red.), Admini-
stracja publiczna – uwarunkowania prawne, organizacyjne i  społeczne, Powszechne 
Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2015, s. 161-174;

2.  Kompetencje rady gminy w zakresie ograniczenia spożycia napojów alkoho-
lowych na gruncie orzecznictwa, [w:] B.M. Ćwiertniak (red.), Samorząd terytorialny 
(Zagadnienia prawne), t. 2: Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego, Oficyna 
Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2015, s. 213-224;
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3.  Opłata za sprzedaż napojów alkoholowych, [w:] B. M. Ćwiertniak (red.), Sa-
morząd terytorialny (Zagadnienia prawne), t. 2: Zadania i  kompetencje samorządu 
terytorialnego, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2015, s. 225-242;

4.  Rola organu w ugodowym załatwianiu sprawy o spornych interesach stron, 
[w:] P.  Malinowski, A. Duszka-Jakimko, A. Suchorska (red.), Wokół praktycznych 
i teoretycznych aspektów mediacji, AT Wydawnictwo, Kraków 2015, s. 181-196

oraz dwóch z datą 2016: 
1. Budżet obywatelski – oczekiwania, realia, [w:] M. Gurdek (red.), Partycypacja 

społeczna we współczesnym samorządzie terytorialnym, Oficyna Wydawnicza „Hu-
manitas”, Sosnowiec 2016, s. 107-124.

2. Realizacja dostępu do informacji na przykładzie Platformy Informatycznej 
SILESIAinfo, [w:] D. Fleszer i  A. Rogackiej-Łukasik (red.), Studia administracyjne 
i cywilne, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2016, s. 90-103.

Pani Doktor jest również redaktorką (z dr A. Rogacką-Łukasik) dwóch monogra-
fii: Wokół problematyki stosowania prawa, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosno-
wiec 2016 oraz Studia administracyjne i cywilne, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 
Sosnowiec 2016.

Dr Magdalena Gurdek w bieżącym roku wydała pod swoją redakcją monogra-
fię zbiorową pt. Partycypacja społeczna we współczesnym samorządzie terytorialnym, 
Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2016. Ponadto opublikowała następu-
jące artykuły:

1. Skutki łączenia mandatu wójta z mandatem radnego, „Przegląd Prawa Pu-
blicznego” 2016, nr 2;

2. Stosowanie analogii w procedurze wyborczej wójta, „Przegląd Prawa Publicz-
nego” 2016, nr 6;

3. Manipulating self-government election law or really necessary changes?, „Prze-
gląd Prawa Publicznego” 2016 nr 7-8; 

4. Wymagania kwalifikacyjne kandydatów na stanowisko kierownika urzędu sta-
nu cywilnego lub jego zastępcy w świetle przepisów nowej ustawy z 28 listopada 2014 
roku Prawo o aktach stanu cywilnego – uwagi de lege lata i de lege ferenda, „Prawa 
człowieka. Human Rights” 2016, nr 17; 

5. Pełnienie funkcji wójta na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o samorządzie gmin-
nym, „Roczniki Administracji i Prawa”. Rok XVI(1), Sosnowiec 2016;

6. Radny zastępcą wójta, „Roczniki Administracji i Prawa”. Rok XVI(1), Sosno-
wiec 2016;

7. Charakter prawny referendum w sprawie odwołania wójta, „Roczniki Admi-
nistracji i Prawa”. Rok XVI(2), Sosnowiec 2016;

8. Kontrowersje dotyczące chwili wygaśnięcia mandatu wójta odwołanego w dro-
dze referendum – głos w dyskusji, „Roczniki Administracji i Prawa”. Rok XVI(2), So-
snowiec 2016.
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Pani Doktor była ponadto autorką następujących rozdziałów w monografiach:
1.  Wybory samorządowe w obliczu niewystarczającej liczby kandydatów do stwo-

rzenia warunków konkurencji w ubieganiu się o mandat radnego lub wójta”, [w:] Samo-
rząd terytorialny: wybory, partycypacja społeczna, gospodarka lokalna, red. Z. Bukow-
ski, S. Kamosiński, Bydgoszcz 2015 (rozdział niewykazany w poprzednim zestawieniu); 

2.  Referendum w sprawie odwołania wójta – uwagi de lege lata i de lege ferenda 
w kontekście projektowanych zmian ustawowych, [w:] Samorząd terytorialny w Polsce 
i w Niemczech, red. A. Jarosz, Zielona Góra 2016;

3.  Udział mieszkańców gminy w procedurze odwołania jej organów i  świado-
mość jego znaczenia, [w:] Partycypacja społeczna we współczesnym samorządzie tery-
torialnym, red. M. Gurdek, Sosnowiec 2016;

4.  Wygaśnięcie mandatu wójta po upływie kadencji, [w:] Podmioty prawa we współ-
czesnej administracji publicznej, red. P. Bieś-Srokosz, K. Mucha, Częstochowa 2016;

5.   Osoba zarządzająca lub członek organu zarządzającego tzw. komunalną oso-
bą prawną, [w:] Studia administracyjne i cywilne, red. D. Fleszer i A. Rogacka-Łuka-
sik, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2016.

Dr Joanna Podgórska-Rykała była autorką lub współautorką następujących opra-
cowań:

1. Polityka równości płci na szczeblu lokalnym, Oficyna Wydawnicza „Humani-
tas”, Sosnowiec 2016;

2. J. Podgórska-Rykała, A. Andruszkiewicz, M. Mikrut-Majeranek, Polityka se-
nioralna w jednostkach samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 
Sosnowiec 2016;

3. Samorząd terytorialny jako przestrzeń realizacji zasady równości kobiet i męż-
czyzn, „Samorząd Terytorialny” 2016, nr 9, s. 79-89;

4. Aksjologiczne problemy edukacji jutra: relacje zasady równości z  wolnością 
i sprawiedliwością, [w:] Edukacja jutra. Kształcenie i pozaedukacyjna aktywność czło-
wieka od dzieciństwa do dorosłości, red. A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Oficyna Wy-
dawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2016, s. 319-332. 

Dr Maciej Borski w  2016 r. jako redaktor naczelny „Roczników Administracji 
i Prawa” doprowadził do wydania dwóch zeszytów przekształconego w półrocznik 
czasopisma. Pan Doktor był także autorem i współautorem rozdziałów Źródła pra-
wa, Podstawy statusu prawnego człowieka i obywatela, Podstawowe zasady ustrojowe 
(samodzielnie) i Prawo wyborcze (wspólnie z B. Przyworą) w podręczniku pod red.                 
B. Szmulika Prawo konstytucyjne, Warszawa 2016. 

Ponadto Pan Doktor opublikował w:
1. „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2016, nr 7-8 artykuł pt. Inicjatywa ludowa 

instrumentem presji na prawodawcę?, s. 56-65;
2. „Przeglądzie Prawa Konstytucyjnego” 2016, nr 5 artykuł pt. O potrzebie re-

formy polskiego systemu stanowienia prawa; 
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3. „Przeglądzie Sejmowym” 2016, nr 4(135) (wspólnie z B. Przyworą) artykuł pt. 
Postępowanie z projektem pilnym jako przykład szczególnego trybu ustawodawczego w pol-
skim porządku prawnym – próba oceny z perspektywy praktyki parlamentarnej, s. 11-26;

4. „Rocznikach Administracji i Prawa”. Rok XVI (1), Sosnowiec 2016 dwa ar-
tykuły: Wysłuchanie publiczne – ważna, chociaż niedoceniana instytucja demokracji 
partycypacyjnej, s. 31-44 i Czy głosowanie przez pełnomocnika może być antidotum na 
przymusową absencję wyborczą osób niepełnosprawnych?, s. 19-30;

5. monografii pod. red. E. Wójcickiej, B. Przywory, M. Makucha pt. Europeiza-
cja prawa publicznego – zagadnienia systemowe, Częstochowa 2015, rozdział Transpo-
zycja dyrektyw do krajowego porządku prawnego a polskie postępowanie ustawodaw-
cze – wybrane zagadnienia, s. 53-67;

6.  monografii pod red. T. Stanisławskiego, B. Przywory, Ł. Jurka Bodźce praw-
no-finansowe w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zachęty i utrudnienia, Lublin 
2016, rozdział pt. Konsultacje jako narzędzie partycypacji społecznej w procesie stano-
wienia prawa – wybrane aspekty, s. 17-27;

7.  monografii pod red. M. Gurdek Partycypacja społeczna we współczesnym sa-
morządzie terytorialnym, Sosnowiec 2016, rozdział pt. Korzystanie z czynnego prawa 
wyborczego przez osoby niepełnosprawne – wybrane zagadnienia, s. 125-141.

8. monografii pod red. D. Fleszer i A. Rogackiej-Łukasik Wokół problematyki sto-
sowania prawa, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2016, rozdział pt. Prawo 
osób niepełnosprawnych do pomocy państwa – uwagi na tle art. 69 Konstytucji, s. 255-271. 

Dr Tomasz Miłkowski był redaktorem naukowym monografii zbiorowej pt.: Bez-
pieczeństwo – powinność, czy gwarancja?, tom IV: Obowiązek zapewnienia bezpie-
czeństwa obywateli a wolności i prawa jednostki, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 
Sosnowiec 2016. 

Dr Jarosław Rokicki był autorem dwóch rozdziałów pt.: Partycypacja społeczna 
(pojęcie, aspekty teoretyczne) i  Konsultacje społeczne, które opublikowane zostały 
w monografii zbiorowej pt. Partycypacja społeczna we współczesnym samorządzie te-
rytorialnym, red. M. Gurdek, Sosnowiec 2016. Ponadto Pan Doktor był autorem ar-
tykułu Doskonalenie organizacji publicznej w procesie realizowania zamówień publicz-
nych, który ukazał się kwartalnym Biuletynie Ministerstwa Finansów Nr 1 (18) oraz 
artykułu pt. Nowelizacja prawa zamówień publicznych – najważniejsze zmiany, 
opublikowanym w numerze 3(20) tego biuletynu, a także współautorem (wspólnie 
z  R.  Cybulską) artykułu opublikowanego w  „Przeglądzie Prawa Publicznego” nr 
10/2016 pt.  Tajemnica przedsiębiorcy w ustawie o dostępie do informacji publicznej 
oraz w postępowaniu o zamówienie publiczne. 

Dr Łukasz Strzępek był autorem monografii pt.  Ograniczenie praw rzeczowych 
w drodze wywłaszczenia, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2015, s. 248. 
Pan Doktor był ponadto autorem artykułu pt. Dążenie przez organ do ustalenia praw-
dy obiektywnej a granice obowiązku dowodowego strony w świetle regulacji art. 220 
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kpa, opublikowanym w „Rocznikach Administracji i Prawa”. Rok XVI(1), Sosnowiec 
2016 oraz rozdziału pt. Administracyjny obowiązek udostępnienia nieruchomości 
w razie awarii znajdujących się na niej urządzeń przesyłowych w Studiach administra-
cyjnych i cywilnych pod red. D. Fleszer i A. Rogackiej-Łukasik, Oficyna Wydawnicza 
„Humanitas”, Sosnowiec 2016.

 
UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH

Prof. dr hab. Adam Lityński został przez organizatorów – Katedrę Historii Prawa 
Polskiego na Wydziale Prawa i Administracji UJ – zaproszony do uczestnictwa w mię-
dzynarodowej konferencji w Krakowie i wzięcia udziału w dyskusji panelowej na temat 
osiągnięć naukowych i dydaktycznych śp. Profesora Stanisława Płazy, b. kierownika Ka-
tedry Historii Prawa Polskiego na WPiA UJ, w 10 rocznicę śmierci. Temat drugiego dnia 
(20 IX 2016) konferencji: In memoriam Professor Stanisław Płaza (1927-2006). Profesor 
Adam Lityński uczestniczył w konferencji na własny koszt, ale afiliowany był jako profe-
sor WSH. Z kolei 14 czerwca 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Ślą-
skiego odbyły się uroczystości z okazji 50. rocznicy erygowania Wydziału. Na uroczystość 
zostali zaproszeni i  licznie przybyli m.in. praktycy z najszerzej rozumianego wymiaru 
sprawiedliwości i pomocy prawnej. Pan Profesor został przez organizatorów zaproszony 
i wziął udział w dyskusji panelowej nad początkami Wydziału i Uniwersytetu.

Prof. dr hab. Wiktor Hołubko uczestniczył czynnie w  konferencji naukowej pt. 
Człowiek w warunkach zmienności socjokulturalnej przestrzeni: duchowo-praktyczny 
wymiar, zorganizowanej przez Melitopolski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny 
w dniach 3–4 czerwca 2016 r., w mieście Melitopol na Ukrainie. Owocem tej konfe-
rencji był przygotowany w języku ukraińskim rozdział pt. Wpływ ukraińskich dzien-
ników galicyjskich  na kształtowanie się opinii publicznej wobec postaci Symona Petlu-
ry w  publikacji pokonferencyjnej: Ludyna w  umowach minływosti sociokulturnoho 
prostoru: duchowno-praktycznyj wymir. Materiały miżnarodnoi naukowo-praktycznoi 
konferencji 3–4 czerwnia 2016 r., m. Melitopol, Ukraina”, Cz. 1, Melitopol 2016, s. 68-
78. Ponadto podczas konferencji pt. Mychajło Hruszewski: uczony, polityk, działacz 
państwowy, zorganizowanej przez Lwowski Narodowy Uniwersytet imienia Iwana 
Franki we Lwowie, w dniach 25-26 października 2016 r. Pan Profesor wystąpił z refe-
ratem: „Mychajło Hruszewski o roli wojska w procesach państwowotwórczych  okresu 
Centralnej Rady 1917-1918. Profesor Hołubko przewodniczył ponadto komitetowi 
organizacyjnemu konferencji naukowej Pamiętniki historyczne Galicji, która odbyła 
się na Uniwersytecie Lwowskim 4 marca 2016 roku.

Prof. dr hab. Ladislav Orosz pełnił funkcję eksperta podczas międzynarodowej 
konferencji naukowej „Implementácia rozhodnutí medzinárodných súdnych or-
gánov vnútroštátnymi súdmi a inými orgánmi verejnej moci – V. ústavné dni” (Im-
plementacja orzeczeń sądów międzynarodowych przez sądy krajowe oraz inne or-
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gany władzy publicznej), Košice, 27 września 2016. Pan Profesor brał także aktywny 
udział w międzynarodowej konferencji naukowej zatytułowanej „Metamorfozy práva 
ve střední Evropě (prekrásny nový svět alebo ostrov), (Metamorfozy prawa w środ-
kowej Europie. Przepiękny nowy świat czy wyspa), Znojmo, 8-10 czerwca 2016. 

Prof. dr hab. Dariusz Rozmus był współorganizatorem dwóch konferencji nauko-
wych:

1.  Własność w systemie prawa z cyklu Stosowanie prawa w praktyce zorganizo-
wanej przez Instytut Administracji i Prawa WSH w Sosnowcu oraz Stowarzyszenie 
Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”, Sosnowiec 20.04.2016;

2.  Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami zorganizowanej 
przez Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu wraz 
z Działem Promocji WSH, Muzeum Miejskim „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej, 
Muzeum Miasta Jaworzna oraz Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec 20.06.2016.

Ponadto Pan Profesor uczestniczył w następujących wydarzeniach naukowych: 
1.  Wczesnośredniowieczne żarna do mielenia rudy ołowiu. Górnictwo i hutnic-

two kruszcowe w badaniach interdyscyplinarnych – pierwsze międzynarodowe semi-
narium, Dąbrowa Górnicza, 4 października 2016 r. (konferencja organizowana przy 
współudziale Pana Profesora); 

2. Przyroda i zabytki w krainie Białej Przemszy, 12 października 2016, Olkusz 
(referat: Najnowsze odkrycie archeologiczne w Starym Bukownie);

3. Zamek królewski w Chęcinach na tle Europy Środkowej. Geneza, funkcja i zna-
czenie. Konferencja 24 – 25 listopada 2016 (referat: Wczesnośredniowieczne hutnictwo 
srebra i ołowiu. Stan badań i perspektywy badawcze). 

Prof. dr Bolesław Maciej Ćwiertniak przewodniczył radzie naukowej konferencji 
Własność w  systemie prawa z  cyklu Stosowanie prawa w  praktyce, zorganizowanej 
przez Instytut Administracji i Prawa WSH w Sosnowcu oraz Stowarzyszenie Badań 
nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”, Sosnowiec 20 kwietnia 2016. Ponadto był 
członkiem rad naukowych następujących konferencji naukowych:

1.  Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami, zorganizowanej 
przez Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu wraz 
z Działem Promocji WSH, Muzeum Miejskim Sztygarka w Dąbrowie Górniczej, Mu-
zeum Miasta Jaworzna oraz Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec, 20 czerwca 2016 r.; 

2. V Zjazdu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”, 
połączonego z  interdyscyplinarną konferencją naukową pt. Prawo w  konfrontacji 
z presją polityczną, Sosnowiec 24-25 września 2016 r.;

3. Międzynarodowej Konferencji Naukowej Unifikacja – Integracja – Konwer-
gencja. Wzajemne oddziaływanie współczesnych systemów i gałęzi prawa, zorganizo-
wanej przez Instytut Administracji i Prawa Akademii Jana Długosza w Częstochowie 
oraz Katedrę Teorii i Filozofii Prawa WPiA Uniwersytetu Opolskiego, Częstochowa, 
18-19 października 2016 r.
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Ponadto Pan Profesor wziął udział w następujących wydarzeniach naukowych:
1.  Prawny model zatrudnienia nauczyciela akademickiego zorganizowanej przez 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań, 15 stycznia 
2016 r.;

2.  Pracodawca w przededniu reformy europejskiego prawa ochrony danych oso-
bowych; z bagażem dotychczasowych zaniechań i wątpliwości, zorganizowanej przez 
Katedrę Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kra-
ków 3- 4 marca 2016 r.

3.   „Sposoby realizacji zadań publicznych” zorganizowanej przez Katedrę Sa-
morządu Terytorialnego WPiA Uniwersytetu Śląskiego i Prezydenta Miasta Zabrze, 
Katowice 10-12 marca 2016 r.

Pan Profesor był ponadto współorganizatorem ośmiu wspólnych posiedzeń na-
ukowych Katedry Prawa Cywilnego i  Prawa Międzynarodowego Prywatnego oraz 
Sekcji Nauk Prawnych Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii 
Nauk – Oddziału w Katowicach. Profesor Ćwiertniak uczestniczył także w 107 Sesji 
Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Katowicach, która odbyła się 14 kwiet-
nia 2016 r. w Katowicach, a także w następujących posiedzeniach naukowych Sekcji 
Nauk Prawnych Komisji Nauk Prawnych i  Ekonomicznych PAN, które odbyły się 
w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu:

 1. „Podatki i polityka podatkowa”, 9 lutego 2016 r.
2. „Źródła prawa pracy”, 26 kwietnia 2016 r.
3. „Równość i niedyskryminacja w zatrudnieniu”, 17 maja 2016 r., 
Dorobek konferencyjny Pana Profesora zamyka udział w dwóch seminariach Ka-

tedry Prawa Pracy i  Polityki Społecznej UJ: 
1. „Istota przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę”, Kraków, 25 stycznia 

2016 r.;
2. „Terminowe umowy o pracę”, Kraków, 11 kwietnia 2016 r. 
Dr Anna Kalisz uczestniczyła czynnie w Zjeździe Katedr Teorii i Filozofii Prawa 

pt. „Prawo – polityka – sfera publiczna”, który odbył się w dniach 18-21 września 
2016 r.,  Wrocław  (tytuł wystąpienia: „Komunikacja w podejmowaniu decyzji praw-
nych”) oraz w V Zjeździe Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa 
„Fontes” pt. „Prawo w konfrontacji z presją polityczną”, który odbył się 24-25 wrze-
śnia 2016 r. w  Sosnowcu (tytuł wystąpienia: „Mediacja jako instrument realizacji 
celów partykularnych i  uzupełnienie orzekania sądowego”). Ponadto Pani Doktor 
jako reprezentantka Wydziału Prawa Europejskiego Biura Orzecznictwa Naczelnego 
Sądu Administracyjnego uczestniczyła w konferencji zorganizowanej przez Katedrę 
Postępowania Cywilnego, Katedrę Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzyna-
rodowego oraz Centrum Badań nad Europejskim Prawem Prywatnym WPiA Uni-
wersytetu Śląskiego, pt. „Jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych 
w Unii Europejskiej” w dniu 28 października w Katowicach oraz w konferencji zor-



ROCZNIKI ADMINISTRACJI I PRAWA.  ROK XVI508

ganizowanej przez Sąd Najwyższy RP pt. „Argumentacja konstytucyjna w orzecznic-
twie sądowym”, która odbyła się w dniu 18 listopada w Warszawie.

Dr Anna Rogacka-Łukasik wzięła czynny udział w Międzynarodowej Konferen-
cji Naukowej pt. Unifikacja – Integracja – Konwergencja. Wzajemne oddziaływanie 
współczesnych systemów i  gałęzi prawa (Unification-IntegrationConvergence. Mutu-
al interaction of contemporary systems and branches of law), zorganizowanej przez 
Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie w dniach 18-19 października 2016 r. 
w Częstochowie. 

Tytuł referatu: „Integracja europejska a prawo spadkowe”. 
Ponadto Pani Doktor była uczestnikiem następujących wydarzeń naukowych: 
1. wspólne posiedzenie naukowe Sekcji Nauk Prawnych Komisji Nauk Prawnych 

i Ekonomicznych PAN, Oddział Katowice oraz Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Mię-
dzynarodowego Prywatnego na temat O  potrzebie uregulowania ubezpieczeń grupo-
wych w kodeksie cywilnym w dniu 18 stycznia 2016 r. w Katowicach;

2. wspólne posiedzenie naukowe Sekcji Nauk Prawnych Komisji Nauk Prawnych 
i Ekonomicznych PAN, Oddział Katowice oraz Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Mię-
dzynarodowego Prywatnego na temat Twórczość internetowa w świetle prawa autor-
skiego (na przykładzie opowiadań fanfiction w dniu 29 lutego 2016 r. w Katowicach;

3. Forum Prawa Mediów Elektronicznych „Europa cyfrowa”, które odbyło się 6-7 
kwietnia 2016 r. w Opolu;

4. wspólne posiedzenie naukowe Sekcji Nauk Prawnych Komisji Nauk Prawnych 
i Ekonomicznych PAN, Oddział Katowice oraz Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Mię-
dzynarodowego Prywatnego na temat Polityka zagraniczna Polski w kontekście kryzysu 
konstytucyjnego i migracyjnego. Zależności i paradoksy w dniu 25 kwietnia 2016 r. w Ka-
towicach;

5. II Seminarium Ekspertów nt. „Stosowanie unijnych aktów prawa prywatnego 
międzynarodowego”, które odbyło się 29 kwietnia 2016 r. we Wrocławiu;

6. wspólne posiedzenie naukowe Sekcji Nauk Prawnych Komisji Nauk Prawnych 
i Ekonomicznych PAN, Oddział Katowice oraz Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Mię-
dzynarodowego Prywatnego na temat Wybrane zagadnienia wykładni przepisów Prawa 
budowlanego w dniu 27 czerwca 2016 r. w Katowicach;

7. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Służba cywilna w  Polsce – 20 lat 
doświadczeń i perspektywy zmian”, organizowane przez Uniwersytet Warszawski oraz 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w dniu 25 października 2016 r. w Warszawie.

Pani Doktor jako dyrektor Instytutu Administracji i Prawa wspólnie z dr Dorotą 
Fleszer – zastępcą dyrektora Instytutu Administracji i Prawa były także organizator-
kami lub współorganizatorkami następujących konferencji naukowych:

1. Własność w systemie prawa z cyklu Stosowanie prawa w praktyce, zorganizo-
wanej przez Instytut Administracji i Prawa WSH w Sosnowcu oraz Stowarzyszenie 
Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”, Sosnowiec, 20.04.2016 r.;
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2. Legalne nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami, zorganizowanej 
przez Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu wraz 
z Działem Promocji WSH, Muzeum Miejskim „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej, 
Muzeum Miasta Jaworzna oraz Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec, 20.06.2016 r.;

3. V Zjazdu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”, po-
łączonego z interdyscyplinarną konferencją naukową pt. Prawo w konfrontacji z pre-
sją polityczną, Sosnowiec, 24-25.09.2016 r.

Ponadto dr Dorota Fleszer brała udział w dwóch konferencjach naukowych:
1.  Tendecje we współczesnej administracji publicznej – podmiot, zadania pu-

bliczne oraz prawne formy ich realizacji, Akademia im. Jana Długosza w Częstocho-
wie, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Administracji, Częstochowa, 13-14.10. 
2015 (konferencja niewykazana w ubiegłorocznym zestawieniu);

2.  Sposoby realizacji zadań publicznych, Katedra Prawa Samorządu Terytorial-
nego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Kato-
wice, 10-11.03. 2016.

Dr Magdalena Gurdek była uczestniczką następujących wydarzeń naukowych: 
1.  Funkcjonowanie administracji publicznej w Polsce, ogólnopolska konferencja 

naukowa, zorganizowana przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej Senatu RP oraz Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki 
Warszawskiej, Warszawa, 15.03.2016;

2.  Miasto – nowy wymiar bezpieczeństwa, ogólnopolska konferencja, zorgani-
zowana przez Prezydenta Miasta Bytomia oraz Władze Wyższej Szkoły Bankowej, 
Bytom, 18.04.2016;

3.  Własność w systemie prawa, ogólnopolska konferencja naukowa, zorganizo-
wana przez Wyższą Szkołę Humanitas we współpracy ze Stowarzyszeniem FONTES, 
Sosnowiec, 20.04.2016;

4.  Dyrektor liderem zarządzania, Ogólnopolska Konferencja, zorganizowana 
przez Wyższą Szkołę Humanitas, Sosnowiec, 19.05.2016;

5.  Sądowa kontrola administracji publicznej. Uwarunkowania międzynarodo-
we – bariery realizacyjne – perspektywy rozwoju, ogólnopolska konferencja naukowa, 
zorganizowana przez Instytutu Administracji Wydziału Nauk Społecznych Akademii 
im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa, 1.06.2016, referat pt. Sądowa kon-
trola ważności referendum w sprawie odwołania wójta w kontekście przysługujących 
wójtowi środków ochrony prawnej;

6.  Prawo w konfrontacji z presją polityczną, ogólnopolska konferencja naukowa 
organizowana przez Stowarzyszenie FONTES we współudziale z Wyższą Szkołą Hu-
manitas w Sosnowcu, w ramach V Zjazdu Stowarzyszenia, Sosnowiec, 24-25.09.2016, 
referat pt. It always cuts both ways, that is a few remarks – in the context of article 67 
paragraph 3 of the act on local referendum – about the side effects of regulations intro-
duced under the influence of political pressure;
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7.  Unifikacja – Integracja – Konwergencja.  Wzajemne oddziaływanie współ-
czesnych systemów i  gałęzi prawa, międzynarodowa konferencja naukowa, organi-
zowana przez Instytutu Administracji Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. 
Jana Długosza w  Częstochowie w  ramach I  Środkowoeuropejskiego Forum Praw-
no-Administracyjnego, Częstochowa, 18-19.10.2016, referat pt. The introduction of 
management control in units of the public finance sector as an example of the transfer 
of methods from the private sector to the public sector;

8.  Wykonywanie zadań publicznych, ogólnopolska konferencja naukowa orga-
nizowana przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszaw-
skiej, Warszawa 07.11.2016;

9.  Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu teryto-
rialnego, ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Wydział Admi-
nistracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Komisję Samorządu Teryto-
rialnego i Polityki Regionalnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Fundację Polskiego 
Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Warszawa, 14-15.11 2016;

10.  Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji władzy publicznej, ogólno-
polska konferencja naukowa organizowana przez Instytut Prawa, Administracji i Za-
rządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 16.11.2016;

11.  Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego – potrzeba reinter-
pretacji, ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Prawa Sa-
morządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 17.11.2016. 

Dr Joanna Podgórska-Rykała jako moderator paneli z  zakresu „KULTURY”: 
Huczne otwarcie i co dalej?, Sposoby finansowania instytucji kultury oraz Poszukiwa-
nie tożsamości kulturowej wzięła udział w III Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu 
i Oświaty Edukacja Przyszłości zorganizowanej przez Miasto Gdańsk oraz Między-
komunalną spółkę akcyjną Municipium z  siedzibą w  Warszawie, która odbyła się 
w dniach 9-10 marca 2016 r. w  gdańskim Europejskim Centrum Solidarności. 

Dr Iwona Gredka-Ligarska była członkinią komitetu organizacyjnego dwóch 
konferencji naukowych:

1. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Własność w  systemie prawa”; 
rganizatorzy: Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu 
wraz ze Stowarzyszeniem Fontes, która odbyła się w Sosnowcu 20.04.2016 r.

2. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Legalne/nielegalne poszukiwanie 
zabytków i obrót zabytkami”, Organizatorzy: Instytut Administracji i Prawa Wyższej 
Szkoły Humanitas w  Sosnowcu wraz z  Muzeum Miejskim Sztygarka w  Dąbrowie 
Górniczej Muzeum Miasta Jaworzna Muzeum w Sosnowcu oraz Działem Promocji 
WSH, Sosnowiec, 20.06.2016 r. 

Dr Maciej Borski był członkiem komitetu organizacyjnego trzech konferencji nauko-
wych: dwóch wykazanych powyżej w ramach dorobku dr Iwony Gredki-Ligarskiej oraz 
ogólnopolskiej konferencji naukowej „Prawo w konfrontacji z presją polityczną”; organi-
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zatorzy: Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes oraz Instytut Ad-
ministracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas, Sosnowiec, 24-25.09.2016 r. Ponadto Pan 
Doktor czynnie uczestniczył w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Prawo w konfron-
tacji z presją polityczną”, organizatorzy: Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami 
Prawa Fontes oraz Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas, Sosnowiec, 
24-25.09.2016 r., gdzie wygłosił referat pt. Polityczne uwarunkowania nowelizacji kodeksu 
wyborczego z 2014 r. w zakresie głosowania korespondencyjnego. 

Dr Jarosław Rokicki był prelegentem na prestiżowym VI Europejskim Kongresie 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbył się 10-12 października 2016 r. w Ka-
towicach. Pan Doktor był także moderatorem podczas: 

1. szkolenia zorganizowanego przez Śląski Związek Gmin i Powiatów z udzia-
łem Referatu Kontroli Projektów Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego;

2.  szkolenia poświęconego kolejnej nowelizacji ustawy – Prawo Zamówień 
publicznych, które odbyło się 11 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie 
Górniczej z udziałem Piotra Sperczyńskiego będącego wykładowcą i trenerem zamó-
wień publicznych. 

Dr Tomasz Turek był uczestnikiem następujących wydarzeń naukowych:
1. Gospodarka – zmiany – zarządzanie – Instytut Zarządzania i  Ekonomii 

Wyższej Szkoły Humanitas oraz Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlo-
wej, Sosnowiec, 3 grudnia 2016 r.

2. Tramwaj – sprawny, efektywny środek komunikacji miejskiej. Osiągnięcia 
2007-2013, perspektywy i zamierzenia 2014-2020 – Tramwaje Śląskie S.A. pod patro-
natem Prezydenta Miasta Katowic, Katowice, 10-11 marca 2016 r.

3. II Kongres Praktyków Biznesu,  zorganizowany przez Wyższą Szkoła Huma-
nitas i Urząd Miejski w Sosnowcu, Sosnowiec, 20-21 września 2016 r. Pan Doktor był 
uczestnikiem panelu, w ramach którego przedstawił wystąpienie poświęcone zasa-
dom opodatkowania składki polisy OC jako przychodu dla określonej grupy pracow-
ników oraz skutki podatkowe dla spółki kapitałowej.

DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA

Prof. dr hab. Adam Lityński uchwałą Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów zo-
stał powołany do funkcji recenzenta w przewodzie habilitacyjnym na Wydziale Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Śląskiego. Kandydatką do stopnia doktora habilitowanego nauk 
prawnych jest dr Anna Stawarska-Rippel, adiunkt na tymże Wydziale. Wskazana przez 
kandydatkę monografia, mająca stanowić główną podstawę nadania stopnia, nosi tytuł 
Elementy prywatne i publiczne w procesie cywilnym w świetle prac kodyfikacyjnych w Polsce 
(1918-1964). Studium historyczno prawne, Wyd. UŚ, Katowice 2015, ss. 432. Postępowanie 
jest jeszcze w toku. Pan Profesor został także powołany do pełnienie funkcji recenzenta:
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1. przez Radę Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w przewodzie dok-
torskim mgr. Kamila Niewińskiego. Rozprawa doktorska nosi tytuł PZPR a sądownic-
two w latach 1980-1985. Próby powstrzymania „solidarnościowej” rewolucji (433 strony 
wydruku). Promotor dr hab. Piotr Fiedorczyk. Postępowanie jest jeszcze w toku,

2. przez Radę Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersytetu Opolskiego 
w przewodzie doktorskim mgr. Przemysława Piątka. Rozprawa doktorska nosi tytuł 
Przestępcze wymuszenie zeznań w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych 
przez organy bezpieczeństwa publicznego w latach 1944-1956. Studium kryminologicz-
no-prawne. (515 stron). Promotor prof. zw. dr hab. Leon Chełmicki-Tyszkiewicz. Po-
stępowanie jest jeszcze w toku. 

Prof. dr hab. Wiktor Hołubko jest członkiem rady ds. uznawania stopni nauko-
wych dr. i dr. hab. wydziału historycznego Uniwersytetu Lwowskiego. Pan Profesor 
był także recenzentem pracy habilitacyjnej Romana Hołyka  Cultural Memory and 
Eastern Europe: The Writing Culture and the Formation of Social Imagery in Gali-
cia. Obrona odbyła się 11 października 2016 r. w Instytucie Ukrainoznawstwa im. I. 
Krypiakewicza Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie. 

Prof. dr hab. Ladislav Orosz był kierownikiem kończącego się już w 2016 r. pro-
jektu badawczego: Ustawodawstwo wyborcze w Republice Słowackiej – obecny rozwój, 
stan obecny i perspektywy (VEGA nr 1/0965/13). Ponadto Pan Profesor jest człon-
kiem zespołu projektu badawczego nr APVV-0814-12 pt. Záväznosť a aplikovateľnosť 
Charty základných práv Európskej únie pre členský štát a v členskom štáte s osobit-
ným zreteľom na súdnu moc v Slovenskej republike (Obowiązywanie i stosowanie Karty 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej przez państwo członkowskie i w państwie człon-
kowskim ze szczególnym uwzględnieniem władzy sądowniczej w Republice Słowackiej). 

Prof. dr hab. Bolesław Maciej Ćwiertniak był kierownikiem projektu badawczego 
Samorząd terytorialny a rynki pracy realizowanego w ramach Instytutu Administra-
cji i Prawa Wydziału Administracji i Zarządzania WSH. 

Dr Maciej Borski był kierownikiem projektu badawczego Osoby niepełnosprawne 
w polskim systemie prawa, finansowanego z dotacji MNiSW. Ponadto dr Borski był 
uczestnikiem dwóch projektów badawczych finansowanych z dotacji MNiSW:

1.  Rola partycypacji społecznej w zarządzaniu jednostką samorządu terytorial-
nego;

2.  Europejskie modele administracji samorządowej. Analiza relacji pozycji ustro-
jowej organów wykonawczych i organów stanowiących w jednostkach podstawowych;

3.  Zwrot dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium pań-
stwa członkowskiego na podstawie Dyrektywy 2014/60/UE z dnia 15.05.2014 r.

Dr Anna Rogacka-Łukasik jest kierowniczką projektu badawczego: Zwrot dóbr 
kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego 
na podstawie Dyrektywy 2014/60/UE z dnia 15.05.2014 r., realizowanego w ramach 
Instytutu Administracji i Prawa Wydziału Administracji i Zarządzania WSH. 
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Dr Magdalena Gurdek była kierownikiem dwóch projektów badawczych: Rola 
partycypacji społecznej w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego oraz Za-
rządzanie jednostkami samorządu terytorialnego w dobie społecznej gospodarki rynko-
wej, finansowanych z dotacji MNiSW. Ponadto uczestniczyła w projekcie Osoby nie-
pełnosprawne w polskim systemie prawa, pod kierownictwem dr. Macieja Borskiego, 
finansowanym z tego samego źródła. 

Dr Iwona Gredka-Ligarska była autorką ekspertyzy pt. Ochrona zabytków rucho-
mych w wybranych obcych systemach prawnych. Została ona przygotowana jako część 
,Raportu stanu ochrony prawnej oraz kierunków zmian w zakresie prawnej ochrony 
zabytków ruchomych w  Polsce, w  ramach realizacji Krajowego Programu Ochrony 
Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2014–2017. Raport został przygotowany 
dla Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie.

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

Podczas uroczystości z okazji 50. rocznicy Wydziału Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Śląskiego specjalna delegacja Wydziału Prawa UwB, redakcji oraz wydawa-
nego tam czasopisma naukowego „Miscellanea Historico-Iuridica”, z udziałem UG, 
złożyła Profesorowi Adamowi Lityńskiemu życzenia z okazji jubileuszu 75-lecia uro-
dzin i przekazała listy od władz WP UwB oraz wręczyła specjalnie od dawna przy-
gotowywany tom jubileuszowy czasopisma „Miscellanea Historico-Iuridica” (t. XIV, 
z. 1-2), dedykowany jubilatowi. Warto w  tym miejscu podkreślić, że Pan Profesor 
przez 15 lat pracował równolegle na Wydziale Prawa UwB i jest założycielem wymie-
nionego czasopisma naukowego oraz jego pierwszym redaktorem, jak też istotnie 
przyczynił się do kształcenia kadry białostockich historyków prawa. Wcześniej już 
Uniwersytet w Białymstoku nadał Profesorowi Adamowi Lityńskiemu swoje najwyż-
sze uniwersyteckie odznaczenie. 

Prof. dr hab. Ladislav Orosz otrzymał nagrodę „Orzeczenie roku 2016”, przyzna-
ną przez prestiżowy magazyn „Trend. Tydzień w gospodarce i biznesie” za orzeczenie 
Trybunału Konstytucyjnego Republiki Słowackiej, sygn. akt II. US 184/2015, którego 
Pan Profesor był sędzią sprawozdawcą, dotyczące wolności słowa w kontekście prawa 
do prywatności funkcjonariuszy sądów. Nagrody te przyznawane są corocznie dla 
orzeczeń, które w sposób znaczący wpływają na system prawny, a także pośrednio na 
społeczeństwo. 

Prof. dr hab. Bolesław Maciej Ćwiertniak otrzymał nagrodę Rektora WSH za 
działalność organizatorską w roku akademickim 2015/2016 – X 2016 r. oraz pismo 
gratulacyjne Prezesa PAN, Oddział w Katowicach w związku z działalnością wydaw-
niczą PAN w dniu 6 grudnia 2016 r.

Dr Anna Rogacka-Łukasik i dr Dorota Fleszer uzyskały nagrodę Rektora WSH 
w kategorii działalności organizatorskiej – X 2016 r. 
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Dr Magdalena Gurdek była laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Naukowego na 
prace badawcze Wykładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działa-
nia, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Badań Nad Źródłami i Funkcjami Prawa 
FONTES; tytuł pracy konkursowej: Pozbawienie straży gminnych uprawnień do uży-
wania fotoradarów – analiza przepisów z uwzględnieniem sposobów i celów działania. 

INNE FORMY AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ I ZAWODOWEJ

Prof. dr hab. Adam Lityński jest członkiem komitetów redakcyjnych następują-
cych czasopism: 

1. „Z dziejów prawa”; 
2. „Miscellanea Historico-Iuridica”; 
3. „Czasopismo Prawno-Historyczne”;
4. „Journal on European History of Law”. 
Prof. dr hab. Ladislav Orosz pełnił funkcję sędziego słowackiego Sądu Konstytu-

cyjnego. Pan Profesor jest także promotorem czterech doktorantów, z których jeden 
w bieżącym roku uzyskał stopień naukowy doktora. 

Prof. dr hab. Dariusz Rozmus w bieżącym roku prowadził nadzory oraz badania 
archeologiczne. Najważniejsze z nich to badania na świeżo odkrytej osadzie produk-
cyjnej z  XII wieku w  Starym Bukownie. Badania i  znaleziska odbiły się szerokim 
echem medialnym m.in. w TVP-Info, Polsat oraz innych stacjach, a także w prasie 
lokalnej i ogólnopolskiej. Ponadto Pan Profesor uczestniczył w następujacych prelek-
cjach i odczytach: 

1. Baszta żuradzka, 31 marca 2016 r. – Muzeum PTTK w Olkuszu;
2. Srebro i inne skarby, 13 kwietnia 2016 – Zespół Szkół Mechanicznych w Ol-

kuszu; 
3. Tajemnice sztuki naskalnej, 14 kwietnia 2016 r. – Muzeum Miejskie „Sztygar-

ka” Dąbrowa Górnicza; 
4. Nekropolie żydowskie, 31 sierpnia 2016 r., Zespół Szkół Mechanicznych w Ol-

kuszu Polin „Muzeum na kółkach” ; 
5. Wyniki najnowszych badań archeologicznych w Starym Bukownie Sesja w Sta-

rostwie Powiatowym w Olkusz – promocja książki Przewodnik po zabytkach ziemi 
olkuskiej, 12 października 2016 r.;

6. Wystąpienie dotyczące kultury żydowskiej w Liceum Ogólnokształcącym nr 
1 w Dąbrowie Górniczej, 3 listopada 2016 r. (wraz z M. Cyankiewicz, J. Tokaj oraz               
J. Krajniewskim); 

7. Bukowno – Szkoła Podstawowa. Wystąpienie o najnowszych odkryciach ar-
cheologicznych w Starym Bukownie, 7 listopada 2016 r. 

Dr Anna Kalisz w bieżącym roku podjęła pracę w Wydziale Prawa Europejskiego 
Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
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Ponadto Pani Doktor:
1. jest mediatorem-specjalistą w  Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 

w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości realizowanego przez C.M.E. (od 2014);
2. współpracuje z wydziałami prawa (konferencje i seminaria naukowe; zajęcia 

na studiach podyplomowych etc.): UMCS, UŁ, UWM oraz Wydziałem Nauk Spo-
łecznych UAM (Instytut Filozofii oraz Instytut Socjologii); 

3. współorganizuje Centrum Superwizji, Mediacji i  Poradnictwa w  woj. ślą-
skim przy C. M. E. (od 2015).

Dr Kalisz w bieżącym roku aktywnie działała także w następujących organizacjach:
1. Prezydium Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych PAN, oddział w Kato-

wicach (członek od 2010);
2. International Association of Social and Legal Philosophy (IVR), (członek od 2005);
3. Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa (członek od 2012);
4. Klub Mediatora (członek od 2011). 
Dr Magdalena Gurdek stale współpracuje z czasopismem branżowym „Wspólnota”, 

na łamach którego udziela porad prawnych w  rubryce „Prawnik odpowiada”; przy-
gotowuje liczne popularyzatorskie teksty tematyczne z zakresu szeroko pojętej admi-
nistracji publicznej, a  także występuje w charakterze eksperta w sprawach z zakresu 
samorządu terytorialnego. Stale współpracuje ponadto z  czasopismem branżowym 
„Pracownik Samorządowy” – przygotowując popularyzatorskie teksty tematyczne z za-
kresu tematyki pracowników samorządowych. Pani Doktor stale współpracuje także ze 
Stowarzyszeniem Wspierania Samorządności w Mikołowie, prowadząc szkolenia z za-
kresu prawa samorządu terytorialnego dla szerokiej grupy samorządowców (radnych, 
prezydentów miast) oraz z zakresu postępowania administracyjnego dla urzędników 
samorządowych, a także z Instytutem Metropolitarnym w Gdańsku. 

Dr Mariusz Lekston od dnia 1 października 2015 roku pełni funkcję prorektora 
ds. organizacyjno-prawnych i  polityki kadrowej Wyższej Szkoły Humanitas w  So-
snowcu na podstawie decyzji Założyciela Uczelni, pozytywnie zaopiniowanej przez 
Senat WSH.

Dr Maciej Borski pełni funkcję prodziekana ds. studenckich Wydziału Admini-
stracji i Zarządzania Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Z racji pełnionej funk-
cji Pan Doktor wziął udział w VIII Konferencji Ministra Sprawiedliwości z dziekana-
mi wydziałów prawa uczelni publicznych i niepublicznych w Popowie. W konferencji 
uczestniczyli dziekani 30 uniwersytetów i polskich uczelni wyższych prowadzących 
studia na kierunku prawo. Ponadto dr Borski wygłosił dwie prelekcje:

1. dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego 
w Będzinie na temat podstawowych zasad prawa wyborczego,

2. dla uczestników II Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy w  Wyższej Szko-
le Humanitas w  Sosnowcu nt. podstawowych zagadnień dotyczących terytorium 
w prawie międzynarodowym publicznym. 
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Dr Anna Rogacka-Łukasik 4 kwietnia 2016 r. w II LO w Siemianowicach Śląskich 
wygłosiła prelekcję pt. Konsumenci to my wszyscy. Prawa konsumentów po nowelizacji 
dla uczniów. Jako dyrektor Instytutu Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas 
w Sosnowcu przygotowała Instytut do dwóch wizytacji PKA na kierunku: Prawo i Ad-
ministracja. Ponadto Pani Doktor współpracowała z  Kołem Naukowym Studentów 
Prawa i Administracji „Prawo w praktyce” m.in. w zakresie działalności konferencyjnej.

Dr Joanna Podgórska-Rykała pełniła funkcję Pełnomocnika Kanclerza ds. Kształce-
nia Międzypokoleniowego Wyższej Szkoły Humanitas. W związku z obowiązkami ad-
ministracyjnymi kierowała pracą biura Uniwersytetu Międzypokoleniowego, w skład 
którego wchodzą projekty Uczelni skierowane do dzieci, młodzieży i seniorów. Są to 
m.in. Klubik Dziecięcy „Żaczki Humanitas”, sieć 11 Uniwersytetów Dziecięcych, sieć 
około 10 grup przedszkolnych w ramach programu „Przedszkolak na uczelni”, Uni-
wersytet Młodzieżowy, Sieć 5 Akademii Rozwoju Rodzica a także Sosnowiecki Uni-
wersytet Trzeciego Wieku wraz z filiami w Porębie i Jaworznie, a także placówkami 
partnerskimi m.in. w Dąbrowie Górniczej. Pani Doktor jest także związana z ogólno-
polskim „Pismem Samorządu Terytorialnego »Wspólnota«”, gdzie publikuje teksty 
popularnonaukowe i raporty z badań. Ponadto Pani Doktor w kadencji 2014-2018 
pełni funkcję radnej w Radzie Miejskiej Będzina. 

Dr Iwona Gredka-Ligarska w kwietniu 2016 r. objęła funkcję Przewodniczącej 
Rady Programowej Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w War-
szawie. Pani Doktor funkcję tę będzie pełnić na podstawie powołania przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2016-2019. 

Dr Tomasz Miłkowski dnia 2 lutego 2016 r. objął stanowisko małopolskiego ko-
mendanta wojewódzkiego Policji. Z kolei 2 września 2016 r. Pan Doktor został mia-
nowany przez Prezydenta RP na stopień nadinspektora Policji. Niewątpliwie jako 
duży sukces można uznać także w bieżącym roku kierowanie działaniami służb po-
rządku i bezpieczeństwa na terenie województwa małopolskiego w trakcie Świato-
wych Dni Młodzieży – Kraków 2016. 

Dr Jarosław Rokicki nawiązał współpracę z prestiżowym miesięcznikiem „Prze-
targi Publiczne”, w którym jest współautorem artykułów o tematyce zamówień  pu-
blicznych. 

Warto w  tym miejscu podkreślić, że w  bieżącym roku Wydział Administracji 
i Zarządzania, którego częścią jest Instytut Administracji i Prawa, otrzymał pozytyw-
ną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla dwóch prowadzonych przez siebie kie-
runków studiów: Prawo i Administracja. W przypadku kierunku: Prawo stosowane 
przez Wydział rozwiązania w zakresie jakości kształcenia PKA oceniła wyróżniająco. 
Wysoka jakość kształcenia na kierunku Prawo została doceniona także w X Jubile-
uszowym Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazety Prawnej”. Kierunek ten 
zajął 7 miejsce w kraju w kategorii uczelni niepublicznych. 
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Część pracowników Instytutu brała aktywny udział w pracach Sekcji Nauk Praw-
nych Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych PAN Oddział w Kartowicach (mię-
dzy innymi referaty, abstrakty, udział w posiedzeniach), a  także w pracach Stowa-
rzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” (między innymi udziały 
w projektach badawczych Stowarzyszenia, udział w konferencjach i seminariach Sto-
warzyszenia: w szczególności prof. dr Bolesław M. Ćwiertniak, dr Maciej Borski, dr 
Anna Rogacka-Łukasik, dr Anna Kalisz, dr Magdalena Gurdek). Przypomnieć moż-
na, iż prof. dr Bolesław M. Ćwiertniak pełni funkcję wiceprzewodniczącego zarządu 
tego Stowarzyszenia, zaś dr Maciej Borski jest członkiem Komisji Rewizyjnej tegoż. 

Część pracowników Instytutu jest także członkami Sekcji Nauk Prawnych Ko-
misji Nauk Prawnych i Ekonomicznych PAN, Oddział w Katowicach i uczestniczy 
aktywnie w pracach tej Komisji. 

Zebrał i opracowal 
Maciej Borski


