
Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU ADMINISTRACJI I PRAWA 
WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANITAS

 W 2014 r. pracownicy i współpracownicy Instytutu Administracji i Prawa Wyższej 
Szkoły Humanitas wykazali się aktywnością na różnych polach, osiągając wiele sukcesów 
naukowych, dydaktycznych i zawodowych. Poniżej szczegółowe sprawozdanie. 

ROZWÓJ NAUKOWY

 W 2014 r. mgr Marta Boroń uzyskała stopień doktora nauk prawnych na podstawie 
rozprawy  pt. Umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej. Uchwałą Rady Wy-
działu Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z 25 lutego 2014 r. rozprawa została 
uznana za wyróżniającą. 

 

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW INSTYTUTU

Prof. dr hab. Adam Lityński był autorem rozdziału pt. O  (nie)możliwości dialogu z ko-

munistami u progu tzw. Polski Ludowej – prawnika uwagi luźne w monogra(i Jak możliwy 

jest dialog? Księga jubileuszowa dedykowana prof. WSH dr. Jerzemu Koplowi – JM Rektorowi 

Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu w 70. rocznicę urodzin, red. A. Kamińska, E. Kraus, 
K. Ślęczka, O(cyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2014 oraz rozdziału pt. O prawie 

karnym pod okupacją radziecką (1939–1945) w  Z dziejów prawa, t. 6 (14), Wyd. UŚ, Ka-
towice 2013. Ponadto opublikował w „Rocznikach Administracji i Prawa” nr XIII artykuł 
pt. Rok 1934 w ZSRR: NKWD, lex Kirov i początek wielkiego terroru, a także dwie recenzje: 
Edward Acton, Dziedzictwo caratu i władzy radzieckiej, tłum. J. Stawiński, Wyd. PIW, War-
szawa 2013, ss. 420 i Marian Mikołajczyk, Proces kryminalny w miastach Małopolski XVI–

XVIII wieku, Wyd. UŚ, Katowice 2013, ss. 620 oraz nekrolog: Marian Lech Klementowski 

1943–2013. Z kolei w „Rocznikach Administracji i Prawa” nr XIV znalazły się: artykuł pt. 
Początki resortu sprawiedliwości PKWN. W 70 rocznicę przygotowany wspólnie z Małgo-
rzatą Ćwikowską a także artykuł recenzyjny: Dokumenty nieludzkiego terroru. W związku 

z ukazaniem się zbioru: „Z dziejów terroru w państwie radzieckim 1917-1953. Wybór źródeł”. 

Wstęp, tłumaczenie i opracowanie Jakub Wojtkowiak, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 
2012, ss. 144. A. Lityński był także autorem artykułu recenzyjnego pt. Crimen laesae iu-

stitiae: nazistowskie a komunistyczne. W związku z książką Witolda Kuleszy Crimen laesae 

iustitiae. Odpowiedzialność karna sędziów i prokuratorów za zbrodnie sądowe według prawa 

norymberskiego, niemieckiego, austriackiego i polskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 
2013 opublikowanym w „Czasopiśmie Prawno-Historycznym”.

Prof. dr hab. Ladislav Orosz przygotował rozdział w monogra(i, której był jednocześnie 
redaktorem naukowym Volebné zákonodarstvo na Slovensku po roku 1989 (spoločensko-politic-

ké okolnosti konštituovania a ďalší vývoj), [in: ] L. Orosz, T. Majerčák, (ed.), Volebné zákonodar-
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stvo v Slovenskej republike (doterajší vývoj, aktuálny stav, príčiny a dôsledky. Košice UPJŠ 2014. 
Ponadto był współautorem (z J. Mazák, G. Dobrovičová, M. Jánošíková) artykułu pt. Odkaz 
súdneho dvora EÚ o aplikovateľnosti a pôsobnosti Charty základných práv EÚ: Rozsudky vo 
veciach Aklagaren, Fransson a Melloni w czasopiśmie „Právny obzor” 2014, roč. 97, č. 2.

Prof. dr hab. Wiktor Hołubko był współautorem podręcznika historii Ukrainy: B. Hałajko, 
W. Hołubko, O. Diedyk, Historia Ukrainy. 10–11 klasy. Materiały do podręcznika szkolnego, 
Astrolabia, Lwów 2013, w ramach którego przygotował rozdział Ukraińska państwowość w la-
tach 1917–1920. Ponadto profesor był razem z A. Serediak współautorem artykułu Badania 
historycznego krajoznawstwa na Uniwersytecie lwowskim (1991–2011), [w:] Wisnyk lwiwśkoho 
uniwersytetu. Seria historyczna, Lwowski narodowy uniwersytet imienia Iwana Franki, Lwów 
2013. Do dorobku naukowego W. Hołubki zaliczyć trzeba także artykuł pokonferencyjny pt. 
Pokój brzeski 1918 roku URL z państwami centralnymi jako prolog ukraińsko-polskiego kon;ik-
tu zbrojnego, [w:] Pierwsza wojna światowa w wymiarze wojskowo-historycznym (w100-lecie 
wydarzenia). Zbiór materiałów międzynarodowego forum naukowego, Lwów 2014.

Prof. nadzw. dr Bolesław Maciej Ćwiertniak opublikował (z a5liacją Wyższej Szkoły Hu-
manitas) obszerny rozdział w fundamentalnym dla polskiego prawa pracy dziele: System 
prawa pracy, t. V: Zbiorowe prawo pracy, red. K.W. Baran, wyd. I, Warszawa 2014 pt. Pojęcie 
i de=niowanie zbiorowego prawa pracy (R.I). 

1. Ponadto: w  Prawo urzędnicze. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2014, we 
współautorstwie z D. Książkiem opracował uwagi do art. 11-15 ustawy o pracownikach sa-
morządowych, 

2. w drugim wydaniu Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, Lex Wolters-Kluwer, 
Warszawa 2014, skomentował obszernie art. 68-75 kp,

3. przygotował obszerne wspomnienie: O katowickim okresie działalności Profesora 
Tadeusza Zielińskiego, [w:] Seria: „Polscy Mistrzowie Prawa Pracy”. „Studia z zakresu pra-
wa pracy i polityki społecznej”, R. XX, red. A.M. Świątkowski, Kraków 2014. 

Dokonania publikacyjne B.M. Ćwiertniaka uzupełniają abstrakty referatów pt. Zmia-
na treści stosunków pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umo-
wy o pracę oraz Obowiązek zachowania tajemnicy w prawie pracy, oba w: „Prace Komisji 
Naukowych PAN o/Katowice”, z. 36-38, Katowice 2014. 

W końcowym etapie znajduje się opracowanie podręcznika, którego jest współauto-
rem, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, red. KW. Baran, Warszawa 2015.

Dr Iwona Gredka była autorką dwóch rozdziałów w monogra5i:
1.  Prawnoprocesowe narzędzia ochrony zabytków w świetle ustawy o ochronie za-

bytków i opiece nad zabytkami, [w:] Prawo ochrony zabytków, red. K. Zeidler, Warszawa 
– Gdańsk 2014.

2.  Bezpieczeństwo nabycia obiektów do muzeów, [w:] Kultura w praktyce. Zagadnie-
nia prawne, t. 3, red. A. Jagielska-Burduk, W. Szafrański, Poznań 2014. 

Dr Anna Kalisz była razem z Adamem Zienkiewiczem współautorką monogra5i na-
ukowej Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu. Wydanie II poprawione i uzupeł-
nione, Warszawa 2014.
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A. Kalisz była także autorką rozdziału pt. Dialog interpersonalny i dyskurs prawniczy 
w mediacji w monogra"i Jak możliwy jest dialog? Księga Jubileuszowa dedykowana prof. 

WSH dr. Jerzemu Koplowi – JM Rektorowi Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu w 70. 

Rocznicę Urodzin, red. A. Kamińska, E. Kraus, K. Ślęczka, Sosnowiec 2014. Przygotowała 
także recenzję monogra"i pt. Rozwiązywanie sytuacji kon$iktowych w wymiarze jednost-

kowym i społecznym, red. M. Plucińska, Poznań 2014. 
Dr Anna Rogacka-Łukasik opublikowała w  „Przeglądzie Ustawodawstwa Gospo-

darczego” 2014, nr 11 tekst pt. Księgi wieczyste w świetle nowelizacji przepisów w 2013 

roku. Ponadto była autorką rozdziału pt. Nie ma ugody bez dialogu w monogra"i Jak 

możliwy jest dialog? Księga Jubileuszowa dedykowana J.M. Rektorowi Wyższej Szkoły 

Humanitas prof. WSH dr. Jerzemu Koplowi – JM Rektorowi Wyższej Szkoły Humanitas 

w Sosnowcu w 70. Rocznicę Urodzin, red. A. Kamińska, E. Kraus, K. Ślęczka, Sosnowiec 
2014. 

Dr Dorota Fleszer była autorką następujących artykułów:
1.  Biurokracja i zarządzanie publiczne, „Zeszyty Naukowe Humanitas. Zarządza-

nie” Zeszyt 1/2014.
2.  Audyt i jego rola w zarządzaniu jednostka sektora 'nansów publicznych, „Finanse 

Komunalne” 2014, nr 5.
3.  Informacja niejawna i jej klasy'kacja, „Przegląd Prawa Handlowego” 2014, nr 8.
4.  Wybrane problemy dostępu do informacji niejawnej w Polsce , „Casus”, jesień 2014, nr 73.
D. Fleszer opublikowała ponadto tekst pt. Z problematyki korupcji w administracji pu-

blicznej będący rozdziałem w monogra"i pt. Jak możliwy jest dialog? Księga Jubileuszowa de-

dykowana prof. WSH dr. Jerzemu Koplowi – JM Rektorowi Wyższej Szkoły Humanitas w So-

snowcu w 70. Rocznicę Urodzin, red. A. Kamińska, E. Kraus, K. Ślęczka, Sosnowiec 2014. 
Dr Magdalena Gurdek w bieżącym roku opublikowała następujące artykuły:
1. Skutki powierzenia radnemu przez wójta wykonywania pracy na podstawie umowy 

cywilnoprawnej, „Przegląd Prawa Publicznego” 2014, nr 9. 
2. Local government unit councillor as deputy borough leader, „Roczniki Adminis-

tracji i Prawa”, Rok XIV, Sosnowiec 2014.
3. Zmiany w zakresie odwołania organu wykonawczego gminy, „Pracownik Samo-

rządowy” 2014, nr 1. 
4. Głosowanie imienne, „Wspólnota” 2014, nr 4. 
5. Klauzula „tajne” na sprawozdaniach, „Wspólnota” 2014, nr 6, 
6. Gdzie są granice sponsoringu?, „Wspólnota” 2014, nr 7.
Ponadto była autorką trzech rozdziałów w monogra"ach i jednej recenzji. Były to:
1. Dialog jako niezbędny element sprawnego (prawidłowego) funkcjonowania gmi-

ny, [w:] Jak możliwy jest dialog? Księga Jubileuszowa dedykowana prof. WSH dr. Jerzemu 

Koplowi – JM Rektorowi Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu w 70. Rocznicę Urodzin, 
red. A. Kamińska, E. Kraus, K. Ślęczka, Sosnowiec 2014.

2. Zrzeczenie się mandatu radnego a dobro wspólnoty samorządowej, [w:] Dobra pu-

bliczne w administracji, red. M. Woźniak, E. Pierzchała, Toruń 2014.
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3. Odwołanie wójta pochodzącego z wyborów pośrednich, [w:] Pozycja ustrojowa or-

ganów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, red. M. Stec, K. Małysa-Suliń-
ska, Warszawa 2014.

4. J. Jagoda, Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, 
„Roczniki Administracji i Prawa” 2014. Rok XIV, t. II.

Dr Maciej Borski w 2014 r. jako redaktor naczelny „Roczników Administracji i Pra-
wa” doprowadził do wydania kolejnego, bardzo obszernego, bo liczącego dwa tomy XIV 
już numeru Roczników. Ponadto opublikował w:

1. „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2014, nr 3 artykuł pt. Godność człowieka jako 
wartość uniwersalna;

2. „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2014, nr 7-8/2014 artykuł pt. Czy cisza wybor-

cza ciągle jeszcze jest potrzebna?;
3.   „Rocznikach Administracji i  Prawa” 2014, nr XIV artykuł pt. Miejsce umowy 

międzynarodowej w porządku prawnym Rzeczypospolitej Polskiej; 
4. monogra&i pod red. B. Szmulika, A. Pogłódka, B. Przywory, Instytucje ochrony 

praw człowieka, Warszawa 2014 dwóch rozdziałów: Sąd Konstytucyjny Republiki Czeskiej 
jako organ ochrony konstytucyjnych praw i wolności oraz Sąd Konstytucyjny Republiki Sło-

wackiej jako organ ochrony konstytucyjnych praw i wolności;
5. monogra&i pod red. A. Kamińskiej, E. Kraus, K. Ślęczki Jak możliwy jest dialog? 

Księga Jubileuszowa dedykowana prof. WSH dr. Jerzemu Koplowi – JM Rektorowi Wyższej 

Szkoły Humanitas w Sosnowcu w 70. Rocznicę Urodzin, Sosnowiec 2014 rozdział pt. Inicja-

tywa ludowa jako instytucja dialogu społecznego.
Ponadto w „Rocznikach Administracji i Prawa” 2014, nr XIV znalazło się sprawozda-

nie z konferencji naukowej „Działania człowieka. Bodźce – mechanizmy – konsekwencje. 
Konferencja prawno-ekonomiczno-socjologiczna”, Kraków 27-28 września 2014 r. autor-
stwa jego autorstwa. Dokonania publikacyjne M. Borskiego uzupełnia abstrakt referatu 
pt. Zasada pomocniczości a decentralizacja, [w:] Prace Komisji Naukowych PAN o/Katowi-

ce, z. 36-38, Katowice 2014.
Dr Tomasz Miłkowski wspólnie z  A. Wentkowską był autorem monogra&i zbioro-

wej pt. Bezpieczeństwo – powinność czy gwarancja? Aspekty prawne i prawnoustrojowe, 
Sosnowiec 2014. W monogra&i tej znalazł się także rozdział jego autorstwa pt. Bezpie-

czeństwo wewnętrzne – uwagi wstępne na tle rozwiązań normatywnych. Ponadto dorobek 
publikacyjny dr. T. Miłkowskiego obejmuje artykuł pt. Czy ABW powinna korzystać ze 

„specjalnego” prawa do informacji?, opublikowany w  „Przeglądzie Bezpieczeństwa We-
wnętrznego” 2014, nr 10 (6), oraz publikację pokonferencyjną Police forces in Poland – 

present situation and recent changes, [w:] %ematic Conference Proceedings of Internatio-
nal Signi&cance Archibald Reiss Days, Vol. III, Belgrad 2014.

Dr Jarosław Rokicki był wspólnie z A. Zdebel-Zygmunt autorem monogra&i pt. Sys-

tem zamówień publicznych w  Polsce, Warszawa 2014 oraz autorem artykułu na temat: 
Usługi społeczne jako przedmiot badań (pojęcie,  cechy, rodzaje i funkcje), „Polityka Spo-
łeczna” 2014, nr 7. 
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UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH

Profesor Adam Lityński uczestniczył (na własny koszt) w  XXV Ogólnopolskim Zjeź-
dzie Historyków Prawa, zorganizowanym w dniach 22-25 września 2014 r. w Krakowie 
przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Prof. dr hab. Ladislav Orosz uczestniczył w następujących międzynarodowych konfe-
rencjach naukowych: 

1. Olomoucké právnické dny 2014. Olomouc 15. – 16. V. 2014 – wystąpienie pt. 
Súdna ochrana ústavnosti a jej podiel na formovaní sociálneho štátu,

2. Ochrana ľudských práv a  základných slobôd ústavnými súdmi a  medzinárod-
nými súdnymi orgánmi – III. ústavné dni. Košice 23. septembra 2014 – wystąpienie pt. 
Ústavný súd Slovenskej republiky ako manufaktúra na ústavné sťažnosti (16 rkp.),

3. TEÓRIA A PRAX komunálnej normotvorby. Fakulta verejnej správy UPJŠ v Ko-
šiciach. Košice 23.–24. októbra 2014 – wystąpienie pt. Súdny prieskum všeobecne záväzných 

nariadení obcí a vyšších územných celkov (poznámky k preskúmavania ústavnosti § 250zfa 

Občianskeho súdneho poriadku). 

4. „Financování politického života“. Brno 27.11.2014 – wystąpienie pt. Kontrola +-

nancovania politických strán a volebných kampaní v Slovenskej republike. 

Prof. dr Bolesław Maciej Ćwiertniak wziął udział w następujących konferencjach na-
ukowych <nansowanych przez WSH w Sosnowcu: 

1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawa człowieka – współczesne zjawi-
ska, wyzwania i zagrożenia” WSH, Sosnowiec 25.04.2014 r. (przewodnictwo Komitetowi 
naukowemu, obradom plenarnym oraz sekcji V);

2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Badań nad Źródłami 
i Funkcjami Prawa „Fontes”: „Działania człowieka: Bodźce – mechanizmy – konsekwen-
cje”, Kraków 27-28.09.2014 r., 

3. VIII Seminarium Naukowe Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego UJ – „Roz-
wój regionalny – instrumenty jego realizacji i  rola samorządu terytorialnego”, Kraków 
20.11.2014 r.

Ponadto uczestniczył w  22 konferencjach i  seminariach (nierefundowanych przez 
WSH). Tylko tytułem przykładu można wymienić ogólnopolskie konferencje:

1. „Przyszłość zbiorowych źródeł prawa pracy” (PAN, Warszawa 13.01.2014 r., IPSS);
2. „Jawność działania samorządu terytorialnego” UŚ, Katowice, Zabrze, 13-

14.03.2014 r., 
3. „Polska po 10 latach członkostwa w UE z perspektywy rynku pracy Śląska”, Opole 

6.05.2014 r., 
4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Uwarunkowania transferu wiedzy 

w regionie ...”, Opole – Prószków 3.06.2014 r.,
5. „Pozasądowa ochrona praw i wolności jednostki...”, Częstochowa 4.06.2014 r.,
6. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Związki zawodowe – stan obecny i per-

spektywy na przyszłość”, Warszawa 13-14.06.2014 r.,
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7. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dylematy współczesnego rynku pra-
cy...”, Targanice – Kocierz 15–17.09.2014 r., 

8. V Seminarium Szubertowskie „40-lecie kodeksu pracy”, Łódź 27–28.11.2014 r.,
9. „Niepracownicze stosunki zatrudnienia», Wrocław 18–19.12.2014 r.
Dr Iwona Gredka brała udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, organizowa-

nej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu we współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w War-
szawie oraz Kołem Naukowym Obrotu Dziełami Sztuki „van Meegeren” w  Poznaniu, 
zatytułowanej ,,Muzea a  rynek sztuki. Aspekty prawne”, Poznań 9–10 kwietnia 2014 r. 
Wystąpienie: pt. Bezpieczeństwo nabycia obiektów do muzeów. 

Dr Anna Kalisz była członkinią Rady programowej Konferencji Naukowej Правовое 
регулирование социально-экономических отношений в  Европейском оюзе: опыт 
для Республики Беларусь – Uniwersytet Państwowy w  Brześciu, Brześć Białoruski – 
konferencja międzynarodowa – 18–19 kwietnia 2014 r., a także członkinią komitetu na-
ukowego następujących konferencji:

1. Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Socjoterapeutyczny 
wymiar zarządzania sytuacją konqiktową w  wymiarze jednostkowym i  społecznym” – 
Poznań 04.04.2014;

2. Konferencja IAiP oraz Koła Naukowego Studentów Prawa WSH pt. „Prawa czło-
wieka – współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia”, Sosnowiec 25.04. 2014 r.

Uczestniczyła także w:
1. International Conference of the Center for }eory and Philosophy of Human 

Rights at the University of Lodz – !e Common European Constitutional Culture – Its 
Sources, Limits and Identity – Warszawa 06–07.03.2014 r. (NSA);

2. Ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. „Socjoterapeutycz-
ny wymiar zarządzania sytuacją konqiktową w wymiarze jednostkowym i społecznym” 
– Poznań 4.04.2014 r. (członek komitetu naukowego; referat na sesji plenarnej pt. Reakcje 

państwa na zjawisko kon"iktu (perspektywa socjologiczno-prawna) oraz poszerzanie się ob-

szarów ADR w polskim systemie prawnym; moderacja panelu pt. „Mediacje jako procedu-
ra rozwiązywania konqiktów” oraz recenzja monogra�i pokonferencyjnej); 

3. Międzynarodowej konferencji 6th Central and Eastern European Forum for 
Young Legal, Social and Political }eorists (CEE) – referat: An Institution Of Mediation 

As A Expression Of Changes In European Legal Culture As Well As A Role Of !e State In 

Con"ict Resolving – 9–10 V, Zagreb, Chorwacja; 
4. Międzynarodowej konferencji International Conference of the Center for }e-

ory and Philosophy of Human Rights pt. “}e principle of equality as a fundamental 
norm in law and political philosophy” – referat: Gender issue in the John Rawls’ concept 

of equality.
A. Kalisz była także inicjatorką Seminarium Stowarzyszenia Badań nad Źródłami 

i Funkcjami Prawa. Stowarzyszenie oraz WSH, podczas którego wygłosiła referat pt. Po-

szerzanie obszaru mediacji w polskim prawie (publicznym) – 18.02.2014 r.
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Dr Anna Rogacka-Łukasik była członkinią Komitetu Naukowego oraz moderowała pią-
tą sesję pt. „Prawa człowieka w prawie prywatnym oraz prawa człowieka w Internecie” pod-
czas Międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Prawa człowieka – współczesne zjawiska, 
wyzwania, zagrożenia”, która odbyła się w dniu 25.04.2014 r. Organizatorami konferencji 
był Instytut Prawa i Administracji WSH wraz z Kołem Naukowym Studentów Prawa WSH 
„Prawo w praktyce” oraz – pomocniczo – Instytut Bezpieczeństwa Narodowego WSH.

Dr Dorota Fleszer brała udział w następujących konferencjach naukowych:
1. „Funkcjonowanie administracji publicznej – uwarunkowania prawne, organizacyjne 

i społeczne”, Politechnika Warszawska Wydział Administracji i Nauk Społecznych, 24.03.2014 r.;
2. „Jednostki pomocnicze gmin w polskim systemie samorządowym”, Uniwersytet 

Zielonogórski, Wydział Politologii w Zielonej Górze, 12–13.06.2014 r.;
3. „Jawność działania samorządu terytorialnego”, Katedra Prawa Samorządu Terytorial-

nego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 13–14.03.2014 r.;
4. „Tradycje i przyszłość badań nad społecznościami lokalnymi w świetle nauk spo-

łecznych”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, 20.05.2014 r., wystąpienie 
na temat: Prawo do informacji a partycypacja obywatelska; 

5. „Prawa człowieka – współczesne zjawiska, wyzwania i zagrożenia”, Wyższa Szkoła Hu-
manitas, Sosnowiec, 25.04.2014 r., wystąpienie na temat: Prywatność osoby jako jej dobro osobiste. 

Dr Magdalena Gurdek była uczestniczką następujących wydarzeń naukowych:
1. 18 lutego 2014 r., Sosnowiec, seminarium naukowe Stowarzyszenia Badań nad 

Źródłami i Funkcjami Prawa z siedzibą w Rzeszowie, zorganizowane przez dr Annę Ka-
lisz z Instytutu Administracji i Prawa WSH w Sosnowcu nt. Poszerzanie się obszaru me-

diacji w ramach prawa publicznego; 
2. 24 marca 2014 r., „Funkcjonowanie administracji publicznej – uwarunkowania 

prawne, organizacyjne i społeczne” – konferencja zorganizowana przez Wydział Admi-
nistracji i  Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej – wystąpienie nt. Jawność 

działania administracji publicznej w zakresie podejmowania uchwał przez organy jednostek 

samorządu terytorialnego;
3. 25 kwietnia 2014 r., „Prawa człowieka – współczesne zjawiska, wyzwania, za-

grożenia” – konferencja zorganizowana przez Instytut Prawa i Administracji WSH wraz 
z Kołem Naukowym Studentów Prawa WSH „Prawo w praktyce” oraz Instytut Bezpie-
czeństwa Narodowego WSH – wystąpienie nt. Prawo przedsiębiorcy do swobodnego wybo-

ru drugiej strony umowy w świetle art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym;
4. 13 czerwca 2014 r. „Samorządna Rzeczypospolita w koncepcjach transformacji 

ustrojowej 1989 roku” – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod honorowym patrona-
tem Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza, zorganizowana przez Wydział Admini-
stracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Komisję Samorządu Teryto-
rialnego i Administracji Państwowej Senatu RP;

5. 30 czerwca 2014 r., „15 lat samorządu województw – europejski model polskich 

regionów”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Komisję Samorzą-
du Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Konwent Przewodniczących Sejmi-
ków Województw Związku Województw RP;
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6. 27-28 września 2014 r. Kraków, „Działania człowieka. Bodźce – mechanizmy – 
konsekwencje. Konferencja prawno-ekonomiczno-socjologiczna”, Ogólnopolska Konfe-
rencja Naukowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami 
Prawa z siedzibą w Rzeszowie;

7.  7–8 listopada 2014 r., Zielona Góra, „Samorządy terytorialne w Polsce i w Niem-
czech. Struktury, aktorzy, działanie”, Międzynarodowa Konferencja zorganizowana przez 
Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego przy współudziale Uniwersytetu 
w Poczdamie (Niemcy) – wystąpienie nt. Referendum w sprawie odwołania wójta – uwagi 

de lege lata i de lege ferenda w kontekście projektowanych zmian ustawowych;
8. 20 listopada 2014 r., VIII Seminarium Naukowe Katedry Prawa Samorządu Te-

rytorialnego UJ, nt. Rozwój regionalny – instrumenty jego realizacji i rola samorządu wo-

jewództwa. 
Dr Maciej Borski był członkiem komitetu naukowego oraz moderował trzecią sesję 

pt. „Prawa i wolności człowieka w świetle prawa konstytucyjnego i publicznego” podczas 
międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Prawa człowieka – współczesne zjawiska, 
wyzwania, zagrożenia”, która odbyła się w Sosnowcu w dniu 25 kwietnia 2014r. Ponadto 
czynnie uczestniczył w następujących konferencjach naukowych:

1. Ogólnopolska konferencja „Prawo wyborcze w przestrzeni Euroazjatyckiej”. Or-
ganizator: Katedra Prawa i Katedra Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Współcze-
snych Systemów Politycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 
08.05.2014 – wystąpienie nt. Agitacja wyborcza w wyborach samorządowych – wybrane 

zagadnienia;
2. Ogólnopolska konferencja „Ewolucja władzy wykonawczej w krajach Europy Środ-

kowej i Wschodniej w okresie transformacji ustrojowej 1989–2014. Organizator: Katedra 
Prawa Katedra Prawa Konstytucyjnego Porównawczego i Współczesnych Systemów Poli-
tycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i WSEI, Nałęczów, 13–15.06.2014 
– wystąpienie pt. Pozycja ustrojowa rządu Republiki Czeskiej – wybrane zagadnienia;

3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Badań nad Źródłami 
i Funkcjami Prawa „Fontes”: „Działania człowieka: Bodźce – mechanizmy – konsekwen-
cje”, Kraków, 27–28. 09. 2014 r. – wystąpienie nt. Nadawanie biegu inicjatywom ustawo-

dawczym – wybrane zagadnienia. 
Dr Tomasz Miłkowski wziął czynny udział w:
1.   Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Archibald Reiss Days”,   zorganizo-

wanej przez: MSW Serbii, Akademię Kryminalistyki i Studiów Policyjnych w Belgradzie 
oraz Fundację IRZ z  Bonn (Niemcy). Konferencja odbyła się w  Belgradzie 3–4 marca 
2014 r. – wystąpienie pt. Police forces in Poland – present situation and recent chan ges;

2. Ogólnopolskiej konferencji pt. „Bezpieczeństwo państwa a  prawa i  wolności 
jednostek” , zorganizowanej przez Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły 
Humanitas w Sosnowcu 28 listopada 2014 – wystąpienie nt. Państwo jako gwarant ładu 

społecznego w kontekście Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 
i dokumentów jej towarzyszących.
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Dr Jarosław Rokicki wziął czynny udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej pn. 
,,Skuteczne i  efektywne zarządzanie w  administracji publicznej” , która odbyła się 28 
marca 2014 r.  Jej organizatorami byli: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej i Uniwer-
sytet Ekonomiczny w Katowicach – wystąpienie pt. Dokonywanie wydatków publicznych 

w kontekście ich racjonalności. Warto dodać, że konferencję patronatem objęło:Stowarzy-
szenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska i Koło Audytorów Wewnętrznych Jednostek 
Samorządu Terytorialnego II A Polska. 

DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA

Prof. Adam Lityński został (7 maja 2014 r.) powołany na członka stałej Komisji Histo-
rii Śląska Polskiej Akademii Umiejętności. Należy podkreślić, że pod koniec 2013 r. Pol-
ska Akademia Umiejętności w Krakowie powołała Stację PAU w Katowicach, a w ramach 
Stacji – stałą Komisję Historii Śląska PAU. Przewodniczącym Komisji został również prof. 
WSH dr hab. Zygmunt Woźniczka. 

A. Lityński był także promotorem w zakończonym w lutym 2014 r. przewodzie dok-
torskim Ewy Leniart. Doktorantka jest dyrektorem Oddziału IPN w Rzeszowie; przyjeż-
dżała do profesora Adama Lityńskiego na konsultacje i pod jego kierunkiem przygotowa-
ła rozprawę doktorską pt. Usiłowanie usunięcia organów władzy państwowej i usiłowanie 

zmiany ustroju państwa w  drodze przemocy w  orzecznictwie Wojskowego Sądu Rejono-

wego w Rzeszowie w latach 1946–1955. Recenzentami pracy byli: prof. UG dr hab. Anna 
Machnikowska (UG) oraz prof. dr hab. Marian Mikołajczyk (UŚ). Przeprowadzona przed 
komisją Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego 21 stycznia 2014 
r. obrona zakończyła się jednomyślnym przyjęciem pracy i również jednomyślnym uzna-
niem rozprawy za wyróżniającą. Na najbliższym posiedzeniu Rada Wydziału in pleno po-
twierdziła te wyniki i nadała Ewie Leniart stopień doktora nauk prawnych. 

Prof. A. Lityński wykonał ponadto na zlecenie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego 
recenzję książki profesora Wojciecha Szczygielskiego, Sejm Wielki (1788–1792). Studium 

z dziejów łagodnej rewolucji. Profesor W. Szczygielski, nestor historyków, jest najwybit-
niejszym z żyjących znawców dziejów Sejmu Wielkiego oraz polskiego Oświecenia. 

Dodatkowo Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała prof. A. Lityńskiego:
1. do napisania opinii/recenzji w postępowaniu w sprawie nadania tytułu naukowe-

go prof. UŁ dr hab. Witoldowi Kuleszy;
2. do funkcji przewodniczącego komisji dla przeprowadzenia habilitacji dr Jerzego 

Kowalskiego, pracownika Wyższej Szkoły im. Łazarskiego w Warszawie. Habilitację prze-
prowadzi Wydział Prawa i Administracji UMCS. 

Prof. dr hab. Wiktor Hołubko był promotorem pracy doktorskiej: V. Baliabas pt. Fire and 

rescue service in Ukraine: Formation and development (1991–2011). Obrona tej pracy mia-
ła miejsce 17 czerwca 2014 roku w Instytucie ukrainoznawstwa Narodowej Akademii Nauk 
Ukrainy we Lwowie. Ponadto był promotorem pracy habilitacyjnej: V. Chura, Kollaps of the 

soviet system in the vestern regions of the USSR at the turn of the 80-90s of the 20 sentury. Jej 
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obrona odbyła się 1 lipca 2014 r. w Instytucie ukrainoznawstwa Narodowej Akademii Nauk 
Ukrainy we Lwowie. Profesor Hołubko był także recenzentem pracy doktorskiej: Oleksandr 
Zaitsev, Ukrainian integral nationalism (1920–1930). Obrona tej pracy miała miejsce 13 maja 
2014 r. w Instytucie ukrainoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie.

Dr Maciej Borski jest kierownikiem projektu badawczego pt. „Postępowanie ustawo-
dawcze w polskim parlamencie – prawo, zwyczaje i praktyka parlamentarna” realizowa-
nego w ramach Instytutu Administracji i Prawa Wydziału Administracji i Zarządzania 
WSH, a "nansowanego z dotacji MNiSW. Głównym efektem przeprowadzonych badań 
będzie monogra"a poświęcona rzeczonej tematyce.

Dr Anna Rogacka-Łukasik jest uczestniczką projektu badawczego „Stany nadzwyczajne 
a szczególne zagrożenia państwa” pod kierownictwem dr Tomasza Miłkowskiego realizowa-
nego w ramach Instytutu Administracji i Prawa Wydziału Administracji i Zarządzania WSH. 

Dr Magdalena Gurdek bierze udział w projekcie badawczym „Prawne aspekty samorządu 

terytorialnego w kontekście zmian ustawowych”, pod kierownictwem prof. dr. M.B. Ćwiert-
niaka, który to projekt jest "nansowany z dotacji MNiSW. Była także autorką wniosku o do-
tację MNiSW na działalność statutową jednostek, dla zrealizowania projektu badawczego nt. 
„Rola partycypacji społecznej w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego”. Ponadto 
przygotowała ekspertyzę w sprawie naruszenia zakazu ustanowionego art. 24f ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym na rzecz Przedsiębiorstwa Handlowo-
-Technicznego „Supon” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach. 

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

Profesor Adam Lityński został uhonorowany przez zadedykowanie mu (wraz z foto-
gra"ą oraz życiorysem naukowym) tomu 16 Studiów z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 
(Kraków – Lublin – Łódź 2013). Studia są wydawane pod naukową opieką trzech śro-
dowisk: łódzkiego, lubelskiego i krakowskiego. Jak piszą redaktorzy, od tomu 9  „zosta-
ła przyjęta idea dedykowania poszczególnych roczników najwybitniejszym historykom 
państwa i prawa polskiego”, a wśród dotychczasowych znaleźli się m.in.: Juliusz Bardach, 
Zygfryd Rymaszewski, Stanisław Grodziski, Henryk Olszewski. Takie wyróżnienie wyso-
ko ceni się w środowisku.

INNE FORMY AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ I ZAWODOWEJ

Dr Anna Kalisz:
1. prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych pt. „Negocjacje i mediacje społecz-

ne” dla ROPS w woj. śląskim – WSH, Sosnowiec (ułożenie programu oraz wybrane zajęcia);
2. prowadziła zajęcia z  tematyki negocjacje i  mediacje dla Lubelskiej Okręgowej 

Izby Radców Prawnych (III rok aplikacji – od 2008 do dziś);
3. prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych „Mediacja i  inne alternatywne 

formy rozwiązywania sporów” WPiA, UWM w Olsztynie;
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4. była współorganizatorką i opiekunką Koła Naukowego Studentów Prawa „Prawo 
w praktyce”;

5. była opiekunką praktyk studenckich na kierunku Prawo w Wyższej Szkole Hu-
manitas w Sosnowcu.

Ponadto aktywnie działała w następujących organizacjach:
1. Prezydium Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych PAN, o. Katowice (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).
Do osiągnięć dr Magdaleny Gurdek należy zaliczyć także to, że studia podyplomo-

we administracja publiczna, których jest kierownikiem, prowadzone w Wyższej Szkole 
Humanitas w Sosnowcu, zajęły drugie miejsce w Polsce w rankingu studiów podyplomo-
wych uczelni publicznych i niepublicznych z zakresu administracji samorządowej, opu-
blikowanym przez miesięcznik „Forum Samorządowe”. Ponadto stale współpracuje 
z czasopismem branżowym „Wspólnota” – na którego łamach udziela porad prawnych 
w rubryce „Prawnik odpowiada”; przygotowuje liczne popularyzatorskie teksty tematycz-
ne z zakresu szeroko pojętej administracji publicznej, a  także występuje w charakterze 
eksperta w  sprawach z  zakresu samorządu terytorialnego. Stale współpracuje ponadto 
z  czasopismem branżowym „Pracownik Samorządowy”, przygotowując popularyzator-
skie teksty z zakresu tematyki pracowników samorządowych. Dr Magdalena Gurdek stale 
współpracuje także ze Stowarzyszeniem Wspierania Samorządności w Mikołowie, pro-
wadząc szkolenia z zakresu prawa samorządu terytorialnego dla szerokiej grupy samorzą-
dowców (radnych, prezydentów miast) oraz z zakresu postępowania administracyjnego 
dla urzędników samorządowych. 

Dr Maciej Borski udzielił wywiadu dla „Dziennika Gazety Prawnej” (DGP 26 sierpnia 
2014, nr 164) nt. „Absolwenci prawa też mogą się dokształcić”, a także wypowiedział się 
w charakterze eksperta dla „Dziennika Zachodniego” w następujących tekstach: „Awan-
tura o pomnik Hlonda. Komisja wybrała, artyści nie zgadzają się z procedurą” („Dziennik 
Zachodni” z 25 czerwca 2014 r.) i „Koniec roku szkolnego: Prezent dla nauczyciela, bo 
kwiatek nie wystarczy” („Dziennik Zachodni” z 27 czerwca 2014 r.). 

Dr Marta Boroń na podstawie uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach 
z  dnia 25 września 2014 r. została wpisana na listę adwokatów, uzyskując tym samym 
uprawnienia adwokackie. Ponadto w bieżącym roku uzyskała status członka zwyczajnego 
Towarzystwa Obrotu Energią. 

Dr Jarosław Rokicki otrzymał wyróżnienie za udział w  pracach powołanej w  ra-
mach struktur Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Grupy roboczej ds. zamówień pu-
blicznych – wyróżnienie przyznał Dyrektor Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Ferdy-
nand Morski. Warto nadmienić, że Śląski Związek Gmin i Powiatów to stowarzyszenie, 
którego misją jest służba na rzecz społeczności lokalnych i  samorządów terytorialnych 
województwa śląskiego. W  ramach Związku zrzeszonych jest obecnie  117 gmin  (w 
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tym wszystkie 19 miast na prawach powiatu) i 11 powiatów regionu śląskiego. Ponadto  
jest twórcą forum internetowego dot. zamówień publicznych na stronie internetowej 
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, przewodniczy  comiesięcznym posiedzeniom grup 
roboczych ds. zamówień publicznych, przewodniczy też konferencjom organizowanym 
przez Związek, związanych w grupą zajmującą się zamówieniami publicznymi. 

Dr Tomasz Miłkowski z dniem 1 sierpnia 2014 r. został powołany na stanowisko Za-
stępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. 

Część pracowników Instytutu brała aktywny udział w pracach Sekcji Nauk Prawnych 
Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych PAN Oddział w Kartowicach (między innymi 
referaty, abstrakty, udział w posiedzeniach), a także w pracach Stowarzyszenia Badań nad 
Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” (między innymi udział w projektach badawczych 
Stowarzyszenia, udział w Konferencjach i seminariach Stowarzyszenia: w szczególności 
prof. dr Bolesław M. Ćwiertniak, dr Maciej Borski, dr Grzegorz Krawiec, dr Anna Kalisz, 
dr Magdalena Gurdek). Przypomnieć można, iż prof. dr Bolesław M. Ćwiertniak pełni 
funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu tego Stowarzyszenia, zaś dr Maciej Borski jest 
członkiem Komisji Rewizyjnej tegoż. 

Część pracowników Instytutu uzyskała w  minionym roku członkostwo w  Sekcji 
Nauk Prawnych Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych PAN, Oddział w Katowicach 
i uczestniczy aktywnie w pracach tej Komisji. 

Zebrał i opracował
Maciej Borski


