
SPRAWOZDANIE Z III SEMINARIUM NAUKOWEGO 
STOWARZYSZENIA BADAŃ NAD ŹRÓDŁAMI 

I FUNKCJAMI PRAWA „FONTES” 
ODDZIAŁ W SOSNOWCU 

W dniu 20 października 2018 r. w murach Wyższej Szkoły Humanitas w So-
snowcu odbyło się kolejne, już trzecie, seminarium Stowarzyszenia Badań nad 
Źródłami i  Funkcjami Prawa „Fontes” Oddział w  Sosnowcu. Tradycyjnie, przed 
przystąpieniem do merytorycznej części prezes dr Magdalena Gurdek przywitała 
wszystkich przybyłych i wręczyła dyplomy nowym członkom Stowarzyszenia. Po-
gratulowała raz jeszcze pracownikom, studentom i  absolwentom WSH osiągnięć 
w  prestiżowym ogólnopolskim konkursie na prace badawcze „Wykładnia prawa 
jako pochodna rozumienia celu i  sposobu działania – edycja 2017/2018”, organi-
zowanym przez Stowarzyszenie Badań Nad źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. 
Wszystkie bowiem cztery zespoły badawcze reprezentujące w  konkursie Wyższą 
Szkołę Humanitas w Sosnowcu osiągnęły wielki sukces. Uroczyste wręczenie na-
gród odbyło się w dniu 23 września 2018 r. na terenie Uczelni Łazarskiego w War-
szawie. I tak:

1) Dziekan dr Maciej Borski – adiunkt w  Instytucie Administracji i  Prawa 
otrzymał wyróżnienie II stopnia za pracę naukową na temat: 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 życiem” realizują założenia programu 
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”?;

2) Mgr Ewa Mazelanik – zeszłoroczna absolwentka kierunku Prawo, zajęła 
I miejsce w kategorii Praca magisterska. Przygotowała pracę na temat: Analiza insty-
tucjonalna 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; 

3) Mgr Karolina Radlak – zeszłoroczna absolwentka kierunku Prawo, otrzy-
mała wyróżnienie w  kategorii Artykuł naukowy. Przygotowała artykuł na temat: 
Obowiązek szczepień a ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności – analiza insty-
tucjonalna 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;

4) Agnieszka Kaczmarczyk i Wioletta Kudela – studentki V roku na kierunku 
Prawo, zajęły II miejsce w kategorii Artykuł naukowy. Przygotowały artykuł na te-
mat: Program Rodzina 500+ – analiza instytucjonalna ustawy  z dnia 11 lutego 2016 
r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
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Zgromadzeni uczestnicy seminarium nagrodzili laureatów gromkimi brawami. 
Następnie rozpoczęła się merytoryczna część spotkania. Tym razem debatowano 
nad kwestiami związanymi z  łowiectwem. Interesujący referat wprowadzający do 
dyskusji pt. Drogi i bezdroża łowiectwa w Polsce wygłosił członek Stowarzyszenia, 
mgr Mirosław Machoń. Jego wystąpienie wywołało wśród uczestników seminarium 
burzliwą dyskusję na temat wykładni przepisów i efektów ich stosowania.

Magdalena Gurdek


