
Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU ADMINISTRACJI I PRAWA 
WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANITAS

W 2013 r. pracownicy i współpracownicy Instytutu Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Huma-
nitas wykazali się aktywnością na różnych polach, osiągając wiele sukcesów naukowych, dydaktycz-
nych i zawodowych. Poniżej szczegółowe sprawozdanie. 

ROZWÓJ NAUKOWY

W 2013 r. mgr Magdalena Półtorak uzyskała stopień doktora nauk prawnych na podstawie roz-
prawy Gwarancje równości płci w życiu politycznym. Zagadnienia prawne, napisanej pod kierunkiem 
prof. zw. dr hab. Genowefy Grabowskiej i obronionej z wyróżnieniem 30 września 2013 r., Wydział 
Prawa i Administracji UŚ, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego. W roku 
2013 pani doktor ukończyła także szkolenie Komercjalizacja wyników badań organizowanego przez 
Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego Spółdzielnia oraz Akademię Morską w Gdyni w ra-
mach projektu „Ster dla B+R”.

Współpracująca z Instytutem mgr Marta Boroń  !nalizuje z kolei rozprawę doktorską z zakre-
su prawa energetycznego w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego 
Uniwersytetu Śląskiego. Pani magister otrzymała już pozytywne recenzje rozprawy, jest po trzech 
pomyślnie zdanych egzaminach doktorskich i przygotowuje się obecnie do obrony, która planowana 
jest na rok 2014. 

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW INSTYTUTU

Ukazało się piąte już wydanie podręcznika prof. zw. dr. hab. Adama Lityńskiego Historia prawa 
Polski Ludowej, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2013, ss. 288. Jest to stale jedyne tak szczegóło-
we historycznoprawne opracowanie dotyczące prawa Polski Ludowej. 

Prof. dr Bolesław M. Ćwiertniak jest współautorem podręcznika: Prawo pracy i ubezpieczeń spo-
łecznych (współautorzy: prof. dr hab. K. Antonów, prof. zw. dr hab. K.W. Baran, dr D. Dorre-No-
wak, dr K. Walczak), Lex a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013, wydanie 1, Seria Akademicka 
(rozdziały I, III, VI, XII). Na przełomie 2013/2014 ukazał się tom V Systemu prawa pracy: Zbioro-
we prawo pracy, pod red. K.W. Barana, w którym znajduje się obszerne opracowanie prof. dr. B.M. 
Ćwiertniaka Pojęcie i de#niowanie zbiorowego prawa pracy (rozdział I, s. 25–58). Zaznaczyć można, 
iż prof. dr B.M. Ćwiertniak jest Sekretarzem Naukowym zarówno Zarysu systemu prawa pracy, jak 
też wspomnianego tomu Systemu prawa pracy. 

Prof. dr B.M. Ćwiertniak był też redaktorem naukowym dwóch serii wydawniczych, wydanych 
nakładem O!cyny Wydawniczej „Humanitas”: „Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki so-
cjalnej”, tomy II i III, Sosnowiec 2013 oraz „Prawne problemy samorządu terytorialnego”, tomy 
I i II, Sosnowiec 2013. Oprócz stosownych wprowadzeń i wstępów do wyżej wymienionych na 
uwagę zasługuje obszerne studium zatytułowane „Dwie ustawy o pracownikach samorządowych”, 
zamieszczone w tomie II „Prawnych problemów samorządu terytorialnego”. 

Podkreślić należy, iż w roku 2013 w ramach Instytutu ukazało się pięć monogra!i zbiorowych: 
tom II i III „Aktualnych zagadnień prawa pracy i polityki socjalnej”, tom I i II „Prawnych problemów 
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samorządu terytorialnego” (obydwa pod red. B.M. Ćwiertniaka), „Aktualne problemy postępowań 
w administracji publicznej” pod red. dr. G. Krawca, o których będzie mowa w dalszej części niniej-
szego sprawozdania. 

Prof. dr hab. Stanisław Nitecki opublikował Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, Gaskor 
2013 r., ss. 1164. Ponadto pan profesor oddał do druku dwie publikacje:

1. Infrastruktura pomocy społecznej jako dobro publiczne – publikacja jest następstwem kon-
ferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego 
– „Dobra publiczne w administracji”, Opole 21 czerwca 2013 r. 

2. Rodzaje świadczeń przysługujących osobom starszym w systemie pomocy społecznej – publi-
kacja jest następstwem konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Opolskiego – „Społeczne i prawne aspekty starości”, Opole 24 października 2013 r. 

Prof. dr hab. Wiktor Hołubko był autorem rozdziału w monogra"i: Ukraińska państwowość w la-
tach 1917-1921, [w:] Istoria Ukrainy: pidrucznyk dla 10-11 kłasiw, pod red. A. Kozickiego, Lwów 
2013, s. 21-49 a także następujących artykułów: 

1. Hołubko W., Koncepcja państwa ukraińskiego w wizji Symona Petlury, „Wisnyk Prykarpatś-
koho uniwersytetu. Istoria”, Iwano-Frankiwsk 2013, nr 23-24, s. 92-96;

2. Hołubko W., Lwów i lwowianie po „Wielkiej wojnie”: życie codzienne miasta i jego mieszkań-
ców, „Hileja. Naukowyj wisnyk”, Kijów 2013, nr 3, s. 16-26;

3. Hołubko W., Rutar W. „Legenda rycerska” listopadowych 1918 roku walk o Lwów, „Wijśkowo-
-naukowyj wisnyk”, Lwów 2013, nr 19, s. 24-41.

Prof. dr hab. Ladislav Orosz opublikował w 2013 r. następujące pozycje:
1. Orosz L., Prezident Slovenskej republiky a  jeho postavenie v  systéme deľby moci (doterajší 

vývoj, aktuálny stav, hodnotenie) [w:] J. Jirásek (red.), Dělba moci Sborník příspěvků z mezinárdní 
vědecké konference Olomoucké právnické dny 2013, Iuridicum Olomoucense Olomouc;

2. Orosz L., Sudcovská imunita v právnom poriadku Slovenskej republiky (vybrané poznámky 
k právnej úprave a doterajšej právno-aplikačnej praxi), [w:] Kol., Aktuálne problémy zodpovednosti 
a ochrany verejných funkcionárov a možnosti ich riešenia, Košice UPJŠ 2013;

3. Orosz L., Volčko V., Ústavné zvyklosti a ich vplyv na interpretáciu, aplikáciu a zmenu práva, 
[w:] Bárány E. a kolektív, Zmena práva, Bratislava SAP 2013;

4. Orosz L. Walczuk K., , „Studia Wybor-
cze” 2013, n. XVI. 

Prof. dr hab. Andrzej Szewc był autorem dwóch rozdziałów w monogra"ach tj. A. Szewc, -

 [w:] . Księga jubileuszowa dedykowana 
Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, pod red. A. Matlak, S. Stanisławskiej-
-Kloc, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 1221-1236 oraz A. Szewc, 

 [w:] . Księga jubileuszo-
wa dedykowana Profesorowi Janowi Błeszyńskiemu, pod red. K. Szczepanowskiej-Kozłowskiej, LEX 
a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 518 –534. 

Ponadto pan profesor opublikował: 
, „Pracownik Samorządowy” 2013, 

nr 1, s. 10–19;
, „Kwartalnik 

Urzędu Patentowego” [wydanie specjalne], s. 12; 
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[w:] Materiały z Seminarium Rzeczników Patento-
wych Szkół Wyższych, Cedzyna, wrzesień 2013.

Dr Anna Pudło opublikowała w monogra�i pt. , pod 
red. F. Tereszkiewicza, Kancelaria Prezydenta RP 2013 rozdział poświęcony 

. Ponadto pani doktor była autorką dwóch glos do 
orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej: 

1. Pudło A., 
C-370/12), „ , s. 150–153;

2. Pudło A.,  
 , „

  5, s. 163–168. 
W  wydawnictwie TAIWPN Universitas ukazała się monogra�a dr Iwony Gredki pod tytułem 

Ubezpieczenia dóbr kultury w muzeach i zbiorach prywatnych, Kraków 2013, ss. 264. Pani doktor była 
również autorką następujących rozdziałów w monogra�ach i artykułów: 

1. Gredka I., Prawnoprocesowe narzędzia ochrony zabytków w świetle ustawy o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami, [w:] Prawo ochrony zabytków, pod red. K. Zeidlera, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013;

2. Gredka I., Obrót zabytkami z perspektywy art. 20 ustawy o muzeach, [w:] Prawo kultury, pod 
red. A. Jagielskiej-Burduk, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2013;

3. Gredka I., Ubezpieczenia muzealiów w ekspozycjach stałych, „Cenne. Bezcenne. Utracone”, 
nr 1/74 – 4/77/2013, s. 123–127;

4. Gredka I., Poręczenia Skarbu Państwa a ubezpieczenia komercyjne – analiza porównawcza, 
„Muzealnictwo”, Nr 2013(54), s. 234–239. 

Dr Jarosław Rokicki zawarł umowę z Wydawnictwem Di�n na napisanie (do końca czerwca 2014 
r.) monogra�i nt. Rynek zamówień publicznych w Polsce. 

Dr Tomasz Miłkowski opublikował w Wydawnictwie Sejmowym monogra�ę pt. Obrońca Ludu 
jako strażnik praw podstawowych w Konstytucji Hiszpanii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, 
s. 303. Ponadto w czasopiśmie “Studii de Securitate Publica” ukazał się jego anglojęzyczny artykuł 
Coercive measures – new regulation in Poland, Public Security Studies (Studii de Securitate Publica, 
Rumunia), nr 2(6)/2013, s. 17–26. Warto nadmienić, że pan doktor jest członkiem Międzynarodowej 
Rady Naukowej (International Journal Board) periodyku „Studii De Securitate Publică” (Public Se-
curity Studiem), wydawnictwa Akademii Policyjnej w Bukareszcie (Rumunia) – Academia de Poliţie 
„Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti. 

W bieżącym roku ukazały się także następujące publikacje dr Magdaleny Półtorak:
1. Electoral quotas in EP elections, [w:] Electoral to the European Parliament as a Challenge for 

Democracy, pod red. E. Kużelewskiej, D. Klozy, Wydawnictwo Aspra-JR, Warszawa – Białystok 2013. 
2. Kwoty w wyborach samorządowych w Polsce na tle wybranych rozwiązań europejskich, [w:] 

Prawne problemy samorządu terytorialnego, pod red. B.M. Ćwiertniaka, O�cyna Wydawnicza Hu-
manitas, Sosnowiec 2013.

3. Polska ustawa „kwotowa” na tle rozwiązań wybranych państw europejskich, [w:] Wybory 
2011. Organizacja – przebieg – efekty, pod red. M. Jezińskiego, W. Peszyńskiego, A. Sekleckiej, Wy-
dawnictwo UMK, Toruń 2013. 
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Dorobek dr Anny Kalisz obejmuje z kolei:
1. artykuł: Prawnik w mediacji (współautorstwo: Adam Zienkiewicz), „Arbitraż i Mediacja” 

2013/2(22);
2. autorstwo haseł w dwóch leksykonach: Leksykon etyki prawniczej, pod red. P. Skuczyńskiego 

i S. Sykuna, Warszawa 2013, ss. 470; Leksykon socjologii prawa. 100 podstawowych pojęć, pod red. A. 
Kociołek-Pęksy i M. Stępnia, Warszawa 2013, ss. 478;

3. rozdział VII pt. Wykładnia prawa Unii Europejskiej (ss. 193–207) w monogra%i: Instytucje 
i porządek prawny UE. Vademecum, pod red. A. Łazowskiego, A. Zawidzkiej-Łojek, Instytut Wydaw-
niczy EuroPrawo, Warszawa 2013.

Dr Maciej Borski w 2013 r. jako redaktor naczelny „Roczników Administracji i Prawa” doprowa-
dził do wydania kolejnego, XIII już numeru Roczników. Ponadto opublikował w „Przeglądzie Prawa 
Publicznego” nr 4/2013 artykuł pt. Konstytucja nowych Węgier czy nowa konstytucja Węgier – próba 
analizy; w „Rocznikach Administracji i Prawa” nr XIII/2013 artykuł pt. Postępowanie z projektami 
kodeksów jako przykład szczególnego trybu ustawodawczego oraz rozdział pt. Zasada pomocniczości 
jako konstytucyjna zasada funkcjonowania samorządu terytorialnego w: monogra%i: Prawne proble-
my samorządu terytorialnego, t. 1, Sosnowiec 2013, pod red. B.M. Ćwiertniaka. Ponadto w „Rocz-
nikach Administracji i Prawa” nr XIII/2013 znalazło się jego sprawozdanie z konferencji naukowej 
„Pochodzenie i efektywność prawa” , Toruń, 21-22 września 2013 r. 

Dr Grzegorz Krawiec był redaktorem naukowym monogra%i pt. Aktualne problemy postępowań 
w administracji publicznej, Sosnowiec 2013. Ponadto  opublikował trzy artykuły:

1. Kontrola sądowa administracji publicznej w świetle standardów europejskich, [w:] Aktualne 
problemy postępowań w administracji publicznej, pod red. G. Krawca, Sosnowiec 2013;

2. Pojęcie funkcjonariusza publicznego w ustawie o odpowiedzialności majątkowej funkcjona-
riuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, [w:] Prawne problemy samorządu terytorialnego, t. II, 
pod red. B.M. Ćwiertniaka, Sosnowiec 2013; 

3. O potrzebie nowelizacji przepisów o zachowaniu terminu w postępowaniu administracyjnym 
(art. 57 § 5 k.p.a.) i sądowo-administracyjnym (art. 83 § 3 p.p.s.a.), „Roczniki Administracji i Prawa”, 
pod red. M. Borskiego, nr XIII/2013. 

W „Rocznikach Administracji i Prawa” nr XIII/2013 ukazało się także przygotowane przez pana 
doktora sprawozdanie z konferencji „Zastosowanie public governance w prawie publicznym w Eu-
ropie Środkowej i Wschodniej”, 21.10.2013, Rzeszów. 

Dorobek dr Magdaleny Gurdek obejmuje następujące artykuły i rozdziały w monogra%ach:
1. Podmioty uprawione do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w kadencji 2010-2014, „Prze-

gląd Prawa Publicznego” 2013, nr 9;
2. Kierownik budowy i utrzymania dróg i jego dodatkowe zlecenia – „Pracownik Samorządowy” 2013, nr 5;
3. Oświadczenia majątkowe dyrektorów szkół i przedszkoli, „Pracownik Samorządowy” 2013, nr 11;
4.  Dodatkowe zajęcia radnego, „Wspólnota” 2013, nr 4;
5. Pracownik prowadzi sklepik w szkole, „Wspólnota” 2013, nr 7;
6. Dzierżawienie mienia komunalnego, „Wspólnota” 2013, nr 8;
7. Radny kierownikiem jednostki organizacyjnej, „Wspólnota” 2013, nr 10;
8. Uzasadnione podejrzenie o interesowność pracownika samorządowego, „Wspólnota” 2013, nr 25;
9. Ograniczenia radnych wynikające z art. 24e ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, „Roczniki 

Administracji i Prawa” nr XIII/2013;
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10. Odroczenie terminu wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, [w:] 
Prawne problemy samorządu terytorialnego, t. I pod. red. B.M. Ćwiertniaka, „O#cyna Wydawni-
cza „Humanitas”, Sosnowiec 2013, s. 203–220;

11. Ustanie stosunku pracy z wójtem, [w:] Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej (Zbiór stu-
diów), t. III, pod. red. B.M. Ćwiertniaka, „Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2013, s. 91–108;

12.  Ograniczenia w zakresie podejmowania dodatkowych zajęć, [w:] Opisy stanowisk pracy w samo-
rządzie, oceny pracownicze i przepisy antykorupcyjne. Poradnik ze wzorami dokumentów, praca 
zbiorowa pod red. D. Bąbiak-Kowalskiej, Warszawa 2013, s. 186-190. 

W bieżącym roku ukazały się także następujące artykuły dr Doroty Fleszer:
, Czas Informacji” 2013, nr 1;

2. , „Casus” 2013, nr 68;
3. , „Czas Informacji” 2013, nr 2;
4. , „Samorząd Terytorialny” 2013, nr 7-8;
5. , „Finanse Komunalne” 2013, nr 7-8;
6. , „Zeszyty Na-

ukowe Humanitas. Zarządzanie” Zeszyt 1/2013;
7. , „Zeszyty Naukowe Humanitas. 

Zarządzanie”,  Zeszyt 2/2013;
Dr Anna Rogacka-Łukasik była autorką rozdziału pt. Lokowanie produktu od strony nieuczciwej 

konkurencji, [w:] Faces of social communication. Around the issues of marketing and public relations 
in contemporary society (Oblicza komunikacji społecznej. Wokół problematyki marketingu i public 
relations w nowoczesnym społeczeństwie), pod red. M. Kaczmarczyka, O%cyna Wydawnicza „Hu-
manitas”, Sosnowiec 2013, a także artykułu pt. -

 

Przygotowanie do małżeństwa w Kościele katolickim 
jako obowiązek i uprawnienie nupturientów w monogra%i Jak przygotować do małżeństwa?, pod red. 
R. Sztychmilera i J. Krzywkowskiej, Olsztyn 2013, s. 39–47. 

W „Przeglądzie Prawa Gospodarczego” nr 1/2013 ukazał się natomiast artykuł współpracującej 
z Instytutem mgr Marty Boroń pt. Negocjowanie cen energii elektrycznej w świetle ustawy Prawo 

Mgr Mariusz Lekston opublikował artykuł Dyferencjacja prawa pracy. Studia z zakresu prawa pra-
cy i polityki społecznej, UJ, Kraków, Rocznik 2013, s. 55–77. Ponadto w bieżącym był autorem roz-
działu pt. Przyczyny wypowiedzenia stosunku pracy nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu na 
podstawie umowy o pracę w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, [w:] Aktualne zagadnienia 
prawa pracy i polityki socjalnej (Zbiór studiów), t. III, pod. red. B.M. Ćwiertniaka, O%cyna Wydawni-
cza „Humanitas”, Sosnowiec 2013, s. 43–61. 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH

Prof. dr hab. Wiktor Hołubko brał udział w Międzynarodowej konferencji naukowej na temat 
„Współczesne badania nad historią narodów słowiańskich”. Prykarpatskij narodowy uniwersytet im. 
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Wasyla Stefanyka, 19 września 2013 r., Iwano-Frankiwsk.
Dr Anna Pudło uczestniczyła czynnie w dwóch międzynarodowych konferencjach na temat:
1. National Parliaments and Multilevel Democracy in Europe, 7–9 marca 2013 r., Berlin, referat: 

Varieties of parliamentary scrutiny: Poland;
2. 3rd NIFIP´s International Annual Conference MACROECONOMIC POLICY IN TIMES OF 

CRISIS, Portp, Portugalia, 28–29 listopada 2013 r., referat pt.: !e Role of National Parliaments in 
Ensuring Democratic Legitimacy for Actions in the Eurozone. 

Dr Magdalena Półtorak była uczestniczką następujących konferencji: 
1. „(Nie) obecność kobiet w polityce – czy wspólna strategia dla Europy Środkowo-Wschod-

niej jest możliwa?”, konferencja Instytutu Spraw Publicznych i Fundacji im. Friedricha Eberta, War-
szawa, wrzesień 2013; 

2. „Czas na kobiety. Superwoman na rynku pracy”, konferencja Konfederacji Lewiatan, Ka-
towice, listopad 2013 r., Wystąpienie pt.: Dobre praktyki w godzeniu ról zawodowych i rodzinnych 
z perspektywy pracownika oraz pracodawcy. Najlepsze praktyki funkcjonujące na ryku pracy;

3. „Mama i tata równi w pracy i w domu. Ogólnopolska kampania na rzecz pro-
mocji i  idei równych szans”, Konferencja Izby Rzemieślniczej oraz Małej i  Średniej 
Przedsiębiorczości i TVP Katowice, Kraków, grudzień 2013 r., Wystąpienie pt: Najlep-
sze praktyki funkcjonujące w  małych, średnich i  dużych firmach w  zakresie rozwiązań 
promujących ideę równych szans oraz równego dostępu do zatrudnienia. Społeczna odpo-
wiedzialność pracodawców wobec umożliwienia kobietom i mężczyznom godzenia życia 
zawodowego z prywatnym.

4. „Kobieca Jakość Polityki”, Konferencja zorganizowana w ramach projektu „Kobieca Twarz 
Polityki” przez Stowarzyszenie Aktywne Kobiety ze środków MPPiS w ramach PO FIO, Katowice, 
grudzień 2013.

Dr Anna Kalisz uczestniczyła w  międzynarodowym kongresie pt. „Uniwersalny i  regionalny 
wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania, Warszawa, Sejm RP, 22-23 
kwietnia 2013 r.

Dr Magdalena Gurdek brała udział w:
1. Konferencji naukowej nt. „Dobra publiczne w administracji” zorganizowanej przez Wy-

dział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, 21.06.2013 r.; referat przygotowany 
do publikacji w „Opolskich Studiach Administracyjno-Prawnych” nt. Zrzeczenie się mandatu radne-
go a dobro wspólnoty samorządowej – planowana publikacja – lato 2014;

2. VII Seminarium Naukowego Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego UJ nt. „Pozycja 
ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego” 14.11.2013 r. – referat przy-
gotowany do zbiorowej publikacji będącej pokłosiem odbytego Seminarium nt. Odwołanie wójta 
pochodzącego z wyborów pośrednich – planowana publikacja – lato 2014

Dr Grzegorz Krawiec uczestniczył w dwóch konferencjach naukowych:
„Zastosowanie public governance w prawie publicznym w Europie Środkowej i Wschodniej”, 

21.10.2013, Rzeszów, Wystąpienie pt.: Założenia koncepcji good governance wobec materialnych, pro-
ceduralnych i ustrojowych zasad prawa administracyjnego;

„Ochrona praw i wolności jednostki wobec władczej ingerencji administracji publicznej – stan 
obecny i wyzwania”, Częstochowa, 9 maja 2013 r.. 

Dr Maciej Borski wspólnie z prof. WSH dr. Bolesławem Ćwiertniakiem brał udział w konferencji 
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naukowej „Pochodzenie i efektywność prawa” , Toruń, 21-22 września 2013 r.; wystąpienie nt. Inter-
net z perspektywy biernego prawa wyborczego. 

Dr Dorota Fleszer była uczestniczką następujących konferencji naukowych i seminariów:
1. Konferencji naukowej nt. „Problemy europeizacji – wybrane aspekty prawne, administracyjne 

i pedagogiczne”, 13.04.2013 r. Radom; wystąpienie: Europeizacja prawa administracyjnego – 
wybrane zagadnienia;

2. Seminarium naukowego nt. . 15.05.2013 
r. Opole; wystąpienie: 

;
3. Konferencji naukowej nt. „Dobra publiczne w administracji”, 21.06.2013 r. Opole; wystąpienie: 

Świadczenia pomocy społecznej jako forma zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego;
4. III Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Gospodarka, zmiany, zarządzanie”, 06.12.2013 r. 

Sosnowiec; wystąpienie: Z problematyki zarządzania w samorządzie terytorialnym.
Dr Jarosław Rokicki był uczestnikiem IV konferencji zamówień publicznych nt. „Specy$ka za-

mówień publicznych po nowelizacji PZP”, 08-09.10.2013, Serock. 
Dr Iwona Gredka brała z kolei udział w:
1. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: ,,10 lat obowiązywania ustawy o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami. Rozważania de lege lata i de lege ferenda”, Gdańsk – Gdynia, 22–23 
kwietnia 2013 r. Wystąpienie na temat: Narzędzia prawnej ochrony zabytków w świetle art. 95 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

2. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: ,,Problematyka prawna ochrony zabytków i  rynku 
sztuki”, Bydgoszcz, 24–25 października 2013 r. Wystąpienie na temat: Obrót zabytkami z per-
spektywy art. 20 ustawy o muzeach; 

Dr Robert Piega brał udział w III Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Małżeńskiego i Rodzinne-
go na Wydziale Prawa Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie (9–10 
V 2013 r.); wystąpienie na temat: Przygotowanie do małżeństwa w Kościele katolickim jako obowiązek 
i uprawnienie nupturientów. 

Zauważyć należy, iż pracownicy Instytutu oprócz wyżej wymienionych konferencji i sympozjów 
uczestniczyli, nakładem własnym, w licznych konferencjach, seminariach, i zebraniach naukowych. 
Np. prof. dr Bolesław M. Ćwiertniak w 2013 r. uczestniczył w pięćdziesięciu konferencjach, semina-
riach czy posiedzeniach naukowych (wliczając w to cykliczne konferencje i seminaria KNPiE PAN o/
Katowice, posiedzenia naukowe i seminaria Katedr Prawa Pracy UJ i UŁ, ogólnopolskie konferencje 
naukowe, między innymi w Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie 
Wrocławskim, w Toruniu, Opolu, Kocierzy, Czarnym Lesie czy Lublińcu). 

DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA

Prof. zw. dr hab. Adam Lityński został powołany przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Ty-
tułów do funkcji:

1. recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dra Marka Mączyńskiego na Wydziale Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podstawą habilitacji, oprócz całego dorobku naukowego, była 
przedłożona monografia pt. Organizacyjno-prawne aspekty funkcjonowania administracji bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego dla zajętych obszarów polskich w latach 1939-1945, ze szczególnym uwzględ-
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nieniem Krakowa jako stolicy Generalnego Gubernatorstwa. Wyd. PROMO 2012, ss. 527. Poza panem 
profesorem recenzentami w przewodzie byli: prof. dr hab. Dorota Malec (UJ), prof. UWr dr hab. Le-
onard Górnicki, prof. UMCS dr hab. Andrzej Wrzyszcz. Kolokwium habilitacyjne odbyło się 20 maja 
2013 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego postanowiła nadać dr. Mar-
kowi Mączyńskiemu stopień doktora habilitowanego nauk prawnych.

2. recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego prof. KUL dr hab. Grzegorzowi Górskiemu. 
Profesor Adam Lityński został także uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Śląskiego powołany do funkcji recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego prof. UŚ dr. 
hab. Marianowi Mikołajczykowi. Ponadto uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego pan profesor powołany został do funkcji recenzenta: 

1. w postępowaniu o mianowanie prof. dr hab. Doroty Malec, posiadającej już tytuł naukowy 
profesora, na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Historii Administracji i Myśli Ad-
ministracyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego; 

2. w postępowaniu o nadanie stopnia doktora nauk prawnych mgr. Karolowi Siemaszce. Podsta-
wą postępowania była rozprawa doktorska pt. Tzw. mały kodeks karny z 13 czerwca 1946 roku 
w świetle orzecznictwa Sądu Okręgowego w Krakowie w latach 1946-1950. Promotorką rozpra-
wy była prof. dr hab. Dorota Malec (UJ); obok prof. Adama Lityńskiego recenzentem był prof. 
UJ dr hab. Zdzisław Zarzycki (UJ). Obrona wywołała duże zainteresowanie, pytań i wypowie-
dzi było wyjątkowo dużo, co wynikało m.in. z wielowątkowości tej gruntownie przygotowanej 
pracy. Komisja Rady Wydziału wysoko oceniła przedłożoną rozprawę i – oczywiście – w gło-
sowaniu przyjęła rozprawę i postanowiła przedłożyć Radzie Wydziału pozytywny wniosek co 
do nadania Panu Karolowi Siemaszce stopnia doktora nauk prawnych.

Wreszcie – pan profesor został poproszony o wykonanie dla Wydziału Prawa Uniwersytetu w Bia-
łymstoku recenzji wydawniczej rozprawy habilitacyjnej dra Piotra Fiedorczyka pt. Prawo rodzinne 
w pracach nad uni%kacją i kody%kacją prawa w Polsce (1944-1964). Wydruk komputerowy rozprawy 
do druku liczy 720 stron. 

Prof. dr hab. Wiktor Hołubko był recenzentem dwóch rozpraw doktorskich: 
1. Puśko I., Społeczno-polityczne i narodowościow-kulturalne życie ziemi brzeskiej w Polsce mię-

dzywojennej (1919–1939) (obrona pracy odbyła się 22 X 2013 r. w Instytucie ukrainoznawstwa 
im. I. Krypjakiewicza Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (Lwów);

2. Syneńkyj W., Działalność wojskowa i naukowa Iwana Karpyncia (1898-1954). (obrona pracy 
odbyła się 10 XII 2013 r. w Instytucie ukrainoznawstwa im. I. Krypjakiewicza Narodowej Aka-
demii Nauk Ukrainy (Lwów).

Od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. prof. dr hab. Stanisław Nitecki uczestniczył w pracach 
projektu badawczego: „Tworzenie i  rozwijanie standardów usług pomocy i  integracji społecznej” 
współ/nansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Pan profesor przygotował wspólnie z Ireną Wolińską opracowanie Katalog barier administracyjno-
-prawnych wprowadzenia standardów. 

Dr Anna Pudło przygotowała ekspertyzę nt. Traktatu ustanawiającego Europejski Mechanizm Sta-
bilności (TEMS), decyzji Rady Europejskiej nr 2011/199/UE oraz Traktatu o stabilności, koordynacji 
i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej (Traktat %skalny), Kancelaria Prezydenta RP, s. 25. 
Ponadto pani doktor bierze udział w dwóch grantach: 
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1. Erasmus academic network on Parliamentary Democracy in Europe (PADEMIA)  
– 2013–2015;

2. OPAL – Observatory of Parliaments a�er the Lisbon Treaty; 2012–2014.
Dr Magdalena Półtorak była wykonawczynią badań eksperckich nt. czynników determinujących 

udział kobiet w życiu publicznym w woj. śląskim i autorką raportu z ww. badań. W dniu 28 listopada 
2013 r. w Katowicach zainaugurowano realizację projektu „Mama i tata równi w pracy i w domu 
– Ogólnopolska Kampania na rzecz promocji idei równych szans” realizowanego przez katowicką 
Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w partnerstwie z Telewizją Polską S.A. 
Oddział Terenowy w Katowicach. Wśród prelegentów wyłonionych w drodze konkursu znaleźli się 
pracownicy Instytutu: dr Magdalena Półtorak, która zaprezentowała wykład nt. dobrych praktyk 
w godzeniu ról zawodowych i rodzinnych (po stronie pracodawcy, jak również w rodzinie) oraz mgr 
Mariusz Lekston, który przedstawił istniejące rozwiązania prawne związane z godzeniem ról (ideą 
równych szans) w międzynarodowych korporacjach oraz małych, średnich i dużych �rmach. Projekt 
z udziałem ww. pracowników był realizowany w ramach warsztatów zorganizowanych w grudniu 
2013 r. (w roku 2014 przewiduje się kolejne). W ramach projektu TVP Katowice wyprodukowała 
również �lmy promujące ideę work – life balance, w których dr Magdalena Półtorak i mgr Mariusz 
Lekston wystąpili w roli ekspertów.

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

Prof. zw. dr hab. Adam Lityński postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisła-
wa Komorowskiego z dnia 24 stycznia 2013 r. odznaczony został Krzyżem O�cerskim Orderu Od-
rodzenia Polski. O nadanie tego odznaczenia wystąpiła Wyższa Szkoła Humanitas. W imieniu Pre-
zydenta RP odznaczenia dokonał Wicewojewoda Śląski Andrzej Pilot podczas dorocznej uroczystej 
gali, która odbyła się w WSH w dniu 28 czerwca 2013 r. W uznaniu osiągnięć w pracy dydaktycznej 
Pan Profesor otrzymał z kolei nagrodę Rektora WSH za postawę i aktywność prostudencką. Nagrodę 
tę otrzymała również dr Magdalena Gurdek. 

INNE FORMY AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ I ZAWODOWEJ

Prof. dr hab. Stanisław Nitecki od 1 stycznia 2014 r. pełni funkcję Przewodniczącego Wydziału IV 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. 

Dr Anna Pudło brała udział w prezydenckim programie eksperckim 2012–2013, Kancelaria Pre-
zydenta RP. Ponadto jest członkinią Zespołu ds. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Mini-
sterstwie Spraw Zagranicznych (od maja 2013 r.). 

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

zywania sporów” WPiA, UWM w Olsztynie;
4. była współorganizatorką i opiekunką Koła Naukowego Studentów Prawa „Prawo w praktyce”.
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Dr Jarosław Rokicki:
1. był twórcą forum internetowego dot. zamówień publicznych na stronie internetowej Śląskiego 

Związku Gmin i Powiatów;
2. jako kierownik Biura Koordynacji Zamówień Publicznych i  Opinii Prawnych w  Urzędzie 

Miejskim w Dąbrowie Górniczej przewodniczy comiesięcznym posiedzeniom grupy roboczej 
ds. zamówień publicznych powołanej w ramach struktur Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. 

Dr Tomasz Miłkowski w lipcu 2013 r. mianowany został na stopień inspektora Policji. 
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 udziały w projektach badawczych Stowarzyszenia, udział w Konferencjach 
i seminariach Stowarzyszenia: w szczególności prof. dr Bolesław M. Ćwiertniak, dr Maciej Borski, dr 
Grzegorz Krawiec). Przypomnieć można, iż prof. dr Bolesław M. Ćwiertniak pełni funkcje wiceprze-
wodniczącego Zarządu tego Stowarzyszenia, zaś dr Maciej Borski jest członkiem Komisji Rewizyjnej 
tegoż. W 2014 r. planowana jest bliższa współpraca Instytutu ze Stowarzyszeniem Badań nad Źró-
dłami i Funkcjami Prawa „Fontes”, której owocem będzie seminarium nt. „

Część pracowników Instytutu uzyskało 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


