
Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU ADMINISTRACJI 
I PRAWA WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANITAS

 W 2018 r. pracownicy i współpracownicy Instytutu Administracji i Prawa Wyższej 
Szkoły Humanitas wykazali się aktywnością na różnych polach, osiągając wiele sukce-
sów naukowych, dydaktycznych i zawodowych. Poniżej szczegółowe sprawozdanie. 

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW INSTYTUTU

Prof. dr hab. Adam Lityński w  bieżącym roku opublikował pracę pt. Między 
„białym” a „czerwonym” imperium. Rzecz o narodach Rosji 1917-1922, Oficyna Wy-
dawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2018, ss. 456 

oraz następujące artykuły i rozdziały w monografiach zbiorowych: 
1.  Armenia na drodze do leninowsko-kemalowskiego rozbioru (1917-1921), 

„Czasopismo Prawno-Historyczne” 2018, z. 1, s. 67-109;
2.  Komisja Kodyfikacyjna Drugiej Rzeczypospolitej, „Mówią Wieki. Magazyn 

Historyczny” 2018, numer specjalny 1, s. 110-117;
3.  Gruzińska próba wybicia się na niepodległość. W stulecie proklamacji De-

mokratycznej Republiki Gruzji (1918), „Roczniki Administracji i Prawa” 2018, rok 
XVIII, zeszyt 1, s. 109-130;

4.  Armenii droga do leninowsko-kemalowskiego rozbioru (1917-1921), „Czaso-
pismo Prawno-Historyczne” 2018, t. LXX, 2018, z. 1, s. 67-109;

5.  Ziemia i praca, chłopi i kułacy w Rosji i ZSRR 1917-1941, [w:] D. Łobos-Ko-
towska, P. Gala, M. Stańko (red.), Współczesne problemy prawa rolnego i cywilnego. 
Księga jubileuszowa Profesor Teresy Kurowskiej, Warszawa 2018, s. 279-298;

6.  Rok 1917 i Estonii droga do pierwszej niepodległości. W setną rocznicę ro-
syjskiej rewolucji, [w:] S. Bożyk i A. Olechno (red.), Ustrój państwa, myśl polityczno-
-prawna, współczesne systemy rządów. Prace ofiarowane profesorowi zw. nauk praw-
nych Adamowi Jamrozowi z okazji Jego Jubileuszu, Białystok 2018, s. 665-680; 

7.  Kodyfikacja prawa II Rzeczypospolitej, [w:] W. Kalwat, A. Krok, A. Rodziewicz, 
M. Różański, K. Wichowska (red.), Oblicza Niepodległej, Warszawa 2018, s. 148-179;

8. Recenzja: Słownik biograficzny adwokatów polskich, A-Ż, tom 3 (zmarli w latach 
1945-2010), zeszyt 1, Wyd. Naczelna Rada Adwokacka, Redakcja „Palestry”, Warszawa 
2018, ss. 662 + XXXIV; „Roczniki Administracji i Prawa”  2018, rok XVIII, z. 1 , s. 445-448; 

9. Recenzja: Arkadiusz Bereza, The Supreme Court 1917-2017. Presidents, Jud-
ges, Prosecutors of the Supreme Court. Published by: The Supreme Court in Warsaw. 
Warsaw 2017, pp. 671; „Annuals of the Administration and Law”, year XVIII, issue 2;
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10.  Uczony, nauczyciel, przyjaciel. Stanisław Płaza zapisany w  mojej pamięci. 
[wspomnienie o Uczonym]; „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2017, z. 10 
(4), s. 648–657 (nie wykazano w ubiegłorocznej kronice);

11. [wspólnie z  Wiktorem Hołubką], Ukraina na drodze do niepodległości 
(1918-1920). W setną rocznicę, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2017, t. XVI, z. 1,  
s. 11-54 (nie wykazano w ubiegłorocznej kronice);

Prof. dr hab. Ladislav Orosz był współautorem anglojęzycznego artykułu pt. Quashing 
the decisions on amnesty in the constitutional system of the Slovak Republic: Opening or clo-
sing Pandora’s box? (wspólnie z Jánem Mazákiem), „The Lawyer Quarterly”, Vol. 8, No. 
1 (2018), s. 1-21. Opublikował rozdziały: Účelovosť ústavných zmien a kritériá ich hod-
notenia w monografii zbiorowej Ústavné dni: 25. výročie Ústavy Slovenskej republiky – VI. 
ústavné dni : medzinárodná vedecká konferencia: 26.-27.9.2017, Košice 2018, s. 19-36, Ústa-
vný súd Slovenskej republiky o lekárňach a lekárenskej starostlivosti, [w:] 20 rokov záko-
na o liekoch a zdravotníckych pomôckach, Bratislava: SLK, 2018, s. 12-14 oraz A nemzeti 
kissebségek és etnikai csoportok jogai a nemzetközi dokumentumokban és implementációjuk 
a Szlovák Kösztársaság jogrendszerébe, [w:] A történelmi és a bevándorló keissebségek kul-
túrális, vallási, és nyelvi jogai : egy oktatói-hallgatói kutatócsoport munkáiból – Pécs 2017, 
s. 314-337 (niewykazany w ubiegłorocznym zestawieniu). Dorobek uzupełnia recenzja 
naukowa książki Ústavné dni: 25. výročie Ústavy Slovenskej republiky – VI. ústavné dni 
(wspólnie z Sabiną Grabowską i Tomášem Majerčákiem), Košice 2018, ss. 362. 

Prof. dr hab. Wiktor Hołubko był autorem rozdziału zatytułowanego Перші кроки 
масових армій; Становлення масових армій; Криза рекрутської системи і слабкість 
міліційної системи; Військово-теоретична думка другої чверті ХІХ – початку 
ХХ ст w monografii zbiorowej: Л. Войтович, B. Голубко, Історія війн і військового 
мистецтва: в 3-х т, t. 2. Від професійних найманих армій до масових (мобілізаційних) 
армій (початок XVI ст.- початок ХХ ст, Charków 2018, s. 820-968.

Prof. dr hab. Piotr Kruszyński opublikował (niewykazane w  ubiegłorocznej 
kronice): rozdział pt. Ułaskawienie a prawo łaski – pojęcia tożsame czy różne?, [w:]                
T. Grzegorczyk, R. Olszewski (red.), Verba volant, scriptamanent. Proces karny, pra-
wo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiąt-
kowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej, Warszawa 2017, s. 192-199 oraz we 
współautorstwie z K. Wlaźlak artykuł Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na tle 
porównawczym, „Prokuratura i Prawo” 2017, nr 5, s. 37-55. 

Prof. dr hab. Marian Liwo był autorem następujących artykułów i  rozdziałów 
w monografiach zbiorowych:

1.  Nieracjonalność działań prawodawcy jako jedna z przyczyn niepoprawności 
prawa. Wybrane przykłady z prawa administracyjnego, karnego i prawa pracy, „Prze-
gląd Prawa Publicznego” 2018, nr 12;

2.  Wpływ sprawności działania administracji publicznej na realizację określo-
nych zadań w  ujęciu regionalnym i  jej konsekwencje w  zakresie odpowiedzialności 
społecznej, „Przegląd Prawa Publicznego” 2018, nr 4;
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3.  Reguła władczości podmiotów nawiązujących stosunki pracy i stosunki służ-
bowe nad stronami tych stosunków oraz jej ograniczenia i konsekwencje, „Przegląd 
Prawa Publicznego” 2018, nr 7/8;

4.  Safety and health at work, the governemental services as a determinant of 
social safety, [w:] Occupational health and safety at workplaces, Rzeszów 2018;

5.  Odpowiedzialność karna za naruszenie obowiązków związanych z bezpie-
czeństwem i higieną pracy, [w:] Zagadnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego 
w jednostkach samorządu terytorialnego, Rzeszów 2018;

6.  Determinanty prawa pracy w demokratycznym państwie prawnym, [w:] De-
mokracja. Teoria prawa. Sądownictwo konstytucyjne. Profesorowi Adamowi Jamro-
zowi – uczonemu i wychowawcy, Białystok 2018;

7. [Wspólnie z R. Gonetem] Użytkowanie zabytków w górnictwie naftowym 
oraz ich wpływ na środowisko pracy i ochronę pracy w ujęciu historycznym oraz obec-
nie, [w:] I. Gredka-Ligarska, A. Rogacka-Łukasik, D. Rozmus (red.), Zabytki techni-
ki – nie tylko z perspektywy prawników, Sosnowiec 2018.

Prof. dr hab. Dariusz Rozmus był redaktorem naukowym (wspólnie z  Iwoną Gredką- 
Ligarską i Anną Rogacką-Łukasik) dwóch monografii: Zabytki techniki – nie tylko z perspek-
tywy prawników, Sosnowiec 2018 oraz Muzea. Aspekty praktyczne i prawne, Sosnowiec 2018 
wydanych przez Oficynę Wydawniczą „Humanitas” oraz współautorem wstępu do tych 
monografii. Ponadto był autorem artykułu zatytułowanego Ty istniejesz, ponieważ Maat 
istnieje; Maat istniej,e ponieważ ty istniejesz, „Roczniki Administracji i Prawa” nr XVIII/1,            
s. 151-169 oraz rozdziału pt. Otwarte muzeum. Relikty olkuskich murów obronnych i  synagogi 
jako pomniki pamięci, [w:] Muzea. Aspekty praktyczne i prawne, Sosnowiec 2018.

Prof. dr hab. Bolesław Maciej Ćwiertniak był autorem komentarza do art. 68-75 Ko-
deksu pracy w: K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2018, s. 516-591. 

Prof. dr hab. Anna Mokrysz-Olszyńska opublikowała artykuł Podwójne standar-
dy jakości produktów markowych w UE – w poszukiwaniu rozwiązań w czasopiśmie 
„Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2018, nr 2, s. 7-17.

Prof. dr hab. Marek Pliszkiewicz był autorem rozdziału pt. Tendencje rozwojo-
we polskiego prawa pracy w  ujęciu historycznym i  porównawczym zamieszczonego 
w Księdze jubileuszowej Profesora Grzegorza Goździewicza pt. Tendencje rozwojo-
we indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, Toruń 2017 s. 53-63 oraz sprawozdania 
z dyskusji na temat: Dialog społeczny po 12 miesiącach funkcjonowania Rady Dialo-
gu Społecznego na posiedzeniu Rady Naukowej kwartalnika „Dialog. Pismo Dialogu 
Społecznego” 2017, nr 2 (53), s. 4-8, które ukazały się co prawda w roku 2017, ale nie 
były wykazywane w ubiegłorocznej kronice. 

Dr Maciej Borski w bieżącym roku opublikował monografię zatytułowaną Pu-
bliczne formy wspierania opiekunów osób z niepełnosprawnościami, Sosnowiec 2018, 
ss. 277, wydaną nakładem Oficyny Wydawniczej „Humanitas”. Ponadto był auto-
rem następujących artykułów i rozdziałów w monografiach zbiorowych:
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1.  Obywatelska inicjatywa ustawodawcza w polskim porządku prawnym – pró-
ba oceny z perspektywy praktyki parlamentarnej (wspólnie z Bogusławem Przyworą), 
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2018, Rok LXXX, zeszyt 2, s. 19-33;

2.  Wspomaganie niezależnego życia i włączanie w społeczeństwo osób z niepełno-
sprawnościami w praktyce – kilka uwag na tle wdrażania Konwencji o prawach osób nie-
pełnosprawnych (wspólnie z M. Zrałek), „Themis Polska Nova” 2018 nr 13, s. 218-242;

3.  Czy zmiany w  ustawie o  pomocy społecznej wprowadzone ustawą z  dnia 
22.06.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za ży-
ciem” realizują założenia programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”? 
„Przegląd Prawa Publicznego” 2018, nr 3, s. 10-27;

4.  Правові та соціальні аспекти імплементації республікою польща 
конвенції про права інвалідів (Aspekty prawno-społeczne wdrażania Konwen-
cji o  prawach osób niepełnosprawnych przez Rzeczpospolitą Polską), „Экономика 
и Право” (Economics and Law) 2018, nr 1(49), s. 66-75;

5.  Selected instruments of the polish electoral law enabling people with disabi-
lities to exercise an active voting right (Wybrane instrumenty polskiego prawa wybor-
czego umożliwiające osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z czynnego prawa 
wyborczego), „Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції” (Actual pro-
blems of native jurisprudence) 2018, nr 1, s. 47-54;

6.  Features of business negotiations in commercial companies (wspólnie z O.V. 
Kolomytsevą i A.V. Karakai), „Збірник наукових праць Черкаського державного 
технологічного університету. Серія: Економічні науки” 2018, nr 1, s. 14-20;

7.  Ewolucja mechanizmów stwarzania osobom niepełnosprawnym i w pode-
szłym wieku możliwości pełnego udziału w akcie wyborczym, [w:] E. Żelasko-Ma-
kowska, K. Mucha, B. Przywora, M. Wrzalik (red.), Aktualne problemy prawa wybor-
czego w Polsce, tom II, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 
2018, s. 73-84.

Dr Anna Rogacka-Łukasik była redaktorem naukowym (wspólnie z   Iwoną 
Gredką- Ligarską i  Dariuszem Rozmusem) dwóch monografii: Muzea. Aspekty 
praktyczne i prawne, Sosnowiec 2018 oraz Zabytki techniki – nie tylko z perspektywy 
prawników, Sosnowiec 2018 wydanych przez Oficynę Wydawniczą „Humanitas”. 
Była też autorką artykułu zatytułowanego Złożenie skargi przez konsumenta za po-
średnictwem ODR (Online Dispute Resolution) – internetowego systemu rozstrzyga-
nia sporów opublikowanego w   „Opolskich Studiach Administracyjno-Prawnych” 
z 2018 r., a także następujących rozdziałów w monografiach zbiorowych: 

1.  Efektywna ochrona praw osób niepełnosprawnych, [w:] E. Wójcicka (red.), 
Efektywna ochrona prawna jednostek – uwarunkowania, wyzwania, perspektywy, 
Częstochowa 2018, s. 209-218;
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2.  Pełnomocnictwo ogólne w  sprawach podatkowych – wyjątek czy reguła? 
(wspólnie z Małgorzatą Szczęśniak [w:] S. Fundowicz, P. Możyłowski, T. Stanisław-
ski (red.), Ochrona praw jednostki w postępowaniu administracyjnym i podatkowym, 
Radom 2018, s. 179-190;

3.  Digitalizacja muzealiów jako pole eksploatacji utworu, [w:] I. Gredka-Li-
garska, A. Rogacka-Łukasik, D. Rozmus (red.), Muzea. Aspekty praktyczne i prawne, 
Sosnowiec 2018;

4.  Wpływ e-konsumenta na kształtowanie handlu elektronicznego, [w:]                   
P. Szymczyk, M. Maciąg (red.), Społeczno-ekonomiczne aspekty życia w XXI wieku, 
Lublin 2018, s. 143-153. 

Dr Dorota Fleszer w bieżącym roku opublikowała następujące artykuły i  roz-
działy w monografiach zbiorowych: 

1.  Prawo do lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego na gruncie orzecznic-
twa, „Samorząd Terytorialny” 2018, nr 4, s. 45-54;

2.  Umowa o wykonanie inicjatywy lokalnej, „Finanse Komunalne” 2018, nr 
10, s. 23-30;

3.  Udzielanie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacji celowych 
na cele publiczne na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych, „Finanse 
Komunalne” 2018, nr 11, s. 28-38;

4.  Akty planowania w prawie administracyjnym, [w:] J. Blicharz, L. Zacharko 
(red.), Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna, Katowice 2018 s. 225-238;

5.  Dane osobowe podmiotu wnoszącego podanie, [w:] S. Fundowicz, P. Moży-
dłowski, T. Stanisławski (red.), Ochrona praw jednostki w postępowaniu administra-
cyjnym i podatkowym, Radom 2018, s. 111-121. 

Dr Magdalena Gurdek była autorką pracy Prawo do używania fotoradarów przez 
straże gminne – od przyznania do utraty, Sosnowiec 2018.

oraz następujących artykułów i rozdziałów w monografiach zbiorowych:
1.  Introduction of administration control in the units of the public finance sec-

tor as an example of the transfer of methods of activity from the private sector to the 
public sector,   [w:] P. Bieś-Srokosz, J. Srokosz, E. Żelasko-Makowska (red.), Mutual 
interaction between contemporary system and branches of law in European countries, 
Częstochowa 2017, s. 91-100 (pozycja niewykazana w poprzednim zestawieniu);

2.  The swordalways cuts both ways – a  few remarks on the side effects of regula-
tions introduced under the influence of political pressure (within the context of Aarticle 
67 sec. 3 of the Local Referendum Act) [Kij zawsze ma dwa końce, czyli kilka uwag 
– w kontekście art. 67 ust. 5 ustawy o referendum lokalnym – o ubocznych skutkach 
regulacji wprowadzanych pod wpływem presji politycznej], „Przegląd Prawa Publicz-
nego” 2017, nr 7-8, s. 139-148 (pozycja niewykazana w poprzednim zestawieniu);

3.  Nakaz odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących radnych gminy do rad-
nych dzielnicy m.st. Warszawy, „Roczniki Administracji i Prawa”, Rok XVIII, z. 1, s. 49-69; 
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4.  Wójt i osoba pozostająca we wspólnym pożyciu – nowe podmioty objęte ogra-
niczeniami z art. 24f ustawy o samorządzie gminnym, „Roczniki Administracji i Pra-
wa”, Rok XVIII, z. 1, s. 71-88;

5.  Informal rules of competition for power applied by self-government employ-
ees in local election, “Przegląd Prawa Publicznego” 2018, nr 7-8, s. 54-62;

6.  Czy usuwać z BIP oświadczenia majątkowe osób, które nie uzyskały manda-
tu?, „Wspólnota” 2018, nr 21;

7.  Osoby pozostające we wspólnym pożyciu z  zakazami od nowej kadencji, 
„Wspólnota” 2018, nr 6;

8.  Opłata za postój pojazdu w  sobotę w  strefie płatnego parkowania, [w:]            
M. Mędrala, W. Fill, A. Mituś (red.), Kierunki zmian w  administracji publicznej, 
Warszawa 2018, s. 29-41. 

Magdalena Gurdek wspólnie z Iwoną Gredką-Ligarską, Katarzyną Płonką-Biele-
nin i Anną Rogacką-Łukasik przygotowała też Sprawozdanie z konferencji naukowej 
„Muzea – teoria i praktyka. Być albo nie być we współczesnym świecie”, Sosnowiec 15 
maja 2017 r. opublikowane w „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2018, nr 1, s. 103-115. 

Dr Tomasz Miłkowski był autorem rozdziału pt. Uprawnienie do gromadzenia 
informacji w  ramach działań antyterrorystycznych opublikowanego w  monografii 
zbiorowej pod red. D. Fleszer Bezpieczeństwo informacji w administracji publicznej, 
Sosnowiec 2017 s. 51-66 (pozycja niewykazana w zeszłorocznej kronice). 

Dr Andrzej Pokora opublikował dwa artykuły, które ukazały się co prawda 
w 2017 r., ale nie zostały uwzględnione w ubiegłorocznej kronice. Są to: Ways of ob-
taining information about the debtor’s assets in court enforcement proceedings, „An-
nuals of th Administration and Law”, Year 17/2, s. 327-339 oraz Umowa majątkowa 
a postępowanie egzekucyjne przeciwko małżonkom – zarys problematyki, „Roczniki 
Administracji i Prawa”, rok XVIII/1, s. 273-289.

Dr Jarosław Rokicki był autorem dwóch rozdziałów: Partycypacja społeczna 
(pojęcie, aspekty teoretyczne) i Konsultacje społeczne (ujęcie procesualne) w mono-
grafii zbiorowej przygotowanej pod redakcją Magdaleny Gurdek pt. Partycypacja 
społeczna we współczesnym samorządzie terytorialnym, Sosnowiec 2017 (obie po-
zycje niewykazane w ubiegłorocznym zestawieniu). Ponadto w roku 2017 nawią-
zał współpracę z prestiżowym miesięcznikiem „Przetargi Publiczne”, w którym był 
współautorem (z M. Zastrzeżyńskim) następujących artykułów o tematyce zamó-
wień publicznych: Zmiana „innego podmiotu”, „Przetargi Publiczne” 2017, nr 11 
(niewykazane w ubiegłorocznej kronice), Przesłanki zatrzymania wadium, „Prze-
targi Publiczne” 2018, nr 1, Kształtowanie konkurencji, „Przetargi Publiczne” 2018, 
nr 2 i Realizacja planu postępowań (cz. 1), „Przetargi Publiczne” 2018, nr 5. 
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UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH

Prof. dr hab. Adam Lityński w dniach 16-17.11.2017 r. uczestniczył (co nie było 
wykazywane w ubiegłorocznej kronice) w   21. Międzynarodowej konferencji na-
ukowej „Kultura Europy Środkowej” w Zabrzu, która miała za hasło naukowe: Pra-
ca, jej rola i funkcje społeczne na przestrzeni wieków w kontekście Europy Środkowej. 
Organizatorami byli: UM w Zabrzu, PAN Oddział w Katowicach, Polskie Towarzy-
stow Historyczne Oddział w Katowicach. Profesor Lityński wygłosił tam referat pt. 
GUŁag w systemie pracy ZSRR. 

Ponadto: 
1. w dniach 10-12.9.2018 roku uczestniczył w XXVII Ogólnopolskim Zjeździe 

Historyków Ustroju i Prawa oraz Doktryn Politycznych i Prawnych, której tematem 
było: Wojny i ich wpływ na przemiany ustroju, prawa, myśli politycznej. Zjazd odbył 
się w Lublinie, organizatorem był UMCS. Prof. A. Lityński został wcześniej popro-
szony przez organizatorów o podjęcie się i wygłoszenie głównego referatu plenar-
nego na temat: Wojny XX wieku i ich wpływu na ustrój i prawo. Profesor zadanie 
to podjął, ale nie mając pewności, czy stan zdrowia pozwoli mu na dojazd do Lu-
blina, uzgodnił z organizatorami i dobrał sobie współpracowników-współautorów 
(dr hab. Annę Stawarską-Rippel (UŚ) oraz dr hab. prof. UwB Piotra Fiedorczyka). 
Profesor A. Lityński na zjazd przybył i osobiście referat wygłosił; 

2. w  dniach 25-26.10.2018 roku wziął udział w  konferencji zorganizowanej 
przez Instytut Historii UJ, Instytut Historii UŚ oraz Instytut Historii Uniwersytetu 
Wrocławskiego pt. Między obowiązkami, przywilejami a  prawem Rzeczypospolitej 
XVI-XVIII wieku. Konfederacje staropolskie. 

Prof. dr hab. Ladislav Orosz wygłosił referat zatytułowany Ustanovovanie sudcov 
Slovenskej republiky a zánik ich funkcie (náčrt aktuálnych problémov) [Powoływanie 
sędziów Republiki Słowackiej i zakończenie pełnienia przez nich funkcji (zarys bie-
żących problemów) podczas międzynarodowej konferencji naukowej Organizácia 
súdnej moci v  Poľskej republike, Českej republike a Slovenskej republike (ústavné výcho-
diská a  ich presadzovanie v ústavno-politickej praxi) [Organizacja władzy sądowniczej 
w Rzeczpospolitej Polskiej, Republice Słowackiej i Republice Czeskiej (podstawy konsty-
tucyjne i ich promowanie w praktyce konstytucyjno-politycznej], która odbyła się w Ko-
szycach 17–18.05.2018. Profesor wziął także udział w międzynarodowej konferencji 
naukowej pt. Ústavný súd Slovenskej republiky v  treťom funkčnom období – VII. 
Ústavné dni [Sąd Konstytucyjny Republiki Słowackiej w trzecim dziesięcioleciu funkcjo-
nowania – VII dni konstytucyjne] w Koszycach 25.09.2018, podczas której przedstawił 
wystąpienie nt. Ústavný súd Slovenskej republiky v III. funkčnom období – hodnotenie 
zainteresovaného (o sebareflexii a užitočných odkazoch pre nasledovníkov) [Sąd Kon-
stytucyjny Republiki Słowackiej w trzecim dziesięcioleciu funkcjonowania – ocena osoby 
zainteresowanej (o autorefleksji i przydatnych wskazówkach dla obserwujących)].
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Prof. dr hab. Bolesław M. Ćwiertniak oprócz udziału w czterech Posiedzeniach Na-
ukowych Sekcji Nauk Prawnych Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych PAN od-
dział w Katowicach oraz w seminariach naukowych zorganizowanych w Wyższej Szkole 
Humanitas w Sosnowcu przez Oddział Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funk-
cjami Prawa „Fontes” (wymienionymi przy okazji uczestnictwa innych pracowników 
Instytutu) i czterech zebraniach naukowych Katedry Prawa Pracy i Polityki Socjalnej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestniczył w następujących konferencjach naukowych:

1. Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Organizacja i funkcjonowanie aglo-
meracji miejskich zorganizwana przez Katedrę Prawa Samorządu Terytorialnego Wydzia-
łu Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniach 8-9.03.2018 r.;

2. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Stosowanie umów cywilnoprawnych 
w świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Łódzko-poznański począ-
tek dyskusji zorganizowana przez Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia 
Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonujące w strukturach Katedry Prawa Pracy Uni-
wersytetu Łódzkiego, w Łodzi w dniach 18-19.04.2018 r.;

3. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawo pracy w  obliczu kodyfikacji 
i nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, powiązana z uroczystością upamięt-
niającą postać i dorobek prof. dr. hab. Tadeusza Zielińskiego, zorganizowana przez 
Katedrę Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, w Krakowie w dniach 23-25.05.2018 r.;

4. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zabytki techniki: ich dzieje, trwanie, 
rewitalizacja zorganiozwana przez: Instytut Administracji i Prawa WSH, Stowarzy-
szenie „Fontes”, Studenckie Koło Naukowe Prawa i Administracji „Prawo w prakty-
ce” oraz instytucje muzealne regionu, w Sosnowcu w dniu 11.06.2018 r.;

5. Międzynarodowej Konferencji Naukowej Teoria, organizacja i praktyka procesu 
prawotwórczego zorganizowana przez: Stowarzyszenie „Fontes”, Uczelnię Łazarskiego, 
Przegląd Prawa Publicznego), w  Warszawie w  dniach 21-23.09.2018 r., a  połączona 
z VII Zjazdem Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”;

6. Międzynarodowej Konferencji Naukowej III Środkowoeuropejskie Forum 
Prawno-Administracyjne: Prawo Publiczne w Krajach Europy Środkowo-Wschodniej: 
tradycje, dziedzictwo, perspektywy zorganizowana przez Wydziały Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetów: Opolskiego, Wrocławskiego i Uniwersytetu im. Jana Długo-
sza w Częstochowie), we Wrocławiu w dniach 18-19.10.2018 r.;

7. Międzynarodowej Konferencji Naukowej Nowe formy zatrudnienia zorgani-
zowana przez: Katedrę Prawa Pracy i Polityki Socjalnej Wydziału Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zakład Prawa Pracy Instytutu Nauk Prawnych 
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Instytut Prawa Pracy i Polityki Społecznej 
w Rzeszowie, w Rzeszowie w dniach 25-27.11.2018 r.

8. Ogólnopolskim Seminarium Naukowym Analiza instytucjonalna ustawy 
z  dnia 8  grudnia 2017 r. o  zmianie ustawy o  drogach publicznych oraz niektórych 
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innych ustaw w zakresie art. 4 pkt 8 nowelizującego art. 77 ustawy o transporcie dro-
gowym, zorganizowane przez Oddział Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funk-
cjami Prawa „Fontes” w Sosnowcu, Sosnowiec, 15.12.2018 r.

Profesor Ćwiertniak był ponadto członkiem rad programowych konferencji 
wskazanych w  punktach 3-7, przewodniczącym lub moderatorem sesji obrad na 
konferencjach wskazanych w punktach 4-7. Na konferencji „Nowe formy zatrud-
nienia” (punkt 7) wygłosił referat zatytułowany Refleksje nad formami zatrudnienia 
i ich wpływem na systematykę prawa, we wszystkich wskazanych (punkty 1-7) za-
bierał głos w dyskusji.

Prof. dr hab. Wiktor Hołubko uczestniczył w Ogólnopolskiej Konferencji Na-
ukowej „Wojna – Wojsko – Bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki”, zorganizowa-
nej przez Uniwersytet Szczeciński 14.03.2017 roku (niewykazanej w ubiegłorocznej 
kronice). Profesor wygłosił referat zatytułowany Ukrainizacja rosyjskiej armii cesar-
skiej w 1917 roku i początek odrodzenia się ukraińskiej tradycji militarnej, który opu-
blikowany został w monografii pokonferencyjnej Wojna – Wojsko – Bezpieczeństwo. 
Studia i materiały, tom II, red. A. Aksamitowski, P. Chrobak, R. Gałaj-Dempniak, 
D. Okoń, A. Smoliński, H. Walczak, A. Wojtaszak, Szczecin 2017, s. 381-390. 

Prof. dr hab. Marek Pliszkiewicz uczestniczył w Europejskim Kongresie Prawa 
Pracy, który odbył się w Pradze w dniach 20-22.09.2017 r. Wygłosił na nim referat 
Social Dialogue in Poland on Historical and Comparative Background (nie wykazano 
w ubiegłorocznej kronice). 

Prof. dr hab. Dariusz Rozmus wziął udział w Ogólnopolskiej Konferencji Nauko-
wej Zabytki techniki – ich dzieje, trwanie, rewitalizacja zorganizowanej przez Instytut 
Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu wraz ze Stowarzysze-
niem Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” oraz Muzeum Miejskim Szty-
garka w Dąbrowie Górniczej, Muzeum Miasta Jaworzna i Pałacem Schoena. Muzeum 
w Sosnowcu, na której przedstawił wystąpienie zatytułowane Uwagi o potrzebie badań 
i ochrony śladów najstarszej metalurgii metali kolorowych na ziemiach polskich. Profe-
sor był także członkiem komitetu naukowego tej konferencji. 

Dr Maciej Borski uczestniczył w Międzynarodowej konferencji naukowej Teoria, or-
ganizacja i praktyka procesu prawotwórczego zorganizowanej przez Stowarzyszenie Ba-
dań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” oraz Uczelnię Łazarskiego w Warszawie 
w dniach 22-23.09.2018 r. Podczas konferencji wygłosił wystąpienie na temat „Opieka 
wytchnieniowa” jako ważny instrument wsparcia opiekunów osób z niepełnosprawnościami. 
Ponadto w bieżącym roku był członkiem komitetów organizacyjnych dwóch konferencji:

1. Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Zabytki techniki – ich dzieje, trwa-
nie, rewitalizacja, zorganizowanej przez Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szko-
ły Humanitas w Sosnowcu, Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa 
„Fontes”, Muzeum Miejskie Sztygarka w  Dąbrowie Górniczej, Muzeum Miasta Ja-
worzna, Muzeum w Sosnowcu, która odbyła się w Sosnowcu dnia 11.06.2018 r.,
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2. Międzynarodowej konferencji Efektywne zarządzanie gospodarką, tech-
nologie informacyjne, marketing, biznes (Eфективне управління економікою: 
інформаційні технології, маркетинг, бізнес), zorganizowanej przez: 
Mіністерство Oсвіти і Hауки Yкраїни, Черкаський Державний Технологічний 
Університет, Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wyższą Szkołę Hu-
manitas, Społeczną Akademię Nauk w Krakowie, Кременчуцький Національний 
Університет, імені Михайла Остроградського, Державний внз «Національний 
Гірничий Університет, м. Дніпропетровськ, Чернівецький Національний 
університет імені Юрія Федьковича, Państwowy Uniwersyt Technologiczny 
w Czerkasach. Konferencja odbyła się na Ukrainie w Czerkasach dnia 19.04.2018 r.,

3. Seminarium naukowego pt. Drogi i bezdroża łowiectwa w Polsce Stowarzy-
szenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”, Oddział w Sosnowcu, któ-
re odbyło się w WSH w Sosnowcu 20.10.2018 r.

4. VI Międzynarodowej konferencji naukowej Gospodarka – Zmiany – Zarzą-
dzanie 2018, która odbyła się w dnia 7 grudnia 2018 r. w Sosnowcu, a organizowana 
była przez Instytut Zarządzania i Ekonomii WSH oraz Instytut Przedsiębiorstwa SGH.

5. Ogólnopolskim seminarium naukowym Analiza instytucjonalna ustawy 
z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych in-
nych ustaw w zakresie art. 4 pkt 8 nowelizującego art. 77 ustawy o transporcie drogo-
wym, zorganizowanym przez Oddział Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funk-
cjami Prawa „Fontes” w Sosnowcu, które odbyło się 15.12.2018 r. w Sosnowcu. 

Dr Anna Rogacka-Łukasik wygłosiła referat zatytułowany Funkcjonalne powią-
zania wybranych instytucji prawa publicznego z prawem prywatnym międzynarodo-
wym podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Prawo publiczne w kra-
jach Europy Środkowo-Wschodniej: tradycje, dziedzictwo i perspektywy (Public law 
in Central and Eastern Europe: traditions, legacies and perspectives), która odbyła się 
w ramach Środkowoeuropejskiego Forum Prawno-Administracyjnego we Wrocła-
wiu w dniach 18-19.10.2018 r. 

Ponadto w bieżącym roku wzięła udział w następujących wydarzeniach naukowych: 
1. „Program Rodzina 500+ – analiza instytucjonalna ustawy z dnia 11 lutego 

2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci”. Seminarium naukowe, Stowa-
rzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”, Oddział w Sosnowcu, 
które odbyło się w Sosnowcu 13.01.2018 r.

2. Wspólnym posiedzeniu naukowym Sekcji Nauk Prawnych Komisji Nauk 
Prawnych i  Ekonomicznych PAN, Oddział Katowice oraz Katedry Prawa Cywil-
nego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego na temat Nowa ustawa o dystrybu-
cji ubezpieczeń i wpływ jej regulacji na kształtowanie stosunków ubezpieczeniowych, 
które odbyło się w Katowicach 22.01.2018 r.

3. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Zabytki techniki – ich dzieje, trwa-
nie, rewitalizacja, zorganizowanej przez Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szko-



Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU ADMINISTRACJI I PRAWA... 353

ły Humanitas w Sosnowcu, Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa 
„Fontes”, Muzeum Miejskie Sztygarka w  Dąbrowie Górniczej, Muzeum Miasta Ja-
worzna, Muzeum w Sosnowcu, która odbyła się w Sosnowcu dnia 11.06.2018 r.,

4. Międzynarodowej konferencji naukowej „Teoria, organizacja i  praktyka 
procesu prawotwórczego” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Badań nad Źródła-
mi i Funkcjami Prawa „Fontes” oraz Uczelnię Łazarskiego w Warszawie w dniach 
22-23.09.2018 r.

5. VII Ogólnopolskim Zjeździe Cywilistów Aksjologia prawa cywilnego i cy-
wilnoprawna ochrona dóbr, który odbył się w Krakowie 24-25.09.2018 r.

6. Seminarium naukowym pt. Drogi i bezdroża łowiectwa w Polsce zorgani-
zowanym przez Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”, 
Oddział w Sosnowcu, które odbyło się w Sosnowcu 20.10.2018 r.

7. Krajowym Kongresie Konsumenckim – Ogólnopolskiej Konferencji Nauko-
wej: Świadomość i edukacja konsumenta na rynku usług finansowych w świetle aktu-
alnych wyzwań rynkowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby – perspektywy, 
zorganizowanym przez Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskie-
go, który odbył się 30.11.2018 r. na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego.

8. VI Międzynarodowej konferencji naukowej Gospodarka – Zmiany – Zarządza-
nie 2018, która odbyła się w dnia 7 grudnia 2018 r. w Sosnowcu, a organizowana była 
przez Instytut Zarządzania i Ekonomii WSH oraz Instytut Przedsiębiorstwa SGH.

9. Ogólnopolskim Seminarium Naukowym Analiza instytucjonalna ustawy 
z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych in-
nych ustaw w zakresie art. 4 pkt 8 nowelizującego art. 77 ustawy o transporcie drogo-
wym, zorganizowanym przez Oddział Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funk-
cjami Prawa „Fontes” w Sosnowcu, które odbyło się 15.12.2018 r. w Sosnowcu. 

Ponadto w  bieżącym roku dr A. Rogacka-Łukasik była członkiem komitetów 
organizacyjnych dwóch konferencji:

1. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Zabytki techniki – ich dzieje, trwa-
nie, rewitalizacja, zorganizowanej przez Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szko-
ły Humanitas w Sosnowcu, Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa 
„Fontes”, Muzeum Miejskie Sztygarka w  Dąbrowie Górniczej, Muzeum Miasta Ja-
worzna, Muzeum w Sosnowcu, która odbyła się w Sosnowcu dnia 11.06.2018 r.,

2. Międzynarodowej konferencji naukowej Teoria, organizacja i praktyka pro-
cesu prawotwórczego zorganizowanej przez Stowarzyszenie Badań nad Źródłami 
i Funkcjami Prawa „Fontes” oraz Uczelnię Łazarskiego w Warszawie w dniach 22-
23.09.2018 r.

Dr Magdalena Gurdek wygłosiła referaty na temat: 
1.  Nowelizacja ustawy o  samorządzie gminnym dokonana ustawą z dnia 11 

stycznia 2018 r. jako negatywny przykład praktyki tworzenia prawa podczas Między-
narodowej Konferencji Naukowej „Teoria, organizacja i praktyka procesu prawo-
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twórczego” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami 
Prawa „Fontes” oraz Uczelnię Łazarskiego w Warszawie w dniach 22-23.09.2018 r.,

2.  Czy straże gminne są potrzebne, czy też rzeczywiście nie? podczas Międzyna-
rodowej Konferencji Naukowej Prawo publiczne w krajach Europy Środkowo-Wschod-
niej: tradycje, dziedzictwo i perspektywy, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 18-
19.10.2018 r., a  zorganizowana została w ramach III Środkowoeuropejskiego Forum 
Prawno-Administracyjnego przez Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwer-
sytetu Jana Długosza w Częstochowie, Katedrę Teorii Filozofii i Prawa Uniwersytetu 
Opolskiego oraz Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ponadto w bieżącym roku wzięła udział w następujących wydarzeniach naukowych: 
1. Ogólnopolskim Seminarium Naukowym Program Rodzina 500+ – analiza 

instytucjonalna ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywa-
niu dzieci, zorganizowanym przez Oddział Stowarzyszenia Badań nad Źródłami 
i Funkcjami Prawa „Fontes” w Sosnowcu, Sosnowiec, 13.01.2018 r.,

2. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Bezpieczeństwo imprez masowych, 
zorganizowanej przez Instytut Bezpieczeństwa Narodowego WSH w Sosnowcu, So-
snowiec, 5.04.2018 r.,

3. Ogólnopolskim Seminarium Naukowym Obowiązek szczepień a ogranicze-
nie konstytucyjnych praw i wolności – analiza instytucjonalna projektu ustawy z dnia 
27 października 2017 r. o zmianie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw, 
zorganizowanym przez Oddział Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami 
Prawa „Fontes” w Sosnowcu, Sosnowiec, 7.04.2018 r., 

4. Międzynarodowej Konferencji Gminnych Policji Bezpieczny obszar/Tech-
nologia/Prewencja i Edukacja/Przepisy prawa, zorganizowanej przez FT Technolo-
gies S.A. oraz Krajową Radę Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Olomouc, 11-13.04.2018 r.,

5. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Skuteczna komunikacja kluczem do 
optymalizacji metod pozyskiwania informacji przez Policję, zorganizowanej przez 
Instytut Bezpieczeństwa Narodowego oraz Instytut Psychologii WSH w Sosnowcu, 
Sosnowiec, 21.04.2018 r.,

6. Międzynarodowej Konferencji Naukowej Partycypacja samorządu teryto-
rialnego oraz grup dyspozycyjnych w kształtowaniu systemu bezpieczeństwa państwa 
(Participation of local government and dispositional groups in shaping the state securi-
ty system partycypacja), zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakład Socjologii 
Grup Dyspozycyjnych Instytutu Socjologii UWr, Akadémia Ozbrojených Síl gen. 
M. R. Štefánika, Slovenska Republika, Akademickie Koło Naukowe Security & So-
ciety IS UWr., Wrocław 10-11.05.2018 r.,
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7. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zabytki techniki, ich dzieje, trwanie, 
rewitalizacja zorganizowanej przez Instytut Administracji i Prawa Wyższej Szko-
ły Humanitas w Sosnowcu wraz ze Stowarzyszeniem Badań nad Źródłami i Funk-
cjami Prawa „Fontes” oraz Muzeum Miejskim Sztygarka w  Dąbrowie Górniczej, 
Muzeum Miasta Jaworzna i Pałacem Schoena. Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec, 
11.06.2018 r. 

8. Międzynarodowej konferencji naukowej Teoria, organizacja i praktyka pro-
cesu prawotwórczego zorganizowanej przez Stowarzyszenie Badań nad Źródłami 
i Funkcjami Prawa „Fontes” oraz Uczelnię Łazarskiego w Warszawie w dniach 22-
23.09.2018 r.

9. Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Prawo publiczne w krajach Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej: tradycje, dziedzictwo i perspektywy (Public law in Cen-
tral and Eastern Europe: traditions, legacies and perspectives), która odbyła się w ra-
mach Środkowoeuropejskiego Forum Prawno-Administracyjnego we Wrocławiu 
w dniach 18-19.10.2018 r.

10. Ogólnopolskim Seminarium Naukowym Drogi i bezdroża łowiectwa w Pol-
sce, zorganizowanym przez Oddział Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcja-
mi Prawa „Fontes” w Sosnowcu, Sosnowiec, 20.10.2018 r.

11. Ogólnopolskim Seminarium Naukowym Analiza instytucjonalna ustawy 
z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych in-
nych ustaw w zakresie art. 4 pkt 8 nowelizującego art. 77 ustawy o transporcie drogo-
wym, zorganizowanym przez Oddział Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funk-
cjami Prawa „Fontes” w Sosnowcu, Sosnowiec, 15.12.2018 r.

Dr Dorota Fleszer wygłosiła referat nt. Współpraca administracji publicznej z orga-
nizacjami pozarządowymi podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej Prawo 
publiczne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej: tradycje, dziedzictwo i perspektywy, 
która odbyła się we Wrocławiu w dniach 18-19.09.2018 roku, a zorganizowana zo-
stała w ramach III Środkowoeuropejskiego Forum Prawno-Administracyjnego przez 
Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Długosza w Często-
chowie, Katedrę Teorii Filozofii i Prawa Uniwersytetu Opolskiego oraz Katedrę Teorii 
i Filozofii Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto uczestniczyła w  Międzyna-
rodowej konferencji naukowej Teoria, organizacja i praktyka procesu prawotwórczego 
zorganizowanej przez Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa Fontes 
oraz Uczelnię Łazarskiego w Warszawie w dniach 22-23.09.2018 r. oraz w II Krajo-
wej Konferencji Naukowej Rynek finansowy w Polsce.  Misselling. Postawy uczestników 
rynku. Świadomość i edukacja zorganizowanej we Wrocławiu przez Wydział Prawa, 
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 30.11.2018 r. 

Dr Andrzej Pokora wygłosił referat Zabezpieczenie interesów przedsiębior-
cy w postępowaniu egzekucyjnym podczas III Kongresu Nauki i Praktyki Biznesu. 
Nauka Napędza, który odbył się w dniach 27-29.09.2017 r. w Wyższej Szkole Hu-
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manitas w  Sosnowcu (nie wykazano w  ubiegłorocznej kronice). Ponadto uczest-
niczył w  Międzynarodowej konferencji naukowej Teoria, organizacja i  praktyka 
procesu prawotwórczego zorganizowanej przez Stowarzyszenie Badań nad Źródła-
mi i Funkcjami Prawa „Fontes” oraz Uczelnię Łazarskiego w Warszawie w dniach 
22-23.09.2018 r. oraz w Ogólnopolskim Seminarium Naukowym Analiza instytu-
cjonalna ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych 
oraz niektórych innych ustaw w zakresie art. 4 pkt 8 nowelizującego art. 77 ustawy 
o transporcie drogowym, zorganizowanym przez Oddział Stowarzyszenia Badań nad 
Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” w Sosnowcu, Sosnowiec, 15.12.2018 r.

Dr Łukasz Strzępek wziął udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej The 
independence of judges in their judicial and social context, która odbyła się w Paryżu 
14.09.2018 r., a zorganizowana została przez Academy of European Law – Paryż. 

Dr Radosław Hrynkiewicz wziął udział w Seminarium Naukowym Funkcje Konsty-
tucji, zorganizowanym przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego, Wydziału Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniu 21.02.2017 r., podczas którego wygłosił 
referat zatytułowany Funkcje Konstytucji (nie wykazano w ubiegłorocznej Kronice). 

DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA

Szeroko rozumiana działalność ekspercka prof. dr. hab. Adama Lityńskiego 
przybierała w bieżącym roku następującą postać: 

1. W dniu 7 maja 2018 r. o godz. 11.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się publiczna obrona doktorska magister 
Marty Paszek (IPN O/Katowice), mieszkanki Sosnowca. Tytuł rozprawy: Wojskowy 
Sąd Rejonowy w Katowicach (1946-1955). Organizacja i funkcjonowanie. Promotorem 
rozprawy był prof. dr hab. Adam Lityński; funkcję promotora pomocniczego pełniła 
dr hab. Anna Stawarska-Rippel (UŚ). Recenzje sporządzili i osobiście na obronę przy-
byli: dr hab. prof. UwB Piotr Fiedorczyk oraz dr hab. prof. UMCS Andrzej Wrzyszcz. 
Komisji, przed którą odbywała się obrona, przewodniczył dziekan wydziału prof. dr 
hab. Czesław Martysz. Praca została przyjęta jednomyślnie oraz jednomyślnie uznana 
za wyróżniającą się. Decyzję komisji potwierdziła później Rada Wydziału. 

2. Na zlecenie Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskie-
go prof. Lityński sporządził opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyj-
nym dr hab. Izabeli Lewandowskiej-Malec; opinia była wydana w postępowaniu o po-
wołanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Historii Prawa Polskiego. 
Kandydatka stanowisko to otrzymała, jak również objęła funkcję kierownika Katedry. 

3. Senat Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie powołał profesora Ada-
ma Lityńskiego do funkcji recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Adama Skoczenia 
pt. Wolność sumienia i wyznania w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego w Polsce 
Ludowej. Profesor Adam Lityński obowiązek ten przyjął. 



Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU ADMINISTRACJI I PRAWA... 357

4. Profesor został także powołany i uczestniczył w pracach komisji habilitacyj-
nej w przewodzie dr. Wojciecha Organiściaka. Posiedzenie komisji odbyło się w Kra-
kowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego. Jako swoje główne osiągnięcie 
naukowe kandydat wskazał monografię Wincentego Skrzetuskiego „Prawo polityczne 
narodu polskiego” (Katowice 2016, ss. 590). Komisja uznała, że zarówno całokształt 
osiągnięć naukowych kandydata, jak i  przedłożona monografia spełniają stosowne 
wymogi nadania stopnia naukowego, co zostało zatwierdzone przez Radę Wydziału. 

5. Na zlecenie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów – dla Rady Wy-
działu Prawa Uniwersytetu w Białymstoku profesor Lityński wykonał recenzję habi-
litacyjną w postępowaniu habilitacyjnym dr. Marcina Łysko. Kandydat jako główne 
swoje osiągnięcie naukowe po doktoracie wskazał monografię Prace nad kodyfika-
cją materialnego prawa wykroczeń w Polsce Ludowej (1960-1971) [Wyd. Temida2, 
Białystok 2016, ss. 351]. Komisja uznała, że zarówno całokształt osiągnięć nauko-
wych kandydata, jak i przedłożona monografia spełniają stosowne wymogi nadania 
stopnia naukowego, co zostało zatwierdzone przez Radę Wydziału. 

6. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów pismem z 17 grudnia 2018 zapro-
siła Profesora na 8 stycznia 2019 r. na posiedzenie Sekcji Nauk Humanistycznych i Spo-
łecznych, na którym będzie ponownie rozpatrywany wniosek Rady Wydziału Prawa, Pra-
wa Kanonicznego i Administracji KUL o przedstawienie dr. hab. Grzegorza Górskiego do 
tytułu naukowego profesora. Profesor Adam Lityński były już dwukrotnie recenzentem 
powołanym przez Radę Wydziału we wcześniejszych postępowaniach w tej sprawie. 

7. Dla Lubelskiego Towarzystwa Naukowego Profesor sporządził opinię o mo-
nografii dr. hab. prof. UMCS Arkadiusza Berezy Sąd Najwyższy 1917-2017. Prezesi, 
sędziowie, prokuratorzy Sądu Najwyższego. Wydawca: Sąd Najwyższy w Warszawie. 
Warszawa 2017, ss. 671. Pięknie wydana, ogromna księga, bogato ilustrowana, wy-
dana została przez Sąd Najwyższy, pracujący jeszcze pod prezesurą profesor Małgo-
rzaty Gersdorf, z okazji stulecia Sądu. 

Ponadto Profesor od 2013 r. jest członkiem Komisji Historycznej Polskiej Akademii 
Umiejętności – Stacja Naukowa w Katowicach. 

W bieżącym roku profesor Bolesław Maciej Ćwiertniak powołany został w skład 
Komisji ds. nadania stopnia doktora habilitowanego dr Anety Kowalczyk, w postępo-
waniu prowadzonym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie. Ponadto:

1. Rada Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersytetu Łódzkiego powołała 
Profesora na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Moniki Sowińskiej pt. Rozwią-
zanie stosunku pracy z inicjatywy pracownika a zasada wolności pracy;

2. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego powo-
łała Profesora na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Anny Węgrzyn pt. Statut 
szkoły wyższej jako źródło nawiązania stosunku pracy nauczycieli akademickich;
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3. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach powołała Profesora na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Sławomira Pie-
karczyka pt. Układy zbiorowe pracy – analiza teoretycznoprawna;

4. Senat Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej po-
wołał Profesora na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Szynala pt. Sądowa 
kontrola rozwiązania stosunku pracy jako środek ochrony trwałości stosunku pracy.

Dodatkowo Profesor sporządził recenzje wydawnicze następujących monografii:
1. P. Wolnicki, O. Kucharski, Formy zatrudnienia i ich dokumentacja w kościo-

łach i innych związkach wyznaniowych, Częstochowa 2018 – dla Wydawnictwa im. 
Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

2. A.M. Świątkowski, Wzorce pracy w prawie, Kraków 2018 – dla Wydawnic-
twa Naukowego Akademii Ignatianum w Krakowie.

3. K.W. Baran (red.), Principles of Polish Labour Law, Warszawa 2018 – dla 
Wydawnictwa C.H.Beck w Warszawie i Katedry Prawa Pracy i Polityki Socjalnej 
WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prof. dr hab. Ladiclav Orosz został powołany i uczestniczył w pracach komisji 
habilitacyjnej w przewodzie JUDr. Mariána Gibu, PhD. Prace toczyły się na Wy-
dziale Prawa Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie w marcu 2018 r. Profesor 
był także recenzentem i  członkiem komisji ds. obrony pracy doktorskiej JUDr. 
Lajosa Mészárosa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Komeńskiego w  Bratysławie 
w sierpniu 2018 r. Ponadto profesor Orosz przygotował dwie recenzje wydawnicze:

1. monografii E. Berthotyová, Judiaktúpra v azylových veciach, C.H.Beck, Bra-
tislava 2018, s. 227,

2. podręcznika J. Svák – T. Grůnwald, Nadnárodné systémy ochrany ľudských 
práv. Zväzok I. Štruktúra systémov a ochrana politických práv, Bratislava 2019, s. 584.

Prof. dr hab. Wiktor Hołubko jest zastępcą przewodniczącego Rady Naukowej 
do spraw uzyskania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk hi-
storycznych na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki i Narodo-
wej Akademii Wojsk Lądowych im. Hetmana P. Sahajdacznego. Profesor jest także 
członkiem Rady Naukowej czasopisma „Z dziejów prawa”, wydawanego przez Uni-
wersytet Śląski. 

Dr Magdalena Gurdek była kierownikiem projektu badawczego Prawo do uży-
wania fotoradarów przez straże gminne – od nabycia do utraty, finansowanego z do-
tacji MNiSW. 

Dr Anna Rogacka-Łukasik była kierownikiem projektu badawczego Instytucje 
prawa cywilnego wykorzystywane przy określeniu wysokości szkody i zadośćuczynie-
nia za doznaną krzywdę na gruncie regulacji, finansowanego z dotacji MNiSW. 
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WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

Prof. dr hab. Ladislav Orosz jako sędzia słowackiego Sądu Konstytucyjnego otrzymał 
nagrodę „Judikát roka 2018” („Orzeczenie roku 2018”) przyznaną przez tygodnik społecz-
no-polityczny „Trend“, za orzeczenie o sygnaturze II. ÚS 285/2017 z dnia 12.10.2017 roku. 

Prof. dr hab. Bolesław Maciej Ćwiertniak otrzymał list gratulacyjny od Prezy-
dium PAN Oddziału w Katowicach za działalność w Komisji Nauk Prawnych i Eko-
nomicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach.

Dr Maciej Borski otrzymał w bieżącym roku II wyróżnienie w konkursie „Wy-
kładnia prawa jako pochodna rozumienia celu i sposobu działania – edycja 2017-
2018” organizowanym i  sponsorowanym m.in. przez: Stowarzyszenie Badań nad 
Źródłami i  Funkcjami Prawa „Fontes”, Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania 
Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych Kopipol oraz Wy-
dawnictwo Wolters Kluwer S.A. oraz nagrodę Rektora Wyższej Szkoły Humanitas 
za działalność dydaktyczną w uznaniu osiągnięć dydaktycznych oraz zaangażowa-
nia w pracy na rzecz społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Humanitas. 

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”. 
Ponadto Profesor w bieżącym roku: 
1. na zlecenie Fundacji Przyjaciół Toruńskiego Wydziału Prawa i  Admini-

stracji wykonał recenzję wydawniczą rozprawy habilitacyjnej – monografii Anny 
Moszyńskiej Geneza prawa spadkowego w kodeksie cywilnym z 1964 roku. Postępo-
wanie wydawnicze trwa;

2. poproszony został i wykonał recenzję wydawniczą monografii dr hab. prof. 
UwB Katarzyny Laskowskiej Przestępczość w  Rosji z  perspektywy prawa karnego 
i kryminologii dla Wydawnictwa Temida 2. Autorka następnie otrzymała za tę mo-
nografię tytuł naukowy profesora;

3. na zlecenie Naczelnej Rady Adwokackiej – Redakcji „Palestry” wykonał 
recenzję wydawniczą tomu trzeciego Słownika biograficznego adwokatów polskich, 
objętość 616 stron;

4. wykonał recenzje wydawnicze dwóch kolejnych, obszernych tomów cza-
sopisma naukowego „Miscellanea Historico-Iuridica”, t. 16, z. 1  i 2. Tom nosi datę 
2017, ale faktycznie ukazał się w 2018 r.;
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5. na zlecenie IPN O/Warszawa wykonał recenzję wydawniczą monografii dr 
Elżbiety Romanowskiej pt. Wkrótce już stanę przed innym sądem…”. Prawnicy II 
Rzeczypospolitej represjonowani w Polsce w latach 1944-1956. 

Prof. dr hab. Ladislav Orosz pełni funkcję sędziego słowackiego Sądu Konsty-
tucyjnego.

Bogata aktywność naukowa i zawodowa prof. dr. hab. Mariana Liwo obejmuje:
1. członkostwo w  Stowarzyszeniu Badań nad Źródłami i  Funkcjami Prawa 

„Fontes”, 
2. członkostwo w Zarządzie Stowarzyszenia Ochrony Pracy,
3. członkostwo w Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej,
4. przewodniczenie Zarządowi Oddziału Rzeszowskiego Stowarzyszenia 

Ochrony Pracy,
5. członkostwo w Komisji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” ukierunko-

wanego na promowanie zasad etyki i kultury przedsiębiorczości w biznesie „budu-
jącego prestiż firm na rynku ogólnopolskim”.

Ponadto Profesor jest konsultantem prawnym Rady OPZZ Województwa Pod-
karpackiego z siedzibą w Rzeszowie. 

Prof. dr hab. Marek Pliszkiewicz jest od:
1. 1981 roku członkiem Polskiej Sekcji Stowarzyszenia Przyjaciół Francuskiej 

Kultury Prawniczej im. Henri Capitant,
2. 2008 roku członkiem Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Sto-

warzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego,
3. 2016 roku członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, desygnowanym 

do Komisji przez Forum Zwiazków Zawodowych. 
Profesor jest także (od 2014 r.) członkiem Rady Naukowej Kwartalnika „Dialog. 

Pismo dialogu społecznego”. 
Prof. dr hab. Bolesław Maciej Ćwiertniak jest sekretarzem redakcji wielotomo-

wego opracowania „System prawa pracy”. Jako stały recenzent współpracuje między 
innymi z następującymi periodykami:

1. „Przegląd Prawa Publicznego” (wydawany przez wydawnictwo Wolters 
Kluwer.pl);

2. „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej” (obecnie wydawane 
przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego);

3. „Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego” (Wydawnic-
twa Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Gdańskiego).

Dodatkowo Profesor jest sekretarzem naukowym Komisji Nauk Prawnych 
i  Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział w  Katowicach, jak również 
przewodniczącym Komitetu Godności Honorowych Stowarzyszenia Badań nad 
Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Profesor Ćwiertniak jest także członkiem na-
stępujących stowarzyszeń: Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Stowarzyszenie 
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Edukacji Administracji Publicznej, Polskie Stowarzyszenie Prawa Pracy i Zabezpie-
czenia Społecznego (sekcja polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy 
i Zabezpieczenia Społecznego), Stowarzyszenia Inteligencji Bytomskiej „Eureka”.

Dr Magdalena Gurdek jest prezeską Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funk-
cjami Prawa „Fontes”, Oddział w Sosnowcu, a także członkinią Katowickiego Oddzia-
łu PAN, Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych. Stale współpracuje także z:

1. czasopismem branżowym „Wspólnota” – na łamach którego udziela porad 
prawnych w rubryce „Prawnik odpowiada”; przygotowuje liczne popularyzatorskie 
teksty tematyczne z zakresu szeroko pojętej administracji publicznej, a także wystę-
puje w charakterze eksperta w sprawach z zakresu samorządu terytorialnego,

2. czasopismem branżowym „Pracownik Samorządowy” – przygotowując po-
pularyzatorskie teksty tematyczne z zakresu tematyki pracowników samorządowych,

3. Stowarzyszeniem Wspierania Samorządności w  Mikołowie i  Centrum 
Szkolenia Kadr Administracji Rządowej i Samorządowej AWANS z siedzibą w By-
tomiu – prowadząc szkolenia z zakresu prawa samorządu terytorialnego dla szero-
kiej grupy samorządowców (radnych, prezydentów miast) oraz z zakresu postępo-
wania administracyjnego dla urzędników samorządowych.

Dr Anna Rogacka-Łukasik pełni funkcję Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Sto-
warzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”, jest także członkinią 
Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych na kadencję 2015-2018 Polska Akade-
mia Nauk, Oddział w Katowicach. Jest także opiekunem naukowym Koła Nauko-
wego Studentów i Absolwentów Prawa i Administracji WSH „Prawo w praktyce”.

Dr Dorota Fleszer jest członkinią Komisji Nauk Prawnych i  Ekonomicznych 
Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach. 

Dr Mariusz Lekston pełni funkcję Prorektora ds. organizacyjno-prawnych i po-
lityki kadrowej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

Dr Maciej Borski pełni funkcję Prodziekana ds. studenckich Wydziału Admini-
stracji i Zarządzania Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Ponadto od 2012 r. jest 
zastępcą Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Badań nad Funk-
cjami i Źródłami Prawa „Fontes”, zaś od 2010 r. członkiem Komisji Nauk Prawnych 
i Ekonomicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Jest także od: 

1. 2011 roku redaktorem naczelnym wydawanego od 2000 r. czasopisma 
„Roczniki Administracji i Prawa”,

2. 2017 roku członkiem kolegium redakcyjnego kwartalnika „Proceedings of 
Scientific Works of Cherkasy state technological university. Series: Economic Scien-
ces” (Збірнику наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки ), wydawanego 
przez Państwowy Uniwersytet Techologiczny w Czerkasach,

3. 2017 roku członkiem kolegium redakcyjnego kwartalnika „Актуальні 
проблеми вітчизняної юриспруденції (Actual problems of native jurispruden-
ce)”, wydawanego przez Oles Honchar Dnipropetrovsk National University.
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Dr Tomasz Miłkowski pełni funkcję Szefa Służby Ochrony Państwa.
Dr Radosław Hrynkiewicz jest sekretarzem redakcji czasopisma „Ius et Admi-

nistratio” – Kwartalnika Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszow-
skiego.

Zebrał i opracował
Maciej Borski


