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Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji pt. 

„Unifikacja – Integracja – Konwergencja. 

Wzajemne oddziaływanie współczesnych systemów  

i gałęzi prawa”, 17–18 października 2016 roku, 

Częstochowa 

W dniach 17–18 października 2016 roku w Akademii im. Jana Długosza na 

Wydziale Filologiczno-Historycznym odbyła się Międzynarodowa Konferencja 

Naukowa pt. Unifikacja – Integracja – Konwergencja. Wzajemne oddziaływanie 

współczesnych systemów i gałęzi prawa, która została zorganizowana przez dr 
Paulinę Bieś-Srokosz, dra Jacka Srokosza oraz dr Ewelinę Żelasko-Makowską  
w ramach Środkowoeuropejskiego Forum Prawno-Administracyjnego. Pomysł 
na utworzenie Środkowoeuropejskiego Forum Prawno-Administracyjnego zro-

dził się w trakcie zorganizowanej w Częstochowie, w dniach 13–14 października 
2015 roku, Międzynarodowej Konferencji pt. Tendencje we współczesnej admi-

nistracji publicznej. Uczestnictwo tak wielu osób, w szczególności z państw Eu-

ropy Środkowej, dało impuls do stworzenia koncepcji corocznych spotkań i dys-

kusji nad zagadnieniami i problematyką prawną, bliską (wspólną) dla badaczy  
z państw środkowoeuropejskich.  

Konferencję pierwszego dnia (17.10.2016) otworzyła Pani Prorektor ds. Stu-

denckich dr hab. prof. AJD Grażyna Rygał wraz z Panią Dziekan Wydziału Filo-

logiczno-Historycznego dr hab. prof. AJD Agnieszką Czajkowską, które ser-

decznie przywitały przybyłych gości z Polski i z zagranicy oraz pogratulowały 
organizatorom inicjatywy i zaangażowania w realizację spotkania. Władze AJD 
oraz Wydziału podkreśliły znaczenie i doniosłość tematu konferencji nie tylko 
dla przedstawicieli nauki, ale także dla praktyków. Następnie głos zabrał dr hab. 
prof. AJD Paweł Wolnicki – Dyrektor Instytutu Prawa, Administracji i Zarzą-
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dzania, który podkreślił wartość i znaczenie tematyki konferencji, zwłaszcza  
w obecnych czasach. Przywitał także przybyłych na spotkanie, znaczących  
w nauce prawa administracyjnego, konstytucyjnego, finansowego oraz w teorii  

i filozofii prawa przedstawicieli poszczególnych ośrodków naukowych w Pol-

sce, gości z zagranicy – z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Czech, Słowacji oraz Wę-
gier, a także radców prawnych z Opolskiej Izby Radców Prawnych. Głos zabrali 
również dr Jacek Srokosz – witając gości w imieniu władz Wydziału Prawa  

i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, oraz dr Ewelina Żelasko-Makowska 

(Dyrektor ds. Dydaktyki IPAiZ), która w swoim powitaniu podkreśliła donio-

słość i znaczenie problematyki konferencji w dobie przemian i globalizacji,  
w tym także prawa. 

Obrady plenarne, którym przewodniczył dr hab. prof. AJD Paweł Wolnicki, 
rozpoczęły się od referatu dr hab. Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej (Uniwer-

sytet Wrocławski) pt. Zjawisko wzajemnego oddziaływania prawa publicznego  

i prawa prywatnego w kontekście problemu odpowiedniości i adekwatności 

usługi finansowej. Następnie głos zabrał dr Łukasz Dawid Dąbrowski z wystą-
pieniem nt. Cywilnoprawnej kontroli decyzji administracyjnych Prezesa UKE 

nakładających kary finansowe na przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Kolej-

nym prelegentem, który wygłosił referat pt. Prawo do zapomnienia w kontekście 

ochrony i realizacji praw człowieka w Internecie, była mgr Katarzyna Połu-

dniak-Gierz (Uniwersytet Jagielloński). 
Po przerwie ogłoszonej przez przewodniczącego obrad plenarnych, głos za-

brała dr Katarzyna Syroka-Marczewska (Uniwersytet Warszawski), prezentując 
referat pt. Dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych. Analiza wpływu regu-

lacji europejskich na Polski rynek farmaceutyczny. Wystąpienie poświęcone 
Wpływowi doktryny niemieckiej na ustalenie skutków losów spółki cywilnej po 

śmierci wspólnika według art. 872 Kodeksu cywilnego zaprezentował mgr Woj-

ciech Bańczyk (Uniwersytet Jagielloński). Następnie swoje poglądy nt. Przepi-

sów zakazujących molestowania seksualnego w zatrudnieniu jako przykład nie-

skutecznej transplantacji amerykańskiego prawa zaprezentował kolejny uczest-

nik konferencji, mgr Mateusz Gajda (Uniwersytet Łódzki). W dalszej części ob-

rad plenarnych głos zabrał dr Rafał Mańko (Uniwersytet Amsterdamski), który 
swoje przemówienie poświęcił tematyce dotyczącej Transferów prawnych we 

współczesnej Europie: czy wciąż „modernizacja przez transfer”? 

Po wszystkich wystąpieniach nastąpiła dyskusja. Podczas wymiany poglą-
dów uczestnicy konferencji podzielili się swoimi przemyśleniami odnośnie do 

wysuniętych postulatów przez poszczególnych prelegentów. Ponadto, wielu 
uczestników konferencji wyraziło swoje zainteresowanie problematyką poru-

szaną podczas obrad, przez zadawane szczegółowo pytania prelegentom. 
Zwieńczeniem pierwszego dnia Międzynarodowej Konferencji była uroczysta 
kolacja, którą uświetnił występ studentów z Instytutu Muzyki Akademii im. 
Jana Długosza. 
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Drugi dzień Międzynarodowej Konferencji (18.10.2016) rozpoczął się od 
obrad plenarnych, którym przewodniczyła Pani prof. dr hab. Lidia Zacharko 

(Uniwersytet Śląski), która w kilku słowach wyraziła swoje spostrzeżenia na te-

mat wzajemnych oddziaływań różnych systemów prawnych, a także na temat 
oddziaływania instytucji prawnych różnych gałęzi prawa na prawo administra-

cyjne, w szczególności prawo cywilne. Pierwszym prelegentem w tej części ob-

rad był dr hab. prof. AJD Paweł Wolnicki (Akademia im. Jana Długosza w Czę-
stochowie), który zaprezentował referat pt. Wybrane aspekty cywilnoprawne  

w polskim prawie archiwalnym. Następnie swój referat wygłosił prof. dr hab. 
Bogdan Dolnicki (Uniwersytet Śląski), przybliżając temat: Przenikanie prawa 

publicznego i prywatnego – nowe prawne formy działania administracji publicz-

nej. Kolejnym prelegentem był dr hab. prof. AJD Adam Habuda (Akademia im. 
Jana Długosza w Częstochowie), prezentujący poglądy nt. Miejsca prawa śro-

dowiska w systemie prawa. Dalszą część obrad uświetniły wystąpienia: prof. dr 
hab. Jadwigi Glumińskiej-Pawlic (Uniwersytet Śląski/Akademia im. Jana Dłu-

gosza w Częstochowie) pt. Związki prawa finansowego z prawem administra-

cyjnym, karnym i cywilnym oraz prof. dra hab. Adama Sulikowskiego (Uniwer-

sytet Wrocławski) pt. Ideologiczne podstawy apolityczności w kontekście 

orzecznictwa konstytucyjnego. Referaty te cieszyły się ogromnym zainteresowa-

niem wśród uczestników konferencji i były podstawą do prowadzonej dyskusji. 
Równolegle do trwających obrad plenarnych odbywał się panel międzynaro-

dowy, który zgromadził prelegentów z takich krajów, jak: Czechy, Słowacja, 
Węgry, Ukraina, Rosja oraz Białoruś. Pierwszą część tego panelu poprowadził 
dr Jacek Srokosz z Uniwersytetu Opolskiego. Drugą część poprowadził dr Rafał 
Mańko (Uniwersytet Amsterdamski), trzecią zaś – ostatnią – poprowadziła dr 
Paulina Bieś-Srokosz (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie). Wystą-
pienia prelegentów skupiały się na problemach związanych z oddziaływaniem 
prawa międzynarodowego, unijnego i obcego na dany system prawny. 

Po krótkiej przerwie uczestnicy Międzynarodowej Konferencji zgromadzili 
się w poszczególnych panelach tematycznych. Pierwszy panel, któremu prze-

wodniczył mecenas Arkadiusz Talik (rzecznik dyscypliny finansów publicznych 
przy RIO w Opolu), poświęcony był tematyce związanej z prawem publicznym, 

w tym głównie z prawem finansowym. W drugim panelu, któremu przewodni-

czył dr hab. prof. AJD Jerzy Rotko, tematyka referatów skupiała się wokół za-

gadnień związanych z prawem administracyjnym i wpływem prawa unijnego na 
nie. Moderatorem trzeciego panelu byli dr Bogusław Przywora i dr Marcin Ma-

zgaj (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), w tej części omawiano re-

feraty poświęcone wybranym zagadnieniom prawa publicznego. 
Referaty przedstawione przez prelegentów w danym panelu tematycznym 

wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród uczestników konferencji. Podczas 
wywiązanych dyskusji zostały sformułowane wnioski de lege ferenda i de lege 
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lata wobec kierunku zmian prawa oraz tendencji polskiego i zagranicznego 

ustawodawcy.  

Zwieńczeniem Międzynarodowej Konferencji było oficjalne pożegnanie go-

ści, na którym dr Paulina Bieś-Srokosz, dr Jacek Srokosz oraz dr Ewelina Żela-

sko-Makowska podziękowali uczestnikom za liczne przybycie, owocne obrady, 
a także wyrazili nadzieję na kolejne spotkanie w ramach II Środkowoeuropej-

skiego Forum Prawno-Administracyjnego w 2017 roku w Opolu. 


