
SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ 
„PRAWO W KONFRONTACJI Z PRESJĄ POLITYCZNĄ”, 

SOSNOWIEC, 24-25 WRZEŚNIA 2016 R.
 
 
 W dniach 24-25 września 2016 r. w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu od-

była się konferencja naukowa zatytułowana „Prawo w konfrontacji z presją politycz-
ną”, która odbyła w ramach V Zjazdu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcja-
mi Prawa „Fontes”, zorganizowana przez Stowarzyszenie oraz Instytut Administracji 
i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. 

Zasadniczym celem naukowym konferencji była analiza – zarówno w aspekcie 
czysto teoretycznym, jak i w kontekście aktualnych zjawisk polityczno-społecznych 
– motywów źródeł i dysponentów procesu legislacyjnego, wykładni prawa oraz real-
nego oddziaływania prawa na społeczeństwo i składające się nań jednostki.

Inauguracji konferencji dokonali przedstawiciele organizatorów: prof. nadzw. 
dr hab. Paweł Chmielnicki – Prezes Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami 
Prawa „Fontes” oraz prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk – rektor Wyższej Szkoły 
Humanitas w Sosnowcu. W swym wystąpieniu rektor podkreślił, jak ważne dla Uczel-
ni było uruchomienie studiów o  kierunku prawo i  poczytuje to  jako ogromny suk-
ces. Zwrócił uwagę również na doskonałą działalność Instytutu Administracji i Prawa, 
czego dowodem jest chociażby organizacja konferencji naukowej „Prawo w konfron-
tacji z presją polityczną”. Działalność ta ma nie tylko charakter naukowy, ale również 
odbywa się w zakresie współpracy z otoczeniem. Szczególnie cenioną przez Uczelnię 
jest współpraca ze Stowarzyszeniem Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” 
współpraca, która umożliwia intensywny i nowatorski rozwój naukowy.

Podczas pierwszego dnia konferencji przeprowadzono dwie sesje plenarne. Sesję 
I  zatytułowaną Wpływ ideologii na treść prawa moderował prof. nadzw. dr hab. Piotr 
Dobosz, a  jej prelegentami byli: dr Marta Andruszkiewicz, dr Łukasz Pikuła, prof. 
dr hab. Adam Sulikowski, prof. UŁ dr hab. Michał Kasiński, prof. UJK dr hab. Leszek 
Bielecki, prof. UJK dr hab. Piotr Ruczkowski, dr Grzegorz Krawiec, dr Aleksander 
Słysz, dr  Jakub Rzymowski. Z kolei podczas II  sesji pt. Wykładnia prawa jako po-
chodna rozumienia celu i sposobu działania, która dotyczyła prezentacji najlepszych 
prac nagrodzonych w konkursie zorganizowanym z inicjatywy Stowarzyszenia „Fon-
tes”, a którą poprowadził prof. nadzw. dr hab. Paweł Chmielnicki, głos zabrali: prof. 
nadzw. dr hab. Jerzy Paśnik, dr Katarzyna Kurzępa-Dedo, mgr Katarzyna Grotkow-
ska, dr Ewelina Żelasko-Makowska i mgr Patrycja Sołtysiak, dr Magdalena Gurdek 
i mgr Sławomir Gurdek, mgr Monika Iwaniec oraz dr Bogusław Przywora.
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W drugim dniu konferencji odbyła się III sesja plenarna pt. Motywy źródeł i dys-
ponentów procesu legislacyjnego a  realne oddziaływanie prawa moderowana przez  
prof. nadzw. dr. hab. Jerzego Paśnika oraz prof. nadzw. dr. hab. Piotra Dobosza. Pod-
czas przedmiotowej sesji znakomite grono prelegentów uzupełnili: dr Marek Woch, 
mgr Patryk Bender, dr Agata Barczewska-Dziobek, dr Grzegorz Maroń, dr Jarosław 
Czerw, dr Maciej Borski, dr Olgierd Kucharski, dr Aleksandra Stopová, dr Katarzyna 
Płonka-Bielenin, dr Anna Kalisz oraz dr Piotr Feczko. Podsumowaniom merytorycz-
nym każdego panelu towarzyszyła burzliwa dyskusja wszystkich jej uczestników. 

Podsumowania obrad dokonał Prezes Stowarzyszenia „Fontes”, prof. nadzw. 
dr hab. Paweł Chmielnicki, prezentując refleksje o charakterze podstawowym, a na-
stępnie słowami „Oby kolejny Zjazd był progresem, czego wszyscy możemy sobie 
życzyć” dokonał zamknięcia V Zjazdu.  

W przeddzień konferencji odbyło się również zebranie Zarządu i Komisji Rewi-
zyjnej Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”, a w pierw-
szym dniu konferencji odbyło się Walne Zebranie Członków. W  trakcie zebrania 
podjęto decyzję o  miejscu następnego zjazdu Stowarzyszenia, który odbędzie się 
w  Krakowie, tradycyjnie we  wrześniu. Ponadto z  uwagi na  ciągle poszerzające się 
grono członków Stowarzyszenia obradowano na  temat utworzenia jego oddziałów 
i uroczyście przywitano nowego wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia, którym zosta-
ła dr Ewelina Żelasko-Makowska.
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