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JUBILEUSZ PROFESORA STANISŁAWA SALMONOWICZA  
POŁĄCZONY Z PREZENTACJĄ NAJNOWSZEJ KSIĄŻKI  
PANA PROFESORA 

 

 
PROF. DR HAB. DANUTA JANICKA 

KATEDRA HISTORII DOKTRYN POLITYCZNO-PRAWNYCH  

I PRAWA NIEMIECKIEGO WPIA UMK W TORUNIU 

 

 

 W dniu 15 listopada 2016 r. odbyła się uroczystość z okazji 85-tych Urodzin Pana Profesora  

Stanisława Salmonowicza, połączona z prezentacją jego najnowszej książki: Od XVI do XX wieku.  

Studia historyczne i historycznoprawne (Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016, ss. 241).  

 Jubilat przybył na spotkanie wraz z Małżonką Panią Marią Salmonowicz. W uroczystości wzięli 

udział pracownicy naukowi naszego Wydziału, Wydziału Nauk Historycznych oraz Pracowni Historii 

Pomorza i Krajów Bałtyckich Instytutu Historii PAN. Wśród przybyłych znaleźli się m.in. dwaj byli rek-

torzy Uniwersytetu – profesorowie Stanisław Dembiński i Andrzej Radzimiński, były Marszałek Senatu 

Jan Wyrowiński oraz inni znakomici goście. 

 Gospodarz uroczystości Pan Dziekan Zbigniew Witkowski przedstawił długą, lecz niełatwą drogę 

naukową Jubilata. Pan Prorektor Andrzej Sokala odczytał okolicznościowy adres Jego Magnificencji. 

Pani Profesor Danuta Janicka przypomniała koleje życia Pana Profesora Stanisława Salmonowicza. 

Nawiązała do okresu studiów prawniczych zaliczonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiów  

doktoranckich odbytych na Uniwersytecie Warszawskim, rozpoczęciu pracy naukowej na Uniwersy-

tecie Jagiellońskim i przeniesieniu z Krakowa do Torunia po habilitacji – dokładnie w 1966 r.  

Przypomniała, jak kariera uniwersytecka Pana Profesora na naszym Wydziale załamała się nieoczeki-

wanie za sprawą Służby Bezpieczeństwa PRL-u. Wskazała, w jakich okolicznościach Pan Profesor  

znalazł zatrudnienie w toruńskiej placówce Polskiej Akademii Nauk – dzisiejszej Pracowni Historii 

Pomorza i Krajów Bałtyckich Instytutu Historii PAN. Wskazała na okoliczności uchylenia bezpodstaw-

nej decyzji ministerialnej o zwolnieniu z pracy i powrót Pana Profesora na nasz Uniwersytet  

w 1982 r. Odtąd – po dziś dzień – Pan Profesor Stanisław Salmonowicz jest czynnym naukowcem  

i wykładowcą oraz podporą naukową naszego Wydziału. 

 Wszyscy mówcy zgodnie podkreślali zasługi Jubilata, który jest wybitnym, cenionym w Polsce  

i za granicą prawnikiem i historykiem, specjalizującym się nie tylko w historii państwa i prawa Polski 

oraz Europy, ale także w dziejach politycznych oraz rozwoju oświaty, kultury i nauki. Przypomniano  

o ogromnym wkładzie Pana Profesora w badania nad historią najnowszą, a zwłaszcza okupacją hitle-

rowską, Polskim Państwem Podziemnym, Powstaniem Warszawskim oraz okresem stalinowskim. 

Niektóre wyniki tych ostatnich badań naukowych znalazły się (obok tematów z dawniejszych czasów 

nowożytnych), w najnowszej książce Jubilata, którą podczas uroczystego wieczoru przedstawił jego 

uczeń profesor Przemysław Olszowski, kierownik wspominanej toruńskiej placówki PAN. 

 Jubilatowi odśpiewano Sto lat oraz Plurimos annos, a oracjom, miłym rozmowom i ciekawym 

wspomnieniom nie było końca. 
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O TYM CO I JAK ZMIENIAĆ W NAUKACH SPOŁECZNYCH  
I HUMANISTYCZNYCH W POLSCE. 
SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI 

 

 
DR JULIA KAPELAŃSKA-PRĘGOWSKA 

KATEDRA PRAW CZŁOWIEKA WPIA UMK 

 

 

 Konferencja Rozwój humanistyki: co i jak zmieniać w naukach społecznych i humanistycznych  

w Polsce?, która odbyła się w Toruniu w dniach 24-25 listopada 2016 r., była drugą z dziewięciu kon-

ferencji programowych poprzedzających Narodowy Kongres Nauki, którego celem jest poddanie de-

bacie różnych koncepcji zmian polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Organizatorami toruńskiej kon-

ferencji był Wydział Humanistyczny UMK i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 Pierwszego dnia konferencji odbyły się całodniowe zamknięte spotkania siedmiu zespołów robo-

czych, w ramach których poruszano następujące zagadnienia: 1) Jak ewaluować NSH w Polsce?;  

2) Aplikacyjność NSH. O ekspertyzie w NSH i o relacjach NSH z rynkiem i instytucjami publicznymi;  

3) Doskonałość badawcza i dydaktyczna w NSH; 4) System grantowy dla NSH – dysfunkcje i możli-

wości; 5) System publikacji i publikowanie w NSH – w poszukiwaniu porównywalności; 6) Ścieżki ka-

riery młodych badaczy w NSH; 7) Warsztat studencki: szanse i bariery w studiowaniu NSH w Polsce.  

 Każdy z zespołów był koordynowany przez młodego naukowca z wydziałów humanistycznych  

i społecznych UMK, jego członkami byli natomiast badacze (do 45. roku życia), reprezentujący różne 

dyscypliny NSH i różne ośrodki naukowe z całej Polski. Zadaniem każdego z pięcioosobowych zespo-

łów było sformułowanie dwustronicowych dokumentów kierunkowych, które były następnie przed-

miotem dyskusji panelowych kolejnego dnia. 

 Drugi dzień konferencji otworzył prof. dr hab. Andrzej Sokala, Prorektor UMK oraz Prezydent 

Miasta Torunia pan Michał Zaleski. Pierwsze wystąpienie, dotyczące celów reformy nauki i szkolnic-

twa wyższego oraz roli NKN, zaprezentował Jarosław Gowin – Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnic-

twa Wyższego, który wyraził potrzebę daleko idących reform systemu nauki w Polsce. Pan Minister 

zadeklarował, iż jednym z elementów wspomnianej reformy ma być docenienie nauk społecznych  

i humanistycznych w większym stopniu niż do tej pory, a także dążenie do doskonałości naukowców  

i dydaktyki. Podkreślił również, że finansowanie uczelni ma być uniezależnione od liczby studentów  

i ma być odzwierciedleniem stosunku liczby studentów do liczby pracowników naukowych. 

 W pierwszej prelekcji tematycznej pt. „Polskie nauki społeczne z perspektywy europejskiej  

i światowej” w roli keynote-speaker’a wystąpił Prof. Jan Kubik z University College London. Pan Pro-

fesor podzielił się z zebraną publicznością osobistymi refleksjami i wieloletnim zagranicznym do-

świadczeniem w prowadzeniu badań naukowych i zarządzaniu ośrodkami akademickim. W swoim 

wystąpieniu zaznaczył m.in., że uczelnia powinna dążyć do doskonałości, jednak nie może stać się 

przedsiębiorstwem. Podkreślił również znaczenie sieciowania, umiędzynarodowienia i interdyscypli-

narności uczelni. Dużo uwagi poświęcił niebezpieczeństwu rosnącego w siłę na całym świecie antyin-

telektualnego populizmu, kwestionującego rolę ludzi nauki i ich roli w społeczeństwie jako krytyków 

otaczającego świata. Odwołując się do myśli Profesora Leszka Kołakowskiego stwierdził, że jako  

naukowiec woli występować w roli błazna (i eksperta), niż w roli kapłana.  
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 Drugą prelekcję tematyczną pt. „Bariery rozwoju humanistyki w systemie organizacji nauki  

w Polsce” wygłosił prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk z Instytutu Etnologii i Archeologii PAN. Pan 

Profesor pierwszą część wystąpienia poświęcił podstawowym zasadom finansowania nauki, którego 

zdaniem powinny opierać się na mechanizmach bottom up, polegających na jak najszerzej sformuło-

wanych i otwartych konkursach. W dalszej części krytycznie odniósł się do zamawiania tematów ba-

dawczych oraz nowej formuły Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH). Pan Profesor 

zauważył, że humanistyka, lub szerzej – nauka, nie powinna być narodowa i patriotyczna, ale po  

prostu dobra. W dalszej części sformułował postulat, aby naukowcy mieli większy wpływ na tworze-

nie podstaw programowych w szkołach. Wystąpienie zakończył refleksją, że obecnie nauka zdomi-

nowana została przez technologię, przez co zaczyna opierać się na popularności i „lajkach” zamiast  

na autorytecie. 

 Po wystąpieniach tematycznych rozpoczęły się dyskusje panelowe, których głównym założeniem 

była debata nad propozycjami sformułowanymi przez zespoły robocze. Pierwsza dyskusja panelowa 

(odnosząca się do warsztatów nr 3 i 4) poświęcona była kwestii systemu grantowego dla NSH i roli 

NPRH. Moderujący dyskusję prof. dr hab. Tomasz Szlendak na wstępie poprosił panelistów o odnie-

sienie się do pomysłu, aby jednostki z kategorią A+ otrzymywały od NCN duże granty, w ramach 

„kredytu zaufania”, które później same mogłyby rozdysponować. Następnie przedstawiciel warsztatu 

nr 3 przestawił pomysły na „mierzenie” i definiowanie doskonałości badawczej i dydaktycznej w NSH. 

Podkreślił, że aby osiągnąć doskonałość niezbędne jest wsparcie dla badawczego zaplecza humani-

stów i naukowców z nauk społecznych, tzn. bibliotek i najlepszych baz danych. Zauważył ponadto,  

iż niektóre problemy badawcze są istotne dla polskiej nauki i mogą znaleźć zastosowanie praktyczne 

(tzw. aplikowalność) w Polsce. Fakt, że nie są międzynarodowe nie powinien ich dyskredytować. 

Przestawił również propozycję czasowego rozdzielenia indywidualnej ścieżki kariery, co pozwoliłoby 

na skupienie się na działalności naukowej lub dydaktycznej przez pewien określony czas i miałoby 

charakter odwracalny. Na zakończenie podkreślił, że uczestnicy warsztatów byli zdecydowanie prze-

ciwni podziałowi uczelni na flagowe, badawcze i dydaktyczne. W trakcie dyskusji pojawiły się  

m.in. takie zagadnienia jak rozbieżność założeń i celów systemu grantowego (i jego wymogów) oraz 

procedur uzyskiwania stopni naukowych (w szczególności habilitacji i profesury). O ile system gran-

towy zdecydowanie promuje sieciowanie i publikowanie w zagranicznych czasopismach w językach 

kongresowych, w wielu dyscyplinach (m.in. naukach prawnych) jako podstawę do uzyskania stopnia  

z reguły preferuje się jednoautorską monografię. Przedstawiciel warsztatu nr 4 zaprezentował szereg 

szczegółowych zaleceń mających na celu dostosowanie konkursów grantowych w ramach NCN do 

potrzeb NSH oraz wskazał na jego wady i niedoskonałości (m.in. na problem nierzetelnych recenzji 

oraz potrzebę większej transparentności procesu oceny grantów).  

 Po dyskusji panelowej I nastąpiła prezentacja raportu dotyczącego NSH w kontekście konkursów 

grantowych przez przedstawiciela NCN. Statystyki z lat 2011-2016 pokazują, iż najwięcej wniosków 

spośród nauk społecznych i humanistycznych otrzymało finansowanie w ramach panelu HS4 (nauki 

ekonomiczne). Co istotne, najmniejsze kwoty uzyskał panel HS1 oraz HS5 (w którym znajduje się 

prawo).  

 Dyskusja panelowa II dotyczyła aplikacyjności w NSH. Podczas debaty zauważono m.in. potrzebę 

szerokiego definiowania aplikacyjności jako zastosowalności i praktyczności pozaekonomicznej badań 

naukowych. Podkreślano aplikacyjność społeczną NSH, tzn. ich rolę w kształtowaniu dyskursu oraz 

postaw społecznych w Polsce.  

 System publikowania w NSH oraz zagadnienie ewaluacji NSH w Polsce były przedmiotem dysku-

sji panelowej III. Przedstawiciel warsztatu nr 1 wskazał na alternatywne modele ewaluacji i oceny 
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jednostek naukowych oraz poszczególnych naukowców. Na wzór systemu norweskiego można by 

powiązać ewaluację jednostek naukowych z oceną poszczególnych badaczy. Zasugerowano, aby nie 

dokonywać ewaluacji wydziałów, lecz oceny poszczególnych dyscyplin, co miałoby szczególne zna-

czenie dla dużych wydziałów łączących kilka dyscyplin. Ponadto wskazano, iż procedury ewaluacji 

powinny uwzględniać specyfikę poszczególnych dziedzin i dyscyplin nauki, bowiem weryfikowanie 

wszystkich przy wykorzystaniu jednego miernika (np. ilości cytowań) jest działaniem wadliwym. Nale-

żałoby natomiast stosować różnorodne kryteria oceny: publikacje, stypendia, granty, nagrody oraz 

aplikacyjność badań. Przedstawicielka warsztatu nr 4 w swojej prezentacji z kolei zwróciła uwagę na 

różną „kulturę publikowania” w poszczególnych dyscyplinach NSH. Dla przykładu, w psychologii od 

pewnego czasu obserwuje się tendencję do publikowania wyłącznie w wysoko punktowanych czaso-

pismach zagranicznych, natomiast np. w naukach prawnych i historycznych dominują monografie  

i publikacje zbiorowe oraz publikacje w czasopismach krajowych. Wśród propozycji grupy warsztato-

wej znalazł się m.in. postulat rezygnacji z listy C czasopism punktowanych oraz zmniejszenie dyspro-

porcji między punktacją na listach A i B. Dr hab. Emanuel Kulczycki (jednej z panelistów) zapropono-

wał, aby monografie były oceniane poprzez mechanizm rankingu wydawców. W jego opinii nie ma 

innej metody oceny publikacji monograficznych. W odniesieniu do zasad punktowania czasopism 

krajowych uznał, że dotychczasowy system oceny nie sprawdził się. Jego zdaniem artykuły powinny 

być oceniane przez istniejące bazy, np. SCOPUS. Ponadto zauważył, iż mamy obecnie do czynienia  

z nadmierną liczną polskich czasopism (1414 czasopism z nauk humanistycznych i społecznych), które 

walczą o autorów i nie zapewniają odpowiednich standardów (ta uwaga oczywiście dotyczyła niektó-

rych czasopism). Na zakończenie dyskusji prof. dr hab. Marek Szczepański dodał, że cykl artykułów 

jako podstawa do habilitacji nie powinien deprecjonować badacza, jednak zarówno do oceny mono-

grafii, jak i artykułów, należy stosować te same wysokie wymogi.  

 Ostatnia dyskusja panelowa dotyczyła ścieżek kariery i studiowania w NSH. Jej uczestnicy odnie-

śli się głównie do warunków studiowania na studiach II i III stopnia, kwestiach zatrudniania młodych 

naukowców w ramach grantów i konieczności przywrócenia relacji Mistrz-uczeń.  

 Konferencję zakończyły krótkie podsumowania obrad i wystąpienia prof. dr. hab. Jarosława Gór-

niaka (Przewodniczącego Rady NKN) i Prof. Jana Kubika. Uczestnicy konferencji oraz cała społeczność 

akademicka została zachęcona do udziału w kolejnych konferencjach w ramach NKN oraz do oceny 

propozycji do założeń nowej ustawy o szkolnictwie wyższym autorstwa trzech zespołów, a także for-

mułowania własnych spostrzeżeń i rekomendacji za pośrednictwem strony internetowej NKN.  

 Na zakończenie warto dodać kilka istotnych wątków z dyskusji kuluarowych, które z uwagi  

na ograniczony czas debat plenarnych, miały intensywny i merytoryczny charakter. Z punktu widzenia 

interesów przedstawicieli nauk prawnych istotny jest fakt rosnącego zrozumienia dla specyfiki prawa 

w porównaniu do innych nauk społecznych. Wspomniana specyfika polega przede wszystkim na  

fakcie „krajowego znaczenia” większości badań prawników. O ile lokalność i nieumiędzynarodowie 

nie postrzegane są jako mankament w odniesieniu do innych NSH, w przypadku prawników jest  

inaczej. Sugeruje się, aby prawnicy zamiast skupiać się na argumencie publikowania w języku polskim 

jako uzasadnieniu braku możliwości publikowania w czasopismach zagranicznych, podkreślali  

wyjątkową aplikacyjność swoich badań, tzn. ich użyteczność dla funkcjonowania państwa i obywateli 

oraz wykorzystywanie wyników badań przez ustawodawcę, sądy, administrację, etc. Zdaniem  

dr. hab. Emanuela Kulczyckiego, prawo powinno zostać wyłączone z obecnego systemu ewaluacyjne-

go (zarówno w odniesieniu do wyników poszczególnych naukowców, jak i wydziałów). W niektórych 

krajach europejskich (we Włoszech, Francji i Hiszpanii) takie zmiany są już dokonywane. Jednak aby  
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tak się stało w Polsce, prawnicze środowisko akademickie powinno wypracować i przedstawić 

MNiSW własne propozycje kryteriów (mierników) oceny i ewaluacji (które np. pozwalałyby na 

uwzględnienie wpływu badań na praktykę, cytowalność doktryny przez sądy, etc.). Dzięki zwróceniu 

uwagi na specyfikę badań z dziedziny nauk prawnych można by liczyć na dowartościowanie znaczenia 

komentarzy prawniczych, glos, ekspertyz prawnych, itp. Na zakończenie warto dodać, że w 2015 r. 

panel HS5 miał w NCN 100% recenzentów zagranicznych, co rodzi pytanie o zasadność poszukiwania 

takich recenzentów za wszelką cenę do każdego wniosku, nawet gdy dotyczy on wyłącznie prawa 

krajowego. 

 

 

 

GRANTY NCN DLA PRACOWNIKÓW 
 

 14 listopada 2016 r. ogłoszono wyniki konkursów Narodowego Centrum Nauki – OPUS 11,  

SONATA 11, PRELUDIUM 11 i POLONEZ 2. W jedenastej edycji konkursu OPUS zgłoszono aż 1830 

projektów, z czego 500 uzyskało finansowanie na łączną kwotę 348 mln zł. Trzy spośród zwycięskich 

projektów zgłosili pracownicy Wydziału Prawa i Administracji.  

 Akty interpretacyjne w prawie podatkowym – między pomocniczością, elastycznością a dezinte-

gracją systemu prawa podatkowego to obszar zamierzonych badań dr. hab. Wojciecha Morawskiego, 

prof. UMK. W ocenie Pana Profesora, w związku z rosnącą liczbą aktów interpretacyjnych prawa po-

datkowego konieczne jest nie tylko postawienie sobie licznych pytań (np. czy nie doszło do nadmier-

nej rozbudowy systemu różnorodnych interpretacji prawa podatkowego), ale również trzeba poszu-

kać na nie odpowiedzi; zastanowić się, jakie rozwiązania należy przyjąć, aby system interpretacji nie 

zastąpił systemu aktów prawnych? Jak sprawić, aby obok (a po części: zamiast) skomplikowanego, 

obszernego systemu prawnego nie powstał jeszcze bardziej obszerny i skomplikowany system różno-

rodnych interpretacji prawa podatkowego? 

 Dr Ewa Prejs opracowywać będzie problem: Zasada zdolności do świadczenia podatkowego. 

Celem badań prowadzonych w ramach niniejszego projektu będzie znalezienie uniwersalnej definicji 

zdolności do świadczenia podatkowego, ustalenie jej znaczenia dla systemu prawa oraz identyfikacja 

ograniczeń konstytucyjnych władztwa podatkowego wynikających z zasady zdolności do świadczenia 

podatkowego. 

 Dr Anna Tarnowska realizować będzie natomiast projekt: Delegacja prawodawcza w demokracji 

reprezentatywnej. Zamiarem dr Tarnowskiej jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, co jest istotą de-

legacji prawodawczej w ramach konstytucji demokracji reprezentatywnej i jaka jest jej funkcja; jaką 

naturę ma relacja między narodem (suwerenem) a organami władzy państwowej oraz relacja między 

legislatywą a egzekutywą w wykonywaniu konstytucyjnych kompetencji, a także jakie jest znaczenie 

konstytucji i konstytucyjnej dystrybucji władzy. Kompleksowe badania nad delegacją prawodawczą  

w ramach konstytucji demokracji reprezentatywnej wymagają uwzględnienia trzech wymiarów ba-

danego zjawiska: historyczno-prawnego, dogmatyczno-prawnego i filozoficzno-prawnego.  
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NAGRODY REKTORA UMK 
 

 26 października 2016 r. w Collegium Maximum Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn przyznał 

nagrody za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej, naukowo-badawczej oraz organiza-

cyjnej. Z Wydziału Prawa i Administracji nagrodzono następujące osoby: 

 dr. Mikołaja Święckiego – nagroda indywidualna IIIo za całokształt osiągnięć organizacyjnych;  

 prof. dr. hab. Grzegorza Goździewicza – nagroda indywidualna IIIo za osiągnięcia w działalno-

ści naukowo-badawczej; 

 prof. dr hab. Danutę Janicką – nagroda indywidualna IIIo za osiągnięcia w działalności nauko-

wo-badawczej i organizacyjnej; 

 dr. hab. Wojciecha Morawskiego, prof. UMK – nagroda indywidualna IIIo za osiągnięcia  

w działalności organizacyjnej; 

 dr. hab. Jana Piątkowskiego – wyróżnienie indywidualne za osiągnięcia w działalności nauko-

wo-badawczej; 

 dr Marzenę Szabłowską-Juckiewicz – wyróżnienie indywidualne za osiągnięcia w działalności 

naukowo-badawczej; 

 dr hab. Monikę Wałachowską – wyróżnienie indywidualne za osiągnięcia w działalności orga-

nizacyjnej; 

 dr hab. Agnieszkę Olesińską, prof. dr. hab. Marka Kalinowskiego, prof. dr. hab. Bogumiła 

Brzezińskiego, dr. hab. Wojciecha Morawskiego, prof. UMK, dr. hab. Krzysztofa Lasińskiego-

Suleckiego, dr Ewę Prejs, dr. Mariana Masternaka – wyróżnienie zespołowe za osiągnięcia  

w działalności naukowo-badawczej; 

 dr. hab. Andrzeja Adamskiego, prof. UMK, dr. hab. Arkadiusza Lacha, prof. UMK, dr. hab. Je-

rzego Kosińskiego, prof. WSPol., mgr Monikę Rocławską – wyróżnienie zespołowe za osią-

gnięcia w działalności naukowo-badawczej; 

 dr hab. Monikę Wałachowską, prof. dr. hab. Eugeniusza Kowalewskiego, mgr. Michała Zie-

miaka, mgr Natalię Karczewską-Kamińską – wyróżnienie zespołowe za osiągnięcia w działal-

ności naukowo-badawczej; 

 dr. hab. Jerzego Lachowskiego, prof. UMK, dr. Tomasza Brzezickiego, dr Agnieszkę  

Laskowską-Hulisz, dr. hab. Wojciecha Morawskiego, prof. UMK, dr. hab. Jacka Wantocha-

Rekowskiego, prof. UMK – wyróżnienie zespołowe za osiągnięcia w działalności naukowo-

badawczej. 

 

 

O WALUTACH CYFROWYCH W SEJMIE  
 

 Dnia 3 października w Sejmie RP odbyła się dyskusja na temat regulacji prawnej tzw. walut  

cyfrowych w prawie polskim. Dr hab. Konrad Zacharzewski, reprezentujący środowisko prawników  

i lider zespołu roboczego, zaprezentował dokument Przegląd polskiego prawa w kontekście zastoso-

wań technologii rozproszonych rejestrów oraz walut cyfrowych. Przyjęte stanowisko będzie podstawą 

prac resortowych oraz legislacyjnych. Debata nt. walut cyfrowych kontynuowana będzie m.in. na 

Wydziale w dniu 9 grudnia 2016 r. podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Waluty cyfrowe – 

problemy definicyjne i regulacyjne. 
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NAGRODZONA ROZPRAWA DOKTORSKA 
 

 Dr Natalia Daśko, asystentka w Centrum Badań nad Cyberprzestęp-

czością, otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

w XIV edycji konkursu zorganizowanego przez Urząd Patentowy RP  

za pracę doktorską pt. Prawnokarna ochrona znaków towarowych.  

Praca zawiera analizę zjawiska podrabiania towarów od strony krymino-

logicznej, pokazując m.in. rolę zorganizowanej przestępczości, a także 

zawiera badania empiryczne dotyczące praktyki działania polskich orga-

nów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie zwalczania procede-

ru podrabiania towarów. Promotorem pracy, wyróżnionej wcześniej 

przez Radę Wydziału Prawa i Administracji, był dr hab. Andrzej Adamski, prof. UMK. Wręczenie na-

grody odbędzie się 16 grudnia w Warszawie. 

 

 

MEDAL UNIWERSYTETU JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO  

W BRATYSŁAWIE DLA PROF. ZBIGNIEWA WITKOWSKIEGO 
 

 W dniach 20-22 października br. Dziekan WPiA UMK w Toruniu 

prof. dr hab. Zbigniew Witkowski oraz dr Maciej Serowaniec  

wzięli udział w międzynarodowej konferencji prawniczej BRATISLAVA 

LEGAL FORUM 2016, zorganizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu 

Jana Amosa Komeńskiego w Bratysławie w 95. rocznicę erygowania 

Wydziału oraz wygłoszenia pierwszego wykładu na Wydziale Prawa 

UJAK przez dziekana i pierwszego słowackiego rektora tegoż Uniwersy-

tetu – prof. Augustyna Ratha. Podczas konferencji prof. dr hab. Zbi-

gniew Witkowski został uhonorowany przez władze dziekańskie UJAK 

medalem pamiątkowym za dotychczasowe inicjatywy podejmowane na rzecz pogłębienia polsko-

słowackiej współpracy naukowej. Podczas sesji panelowej poświęconej problematyce konstytucyjnej 

prof. Zbigniew Witkowski i dr Maciej Serowaniec wygłosili referat pt. The enhanced political dialogue 

– future of parliamentary scrutiny of EU affairs? 

 

 

DR ANNA TARNOWSKA W NIEMCZECH  
 

 W dniach 19-21 września 2016 r. dr Anna Tarnowska uczestniczyła w międzynarodowej konfe-

rencji From Golden Liberty to Golden Age. New Order through Normativity vs. Instrumentalisation  

of Old Liberties, zorganizowanej w Passau i Monachium w ramach realizacji grantu ERC (European 

Research Council) Reconsidering Constiitutional Formation. Kierownikiem grantu jest prof. Ulrike 

Muessig z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Passau. Dr Tarnowska wystąpiła z prezentacją zaty-

tułowaną To which constitution the further laws of the present Sejm have to adhere to in all…  

The Polish Act 1791, poświęconą zagadnieniu prymatu konstytucji na gruncie dyskusji i ustawodaw-
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stwa Sejmu Wielkiego. 21 września uczestnicy konferencji gościli w monachijskim pałacu Nymphen-

burg, gdzie na zaproszenie Fundacji Carla Friedricha von Siemens wysłuchali wykładów dr. Johna Alli-

sona z Queen’s College Cambridge oraz prof. Luigiego Lacché, rektora Uniwersytetu w Maceracie. 

 Ponadto, w dniach 15 do 29 października 2016 r. dr Tarnowska zrealizowała kwerendę archiwal-

no-biblioteczną w instytucjach naukowych Bawarii, w ramach Stypendium JM Rektora Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika na wyjazdy zagraniczne związane z realizacją projektów badawczych przy Polskiej 

Misji Historycznej na Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu. Podczas kwerendy dr Tar-

nowska gromadziła materiały związane z analizą genezy i ewolucji sądownictwa konstytucyjnego  

w krajach niemieckich, ze szczególnym uwzględnieniem problemów organizacji i gwarancji niezależ-

ności, przeprowadziła także konsultacje naukowe. (Anna Tarnowska) 

 

 

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH NA WYDZIALE 
 

 4 listopada 2016 r. miało miejsce spotkanie pracowników i studentów Wydziału z Rzecznikiem 

Praw Obywatelskich, dr. Adamem Bodnarem. Rzecznik wygłosił wykład dotyczący tego, jak respekto-

wać prawa konstytucyjne, gdy Trybunał Konstytucyjny nie jest w stanie wypełniać w pełni swoich 

zadań. Podkreślił, że w Trybunale czeka na rozpatrzenie bardzo wiele kluczowych kwestii, m.in. kon-

trola Internetu w ustawie inwigilacyjnej, sprawa obrotu ziemią, sprawa zasad awansu w służbie cy-

wilnej, itd. Niemniej jednak nawet wtedy, gdy Trybunał przestanie się zajmować kluczowymi kwe-

stiami prawnymi, to choć system ochrony konstytucyjnej będzie zagrożony, nadal jednak będzie moż-

liwe podjęcie działań weryfikujących poczynania władzy wykonawczej. Pamiętać trzeba, po pierwsze, 

że możliwe jest przecież bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez sądy. Po drugie, sądy mogą za-

dawać pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE zwłaszcza w sytuacjach, w których 

można wykazać łącznik z prawem unijnym. Po trzecie, dopuszczalne jest odwoływanie się do umów 

międzynarodowych i szukanie pomocy np. w Trybunale Praw Człowieka, czy też Komitecie Praw 

Człowieka ONZ.  

 Na zakończenie spotkania Rzecznik wyraził chęć nawiązania współpracy z Wydziałem. Więcej: 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/spotkanie-z-wykladowcami-i-studentami-wydzialu-prawa-

uniwersytetu-mikolaja-kopernika 

 

 

PRACOWNICY WYDZIAŁU W STRUKTURACH UCZELNIANYCH  

I NIE TYLKO 
 

 Z dniem 1 lipca 2016 r. dr hab. Andrzej 

Adamski, prof. UMK został powołany w skład 

Grupy Doradczej ds. Dostawców Usług Komu-

nikacyjnych Europejskiego Centrum Cyber-

przestępczości (EC3) EUROPOLU. W związku  

z członkostwem w Grupie, Prof. Adamski brał  

 

 

udział w 4th INTERPOL-Europol Cybercrime  

Conference, która odbyła się w dniach  

28-30 września w Singapurze oraz w posie-

dzeniu Grupy, które miało miejsce w dniu  

21 listopada 2016 r. w Hadze. 
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 Dr Henryk Nowicki został powołany na 

Przewodniczącego Komisji ds. Partnerstwa 

Publiczno-Prywatnego działającej przy Konfe-

rencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 

na kadencję 2016-2020. Zadania Komisji moż-

na ująć w trzy podstawowe obszary działań: 

prowadzenie działalności szkoleniowo-

doradczej w zakresie prawa zamówień pu-

blicznych, umów koncesji na roboty budowla-

ne lub usługi oraz partnerstwa publiczno-

prywatnego; organizowanie konferencji  

z udziałem przedstawicieli szkół wyższych; 

udział w pracach legislacyjnych dotyczących 

powyżej wskazanej problematyki. 

 

 

 Zarządzeniem Rektora UMK nr 149 z dnia 

20 września 2016 r. na Rzeczników Dyscypli-

narnych UMK ds. Studentów i Doktorantów na 

okres od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 

2020 r. zostali powołani: dr hab. Janusz Bojar-

ski, dr Agnieszka Laskowska-Hulisz, dr Michał 

Leciak, dr Dorota Sylwestrzak. 

 

 

 Dr hab. Tomasz Oczkowski, dr Maja Klu-

bińska, dr Agata Ziółkowska zostali powołani 

do Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla 

Studentów na kadencję 2016-2020. Na prze-

wodniczącego Komisji wybrano dr. hab. Toma-

sza Oczkowskiego. Z kolei dr hab. Jerzy La-

chowski, prof. UMK, dr Marcin Kałduński oraz 

dr Beata Rutkowska zostali powołani do Od-

woławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersyte-

tu dla Studentów. Przewodniczącym został  

dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK. 

 

 

 Dr hab. Janusz Bojarski, dr hab. Krzysztof 

Lasiński-Sulecki, dr Tomasz Brzezicki będą 

członkami Komisji Dyscyplinarnej Uniwersyte-

tu dla Doktorantów na kadencję 2016-2020. 

Na przewodniczącego Komisji wybrano  

dr. hab. Janusza Bojarskiego. Z kolei do Odwo- 

 

ławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu 

dla Doktorantów powołano dr. hab. Marka 

Kolasińskiego, prof. UMK, dr. hab. Arkadiusza 

Lacha, prof. UMK, dr Ewę Prejs. Funkcję prze-

wodniczącego powierzono dr. hab. Arkadiu-

szowi Lachowi, prof. UMK  

 

 

 W dniu 27 września br. Senat Uniwersyte-

tu Mikołaja Kopernika pozytywnie zaopiniował 

wniosek Rady Wydziału Prawa i Administracji 

o mianowanie prof. dr hab. Bożeny Gronow-

skiej na stanowisko profesora zwyczajnego na 

czas nieokreślony, jak również wnioski o za-

trudnienie dr hab. Agnieszki Olesińskiej,  

dr. hab. Marka Sobczyka oraz dr. hab. Jacka 

Wantoch-Rekowskiego na stanowisku profe-

sora nadzwyczajnego w UMK, jako podstawo-

wym miejscu pracy. Ponadto, z dniem 1 paź-

dziernika, pracę na Wydziale podjęli: dr Nata-

lia Daśko na stanowisku asystenta w Centrum 

Badań nad Cyberprzestępczością; dr Piotr Sa-

dowski na stanowisku asystenta w Katedrze 

Praw Człowieka; mgr Magdalena Jankowska 

na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa 

Administracyjnego; mgr Tomasz Kucharski na 

stanowisku asystenta w Katedrze Państwa  

i Prawa Polskiego (zastępstwo za dr Annę Mo-

szyńską); mgr Paweł Raźny na stanowisku asy-

stenta w Centrum Studiów Wyborczych (za-

stępstwo za dr Annę Frydrych-Depkę). 

 

 

 Na mocy zarządzenia Rektora UMK z dnia 

27 października została powołana na Wydziale 

komisja ds. studiów doktoranckich stacjonar-

nych i niestacjonarnych w zakresie prawa  

w składzie: dr hab. Monika Wałachowska 

(przewodnicząca); dr hab. Jerzy Lachowski, 

prof. UMK; dr hab. Marek Kolasiński,  

prof. UMK; dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, 

prof. UMK; dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki 

oraz mgr Agata Pyrzyńska. 
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 Dr Piotr Chrzczonowicz w dniu 27 paź-

dziernika br. w siedzibie Krajowej Izby Gospo-

darczej w Warszawie, uczestniczył w posie-

dzeniu Stałego Komitetu ds. Zagranicznych 

Krajowej Rady Radców Prawnych, którego 

członkiem jest od 2012 r. Na posiedzeniu tym 

podjęta została jednomyślnie decyzja o popar-

ciu kandydatury dr. Piotra Chrzczonowicza do 

reprezentowania środowiska radców praw-

nych w strukturach Europejskiego Stowarzy-

szenia Adwokatów Karnistów (European Cri-

minal Bar Association, ECBA). Wcześniej dr. 

Chrzczonowiczowi przyznano Srebrną Hono-

rową Odznakę Samorządu Radców Prawnych. 
 

 

 21 listopada 2016 r. minister Anna Stre-

żyńska wybrała członków Rady do Spraw Cy-

fryzacji drugiej kadencji. W skład Rady wszedł 

dr Karol Dobrzeniecki. 

 Rada jest think-tankiem, którego człon-

kowie wspierają swoją wiedzą i doświadcze-

niem Ministerstwo Cyfryzacji oraz Komitet 

Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji. Rada 

opiniuje dokumenty strategiczne (PZIP, strate-

gie i programy rozwoju), inne dokumenty 

związane z cyfryzacją, łącznością i rozwojem 

społeczeństwa informacyjnego. 

 

 

 

INDEKSACJA WYDZIAŁOWYCH CZASOPISM 
 

 W 2016 r. większość wydziałowych czasopism przeszło ewaluację w Index Copernicus, który  

jest miernikiem oceny czasopism naukowych. Ocena ICV (Index Copernicus Value) jest sumą punktów 

z oceny dwóch komponentów: jakości czasopisma naukowego (mierzonej na podstawie poziomu 

spełniania kryteriów w poszczególnych obszarach funkcjonalnych czasopisma naukowego – jakość 

wydawnicza oraz standardów, digitalizacja, indeksacja w bazach, internacjonalizacja oraz kooperacja) 

oraz siły oddziaływania czasopisma naukowego, wyznaczonej na podstawie cytowalności czasopisma, 

która odzwierciedla z kolei intensywność, z jaką czasopismo zostało dostrzeżone w świecie nauko-

wym i dynamikę jego oddziaływania. 

 Najwyższą ocenę otrzymały „Studi polacco-italiani di Toruń/Toruńskie studia polsko-włoskie” – 

ICV 2015: 94.6 (86.84 w roku 2014). Największy wzrost w ilości punktów w stosunku do roku ubiegłe-

go odnotowano natomiast w przypadku półrocznika „Comparative Law Review” – ICV 2015: 84.42  

w stosunku do ICV 2014: 61.67. Punktacja pozostałych indeksowanych w bazie czasopism wygląda 

następująco: „Studia Iuridica Toruniensia” – ICV 2015: 62.31 (ICV 2014: 54.19); „Przegląd Prawa 

Ochrony Środowiska” – ICV 2015: 58.39; „Toruński Rocznik Podatkowy” – ICV 2015: 46.66.  

 Ponadto, wydziałowe czasopisma są indeksowane na liście ERIH plus: „Comparative Law 

Review”, „Studia Iuridica Toruniensia”, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska”, „Prawo Budżetowe 

Państwa i Samorządu”, „Polish Yearbook of Environmental Law”; w bazie DOAJ: „Prawo Budżetowe 

Państwa i Samorządu”; w BazHum: „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska”. 

 Za publikacje w czasopismach można otrzymać następujące ilości punktów: „Studi polacco-

italiani di Toruń/Toruńskie studia polsko-włoskie” – 9 pkt; „Comparative Law Review” – 5 pkt; „Studia 

Iuridica Toruniensia” – 5 pkt; „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” – 5 pkt; „Przegląd Prawa 

Ochrony Środowiska” – 4 pkt; „Polish Yearbook of Environmental Law” – 3 pkt; „Toruński Rocznik 

Podatkowy” – 3 pkt. 
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KONFERENCJE NAUKOWE 
 

 W dniach 22-23 września 2016 r. Katedra 

Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Ad-

ministracji UMK w Toruniu była gospodarzem 

konferencji naukowej pt. Postępowanie karne 

po nowelizacji z dnia 11 marca 2016 r.  

 

 

 XI edycja konferencji Human Rigths and  

a Just Society, organizowanej przez Katedrę 

Praw Człowieka WPiA UMK we współpracy  

z Uniwersytetem w Chicago i John Felice Rome 

Center of Loyola University of Chicago, odbyła 

się w dniach 9-10 października. Tematem 

przewodnim tegorocznej edycji były zbronie 

przeciwko ludzkości (Crimes Against Humani-

ty: Identifying and Bringing Perpetrators to 

Justice). Więcej: http://www.law.umk.pl/ 

upload/1-WPiA%20-%20wnioski%20stypendiu 

m/symposium%20program%202016.pdf. 

 

 

 20 października 2016 r. odbyła się V ogól-

nopolska konferencja Państwo a gospodarka. 

Prawne mechanizmy innowacji w gospodarce, 

zorganizowana przez Katedrę Publicznego 

Prawa Gospodarczego oraz Koło Naukowe 

Publicznego Prawa Gospodarczego UMK  

w Toruniu. Więcej: http://www.panstwoa 

gospodarka.umk.pl/konferencja/ 

 

 

 W dniach 17-18 listopada 2016 r. w Sali 

Audytoryjnej Biblioteki Uniwersyteckiej UMK 

odbyła się III ogólnopolska konferencja nau-

kowa Między państwem a religią – relacje 

prawa i prawa kanonicznego, która zorgani-

zowana została przez Koło Jurystów Prawa 

Rzymskiego i Kanonicznego „Sapere Aude” 

oraz Studenckie Koło Naukowe Prawa Porów-

nawczego „Ius et Lex”.  

Więcej: https://www.facebook.com/events/ 

636314583242048/ 

 

 Ośrodek Studiów Fiskalnych UMK był 

organizatorem międzynarodowej konferencji 

Economy, Tax & Crime, która odbyła się  

w dniach 17-18 listopada 2016 r. Konferencja 

miała na celu wymianę poglądów między 

przedstawicielami różnych środowisk, które 

mają zawodową styczność z przestępczością 

podatkową i gospodarczą.  

Więcej: http://www.taxlaw.umk.pl/ 

 

 

 Z inicjatywy Katedry Praw Człowieka oraz 

Katedry Postępowania Karnego odbyło się  

w dniu 29 listopada 2016 r. seminarium nau-

kowe pn. Election of Judges from US and  

European Perspective. Referat zaprezentował, 

obok pracowników Wydziału – prof. dr hab. 

Bożeny Gronowskiej i dr hab. Arkadiusza 

Lacha, prof. UMK, pan Christopher Morales 

(Criminal Defense Attorney, San Francisco), 

Visiting Professor na naszym Wydziale. 

 

 

 Koło Jurystów Prawa Rzymskiego i Kano-

nicznego „Sapere Aude” działające na Wydzia-

le zorganizowało w dniu 2 grudnia 2016 r.  

IV ogólnopolską konferencję naukową Aspekty 

społeczno-prawne rozwoju antycznego Rzymu. 

Więcej: https://www.facebook.com/events/ 

205765189858231/ 

 

 

 9 grudnia 2016 r. odbędzie się ogólnopol-

ska konferencja naukowa pt. Waluty cyfrowe – 

problemy definicyjne i regulacyjne, organizo-

wana przez Katedrę Prawa Cywilnego i Ban-

kowego. W konferencji udział zapowiedzieli 

m.in. uczestnicy konsultacji międzyresorto-

wych poświęconych regulacji walut cyfrowych 

w prawie polskim.  

 

 

http://www.taxlaw.umk.pl/
https://www.facebook.com/events/%0b205765189858231/
https://www.facebook.com/events/%0b205765189858231/
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 Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego 

zaprasza na ogólnopolską konferencję nauko-

wą pt. Zmiana modelu kary ograniczenia wol-

ności – zagadnienia karnomaterialne i wyko-

nawcze, która odbędzie się 16 grudnia 2016 r. 

Więcej: https://www.facebook.com/events/ 

1159696144106120/ 

 

 

 W dniach 16-17 grudnia odbędzie się mię-

dzynarodowa konferencja naukowa pt.: Ochro-

na praw konsumentów na rynku usług trans-

portowych, organizowana przez Katedrę Prawa 

Administracyjnego i Studenckie Koło Naukowe 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Więcej: 

http://www.law.umk.pl/index.php?id=15#1212 

 

 

 

NAJNOWSZE PUBLIKACJE 
 

 K.W. Baran (red.), D. Książek, J. Męcina, A. Musiała, J. Piątkowski, Ł. Pisarczyk, I. Sierocka,  

A. Tomanek, M. Wujczyk, A. Wypych-Żywicka, Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Warsza- 

wa 2016 

 K.W. Baran (red.), B. Ćwiertniak, S. Driczinski, Z. Góral, A. Kosut, D. Książek, W. Perdeus, 

J. Piątkowski, M. Skąpski, K. Stefański, M. Tomaszewska, M. Włodarczyk, T. Wyka, Kodeks 

pracy. Komentarz, Warszawa 2016 

 M. Bączyk, A. Chłopecki, M. Czepelak, J. Dybiński, M. Glicz, K. Gorzelak, A. Janiak, I. Karasek-

Wojciechowicz, K. Oplustil, W. Popiołek, T. Sójka, M. Spyra, M. Stec (red.), P. Tereszkiewicz,  

K. Zacharzewski, F. Zoll, Prawo instrumentów finansowych. System Prawa Handlowego,  

tom 4, Warszawa 2016 

 J. Galster, A. Szczerba-Zawada (red.), Polityka zagraniczna Unii Europejskiej. Prawo i prak-

tyka, Warszawa 2016 

 D. Janicka (red.), Judiciary and society between privacy and publicity: 8th Conference on Legal 

History in the Baltic Sea Area, 3rd-6th September 2015, Toruń, Toruń 2016 

 D. Janicka, Bei offenen oder verschlossenen Türen: ausserstaatliche Gerichtsbarkeit auf den 

polnischen Territorien im 19. Jahrhundert, [w:] D. Janicka (red.), Judiciary and society  

between privacy and publicity: 8th Conference on Legal History in the Baltic Sea Area,  

3rd-6th September 2015, Toruń, Toruń 2016, s. 411-432 

 V. Konarska-Wrzosek (red.), A. Lach, J. Lachowski, T. Oczkowski, I. Zgoliński, A. Ziółkowska, 

Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016 

 V. Konarska-Wrzosek, A. Marek, Prawo karne, 11. wydanie, Warszawa 2016 

 K. Krupa-Lipińska, E. Kabza (red.), Dobro dziecka w ujęciu dyscyplinarnym, Toruń 2016 

 V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, J. Wójcikiewicz (red.), Paradygmaty kryminalistyki, Kraków 2016 

 A. Lach (red.), Środki przymusu w znowelizowanej procedurze karnej, Toruń 2016 

 J. Lachowski, M. Leciak, J. Wojciechowski, Prawo karne w kazusach, Toruń 2016 

 

 

https://www.facebook.com/events/%0b1159696144106120/
https://www.facebook.com/events/%0b1159696144106120/
http://www.law.umk.pl/index.php?id=15#1212
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 A. Laskowska-Hulisz, Analiza i ocena przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. O innych 

środkach dowodowych w procesie cywilnym, [w:] E. Marszałkowska-Krześ, I. Gil, Ł. Błasz- 

czak (red.), Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy pięćdziesięciolecia jego obowią-

zywania. Doświadczenie i perspektywy, Sopot 2016 

 K. Lubiński, Komparatystyka prawa a unifikacja i kodyfikacja polskiego prawa procesowego 

cywilnego w okresie międzywojennym, [w:] A. Wudarski (red.), Prawo obce w doktrynie  

prawa polskiego, Warszawa 2016, s. 347-364 

 K. Lubiński, Teoretyczne a legislacyjne podstawy przekazywania spraw do procesu i postępo-

wania nieprocesowego w nowym Kodeksie postępowania cywilnego, [w:] E. Marszałkowska-

Krześ, I. Gil, Ł. Błaszczak (red.), Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy pięćdziesięcio-

lecia jego obowiązywania. Doświadczenie i perspektywy, Sopot 2016 

 J. May, Ewolucja stanowiska doktryny i orzecznictwa w przedmiocie stosowania art. 162 k.p.c., 

[w:] E. Marszałkowska-Krześ, I. Gil, Ł. Błaszczak (red.), Kodeks postępowania cywilnego z per-

spektywy pięćdziesięciolecia jego obowiązywania. Doświadczenie i perspektywy, Sopot 2016, 

s. 187-200 

 B. Rakoczy (red.), Wybrane problemy prawa geologicznego i górniczego, Warszawa 2016 

 B. Rakoczy, Odpowiedzialność za szkody łowieckie, Warszawa 2016 

 M. Serowaniec, Parlamentarne komisje do spraw europejskich, Warszawa 2016 

 E.J. Sieyès, Czym jest stan trzeci? Esej o przywilejach, Warszawa 2016 (wstęp autorstwa  

S. Salmonowicza) 

 A. Szumański (red.), M. Dragun-Gertner, J. Dybiński, M.H. Koziński, J. Łopuski, M. Orlicki,  

W. Pyzioł, M. Romanowski, Prawo papierów wartościowych. System Prawa Prywatnego,  

tom 18, Warszawa 2016 

 R. Zych, Istota i gwarancje zasady tajności głosowania w polskim prawie wyborczym,  

Toruń 2016 

 

 
 

KONKURSY, GRANTY DLA PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW 
 

 Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wy-

miany Międzynarodowej ogłosiło nabory na 

wyjazdy: do Turcji w roku akademickim 

2017/2018 na staże językowe, staże naukowo-

badawcze dla studentów i doktorantów oraz 

na Ukrainę na studia częściowe/semestralne, 

staże naukowo-badawcze dla pracowników 

naukowo-dydaktycznych. Termin zgłaszania 

kandydatów upływa 30 grudnia 2016 r.  

Więcej: http://buwiwm.edu.pl/turcja/ oraz 

http://buwiwm.edu.pl/ukraina/ 

 

 

 Minister Spraw Zagranicznych organizuje 

konkurs na najlepszą pracę magisterską z za-

kresu współczesnych stosunków międzynaro-

dowych. Obronione prace należy zgłaszać do 

dnia 31 grudnia 2016 r. (liczy się data wpływu 

pracy do MSZ). Więcej:  

https://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/kon

kurs_na_najlepsza_prace_magisterska/ 

 

 

 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-

szego ogłasza VI edycję konkursu w ramach 

programu „Diamentowy Grant”, którego ce-

http://buwiwm.edu.pl/turcja/
https://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkurs_na_najlepsza_prace_magisterska/
https://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkurs_na_najlepsza_prace_magisterska/
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lem jest wsparcie wybitnie uzdolnionych stu-

dentów lub absolwentów prowadzących pod 

kierunkiem opiekuna naukowego badania 

naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, 

tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki 

kariery naukowej. W ramach programu laure-

at może otrzymać nawet 200 tysięcy złotych 

na finansowanie projektu badawczego, a także 

wynagrodzenie na poziomie 2,5 tys. zł mie-

sięcznie. Termin składania wniosków w Dziale 

Nauki UMK mija 5 stycznia 2017 r. Więcej: 

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/oglosze

nie-vi-edycji-konkursu-w-ramach-programu-

diamentowy-grant.html 

 

 

 Uniwersytet w Warwick zaprasza kandy-

datów na studia doktoranckie do aplikowania 

o Chancellor’s International Scholarships 

2017/18, obejmującego pokrycie kosztów 

czesnego oraz utrzymania (zgodnie ze wskaź-

nikiem Research Concils UK). Termin aplikacji 

upływa 18 stycznia 2017 r.  

Więcej: http://www2.warwick.ac.uk/services/ 

academicoffice/gsp/scholarship/types 

offunding/chancellorsinternational 

 

 

 Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie  

Gospodarczej zaprasza do wzięcia udziału  

w VII edycji konkursu na najlepszą pracę magi-

sterską dotyczącą problemów sądownictwa 

polubownego (arbitrażowego) i mediacji im. 

prof. dr. hab. Jerzego Jakubowskiego. W kon-

kursie mogą brać udział absolwenci, którzy 

złożyli i obronili swoje prace w latach 2014-

2016. Pracę w formie pisemnej i elektronicznej 

z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym 

termin obrony oraz opiniami promotorów 

należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2017 r. 

Więcej: http://sakig.pl/pl/aktualnosci/konkurs- 

na-najlepsza-prace-magisterska 

 

 

 Do 31 stycznia 2017 r. trwa nabór na stu-

dia doktoranckie zakresu prawa w roku aka-

demickim 2017/2018 w European University 

Institute we Florencji. Laureaci konkursu  

będą otrzymywali stypendium w wysokości  

1250 euro miesięcznie. Więcej:  

http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/L

aw/DoctoralProgramme/Index.aspx 

 

 

 Do 15 lutego 2017 r. trwa nabór wnio-

sków w ramach XXII konkursu prac magister-

skich im. J.J. Lipskiego. Celem konkursu jest 

wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej  

z obszaru humanistyki i nauk społecznych do-

tyczącą zjawisk mających miejsce od XIX w.  

do współczesności, których tematyka jest bli-

ska zainteresowaniom badawczym i aktywno-

ści społecznej Patrona konkursu (m.in. historia 

najnowsza, społeczeństwo i polityka; dyskry-

minacja i tolerancja, stereotypy). Uczestnikami 

konkursu mogą być absolwenci, którzy obroni-

li pracę magisterską w 2016 r. Więcej: 

http://www.otwarta.org/jak-

dzialamy/konkurs-prac-magisterskich-im-j-j-

lipskiego/ 

 

 

 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-

szego oraz Państwowy Komitet ds. Nauki  

i Technologii Republiki Białorusi zapraszają do 

podjęcia współpracy w ramach programu pol-

sko-białoruskiego. Program obejmuje projekty 

badawcze z dowolnej dziedziny nauki, uzgod-

nione między konkretnymi polskimi i białoru-

skimi zespołami badawczymi. Udział w projek-

cie młodych badaczy, studentów, doktoran-

tów i osób, które niedawno uzyskały tytuł 

doktora, będzie działał na korzyść aplikują-

cych. Termin składania wniosków mija  

21 lutego 2017 r.  

Więcej: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ 

polsko-bialoruski-konkurs-na-wymiane-

osobowa-na-lata-2017-2018.html 

 

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-vi-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-vi-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-vi-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant.html
http://www2.warwick.ac.uk/services/academicoffice/gsp/scholarship/typesoffunding/chancellorsinternational
http://www2.warwick.ac.uk/services/academicoffice/gsp/scholarship/typesoffunding/chancellorsinternational
http://www2.warwick.ac.uk/services/academicoffice/gsp/scholarship/typesoffunding/chancellorsinternational
http://sakig.pl/pl/aktualnosci/konkurs-%0bna-najlepsza-prace-magisterska
http://sakig.pl/pl/aktualnosci/konkurs-%0bna-najlepsza-prace-magisterska
http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/Law/DoctoralProgramme/Index.aspx
http://www.eui.eu/DepartmentsAndCentres/Law/DoctoralProgramme/Index.aspx
http://www.otwarta.org/jak-dzialamy/konkurs-prac-magisterskich-im-j-j-lipskiego/
http://www.otwarta.org/jak-dzialamy/konkurs-prac-magisterskich-im-j-j-lipskiego/
http://www.otwarta.org/jak-dzialamy/konkurs-prac-magisterskich-im-j-j-lipskiego/
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/polsko-bialoruski-konkurs-na-wymiane-osobowa-na-lata-2017-2018.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/polsko-bialoruski-konkurs-na-wymiane-osobowa-na-lata-2017-2018.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/polsko-bialoruski-konkurs-na-wymiane-osobowa-na-lata-2017-2018.html
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 Uniwersytet w Queensland oferuje sty-

pendia w TC Beirne School of Law, które do-

stępne są dla studentów, którzy obecnie stu-

diują lub kandydują na kierunek prawo (Ma-

ster of Laws – LLM) lub prawo międzynarodo-

we (Master of International Law – MICLaw). 

Termin aplikowania upływa 24 lutego 2017 r.  

Więcej: 

https://law.uq.edu.au/study/scholarships 

-prizes/tc-beirne-school-law-scholarship-

llmmiclaw 
 

 

 Redakcja miesięcznika „Przegląd Prawa 

Handlowego” oraz jego wydawca Wolters 

Kluwer zapraszają do udziału w konkursie na 

najlepsze prace magisterskie z dziedziny pra-

wa handlowego obronione w roku akademic-

kim 2015/2016. Termin zgłaszania prac upły-

wa 28 lutego 2017 r. Więcej:  

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/ima

ges/PPH_11_2016_og%C5%82oszenie_konkur

su.pdf 

 

 

 5 marca 2017 r. mija termin składania 

wniosków o stypendia rządu francuskiego 

przez osoby, które są zainteresowane spędze-

nia ostatniego roku studiów lub uzyskaniem 

polsko-francuskiego doktoratu we Francji. 

Oferta skierowana jest do młodych naukow-

ców z wszystkich dziedzin nauki – z wyłącze-

niem medycyny i nauk artystycznych.  

 Więcej o konkursie dla studentów: 

http://www.institutfrancais.pl/pl/stypendia-

rzadu-francuskiego-bgf-master-2; dla dokto-

rantów: http://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-

doktorat-cotutelle 

 

 

 Prace dyplomowe i prace doktorskie po-

święcone polskiej Policji Państwowej w okre-

sie XX-lecia międzywojennego można zgłaszać 

na konkurs organizowany przez Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych i Administracji do dnia 

30 września 2017 r.  

Więcej: https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/ 

15335,Konkurs-na-najlepsza-prace-

dyplomowa-lub-rozprawe-doktorska-na-

temat-polskiej-Po.html 

 

 

 

O STUDENTACH I DLA STUDENTÓW 
 

 W dniu 15 października 2016 r. na WPiA UMK w Toruniu odbyło się V otwarte posiedzenia  

Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. W wydarzeniu, poza doktorantami, udział wzięli  

także goście honorowi: JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Tretyn, Prorektor ds. studenckich i polityki 

kadrowej UMK – prof. dr hab. Andrzej Sokala oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK – 

prof. dr hab. Zbigniew Witkowski. Podczas posiedzenia doktoranci z różnych ośrodków akademickich 

w Polsce dyskutowali nad szeregiem kwestii związanych z kształtem studiów doktoranckich oraz kie-

runkami zmian w tym zakresie. Przyczynkiem do dyskusji była chęć wypracowania wspólnych postu-

latów w związku z trwającymi pracami zespołów przygotowujących projekty założeń do nowej ustawy 

w ramach ministerialnego konkursu „Ustawa 2.0”. Debatowano nad takimi zagadnieniami jak: status 

doktoranta, zasady finansowania badań naukowych, prawa i obowiązki doktorantów. 

 Podczas posiedzenia wybrano także przedstawicieli doktorantów do Komisji Dyscyplinarnej do 

spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W gronie tym  

znalazła się doktorantka naszego Wydziału, mgr Agata Pyrzyńska. Komisja składa się z nauczycieli 

https://law.uq.edu.au/study/scholarships%0b-prizes/tc-beirne-school-law-scholarship-llmmiclaw
https://law.uq.edu.au/study/scholarships%0b-prizes/tc-beirne-school-law-scholarship-llmmiclaw
https://law.uq.edu.au/study/scholarships%0b-prizes/tc-beirne-school-law-scholarship-llmmiclaw
http://www.institutfrancais.pl/pl/stypendia-rzadu-francuskiego-bgf-master-2
http://www.institutfrancais.pl/pl/stypendia-rzadu-francuskiego-bgf-master-2
http://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-doktorat-cotutelle
http://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-doktorat-cotutelle
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akademickich oraz przedstawicieli doktorantów i studentów. Jej zadaniem jest rozpatrywanie odwo-

łań stron od orzeczeń uczelnianych komisji dyscyplinarnych do spraw nauczycieli akademickich.  

(Agata Pyrzyńska) 

 

 

 Rozstrzygnięto wydziałowy konkurs im. Prof. Jana Białocerkiewicza na najlepsze prace dyplo-

mowe obronione w roku akademickim 2015/2016. 1. nagrodę otrzymał mgr Mariusz Braszkiewicz  

za pracę Kara śmierci w Stanach Zjednoczonych Ameryki – ujęcie historyczne (promotor: dr hab. An-

drzej Gaca, prof. UMK). 2. nagroda ex aequo przypadła mgr. Kamilowi Bojarskiemu za pracę Dopusz-

czalność stosowania retencji danych w świetle ochrony praw człowieka (promotor: dr hab. Arkadiusz 

Lach, prof. UMK) oraz mgr Magdzie Mozol za pracę Spółki z udziałem Skarbu Państwa i ich obciążenia 

finansowe (promotor: prof. dr hab. Andrzej Borodo). 3 nagrodę ex aequo przyznano mgr Agacie Klim-

czyk za pracę Sprawa incydentalna w Kodeksie prawa kanonicznego z 1983 r. (promotor: dr hab. Wie-

sław Mossakowski, prof. UMK), mgr. Andrzejowi Pieńczewskiemu za pracę pt. Ochrona praw mniej-

szości polskiej w Niemczech (promotor: prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz) oraz mgr Wiolecie Woźniak 

za pracę Prawo łaski Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.  

(promotor: prof. dr hab. Zbigniew Witkowski). Dodatkowo wyróżniono pracę mgr Katarzyny Marto-

włos pt. Kara umowna w prawie polskim, hiszpańskim oraz prawie Unii Europejskiej (promotor:  

dr hab. Mirosław Bączyk, prof. UMK). 

 

 

 W dniach 19-20 października po raz pierwszy na Wydziale Prawa i Administracji odbyły się targi 

książek oraz targi kół naukowych i organizacji studenckich, podczas których nie tylko można było na-

być brakujące podręczniki od starszych koleżanek i kolegów, ale również zaznajomić się z profilem 

działalności oraz osiągnięciami funkcjonujących na Wydziale kół naukowych, jak i projektami przez 

nie prowadzonymi. Obie inicjatywy Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego cieszyły się dużym 

zainteresowaniem. 

 

 

 Dnia 4 listopada odbyło się spotkanie Samorządu Studenckiego i Kolegium Dziekańskiego  

z przedstawicielami kół naukowych. Ustalone zostały kwestie dot. przyznawania środków z Funduszu 

40% z opłat za powtarzanie semestru lub roku na studiach stacjonarnych, ich przeznaczenia oraz roz-

liczenia. Przedstawione zostały także proponowane zmiany w regulaminie przyznawania i wydatko-

wania środków z ww. funduszu.  

 Po pierwsze, wnioski o ww. dofinansowanie rozpatrywać będzie powołana w tym celu Komisja, 

w jej skład wejdą Dziekani: dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK oraz dr hab. Piotr Rączka, 

członkowie Samorządu Studenckiego: Wojciech Kiełbasiński i Bartłomiej Rosiak, a także przedstawi-

ciel studentów: Jakub Zemła. Po drugie, wprowadzona zostanie możliwości wydruku materiałów kon-

ferencyjnych z ww. Funduszu. Po trzecie, będzie przejrzysty podział środków pomiędzy wszystkie 

organizacje studenckie (koła naukowe, Samorząd Studencki i inne) oraz system grantowy – przyzna-

nie środków będzie zależeć od aktywności koła; finansowanie działalności kół będzie zaś zależne  

od terminowego złożenia wniosków w terminach: 15. stycznia, 15. czerwca oraz 15. października.  

Po czwarte, wdrożone będą specjalne wzory wniosków i sprawozdań po to, by usystematyzować oraz 

ujednolicić sprawozdawczość z działalności kół naukowych. 
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 Obecni reprezentanci kół naukowych przedstawili również swoje plany działania, które mają 

zrealizować do końca roku kalendarzowego. Ponadto omówiono kwestię udostępniania organiza-

cjom studenckim materiałów promujących Wydział oraz sposoby rozliczania powyższych środków. 

(Bartłomiej Rosiak) 

 

 

 Podczas zjazdu sprawozdawczo-wyborczego Parlamentu Studentów RP, który odbył się  

5 listopada 2015 r., Wojciech Kiełbasiński – przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenc-

kiego – został wybrany na członka Rady Studentów Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. 

Rada Studentów, składająca się z dwunastu członków, jest organem opiniodawczym, który wyraża 

stanowisko w imieniu wszystkich studentów kraju. Tworzy m.in. opinie na temat projektów aktów 

prawnych, które dotyczą środowiska studenckiego. 

 

 

 W dniach 14-16 listopada 2016 r. odbyły się na Wydziale XX Dni Edukacji Prawniczej, zorganizo-

wane przez ELSA Toruń. W trakcie trzech dni prelekcji oraz warsztatów studenci mogli dowiedzieć się, 

jak pokierować swoją karierą zawodową, jakie są alternatywy dla jej rozwoju oraz uzyskać cenne 

wskazówki i odpowiedzi od praktyków prawa, w tym od pracowników Wydziału – dr. Piotra Chrzczo-

nowicza, mgr. Marcina Berenta, mgr. Bartłomieja Chludzińskiego. 

 

 

 Dnia 1 grudnia nastąpiło uroczyste wręczenie przez Prezydenta Miasta Torunia stypendium przy-

znanego w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego, ustanowionego przez Radę Miasta. Spośród 

36 uhonorowanych studentów, 9 studiuje na naszym Wydziale: Renata Badowiec, Marika Gdowska, 

Aneta Grabowska, Paulina Jabłońska, Malwina Kwiatkowska, Aleksandra Lipka, Mateusz Szydłowski, 

Dawid Wiktorowski, Aneta Wiśniewska. Program stanowi spójny system motywujący młode osoby do 

podejmowania studiów na toruńskich uczelniach oraz finansowe wsparcie skierowane do najlepszych 

studentów, którzy już studiują w naszym mieście. 

 

 

 W dniu 3 grudnia 2016 r. w Auli UMK miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów magister-

skich i licencjackich absolwentom roku akademickiego 2015/16, podczas której uhonorowano najlep-

szego absolwenta, którym została Pani Agata Klimczyk (absolwentka stacjonarnych studiów prawni-

czych). Pracę magisterską pt. Sprawa incydentalna w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., za któ-

rą otrzymała III nagrodę w wydziałowym konkurs na najlepsze prace dyplomowe im. Prof. Jana Biało-

cerkiewiczana, napisała pod kierunkiem dr hab. Wiesława Mossakowskiego, prof. UMK.  

 Pani Agata Klimczyk brała aktywny udział w konferencjach naukowych o statusie krajowym  

i międzynarodowym. Dwukrotnie uzyskała Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 

wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 i 2015/2016. Zaś tytuł najlepszego studenta 

Wydziału Prawa i Administracji UMK otrzymała w latach 2013/2014 i 2014/2015. Przez cały okres 

studiów otrzymywała stypendium Rektora za wyniki w nauce. W październiku 2016 rozpoczęła studia 

doktoranckie z zakresu nauk prawnych, uzyskując pierwsze miejsce na liście przyjętych kandydatów. 

Ponadto jest absolwentką studiów licencjackich na Wydziale Sztuk Pięknych UMK (ochrona dóbr kul-

tury), obecnie jest na ostatnim roku studiów drugiego stopnia.  
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 Nagrodzono również najlepszych absolwentów na poszczególnych kierunkach: mgr Martę Woź-

niak (prawo stacjonarne), mgr Katarzynę Łasicką (prawo niestacjonarne), mgr Agnieszkę Wiśniewską 

(administracja stacjonarna II stopnia), mgr Magdalenę Olińską (administracja niestacjonarna II stop-

nia), lic. Katarzynę Siódmiak (administracja stacjonarna I stopnia), lic. Paulinę Szpakowską (admini-

stracja niestacjonarna I stopnia), lic. Damiana Sobieralskiego (europeistyka stacjonarna I stopnia), 

mgr. Roberta Kwaśniewskiego (doradztwo podatkowe stacjonarne II stopnia), mgr Agnieszkę Bana-

szkiewicz (doradztwo podatkowe niestacjonarne II stopnia).  

 Najlepszym studentem została Renata Badowiec, studentka V roku prawa stacjonarnego. 

 

 

 Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego informuje o podjęciu współpracy  

z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, która ma polegać (na po-

czątku) na organizacji symulacji obrad ONZ. Uczniowie liceum od kilku lat aktywnie uczestniczą  

w symulacjach i współpracują ze szkołami zagranicznymi (w 2016 r. byli np. organizatorami między-

narodowej konferencji ToMUN 2016).  

 Aktualnie zarówno licealiści, jak i studenci-członkowie Koła, przygotowują się do debaty, która 

będzie dotyczyć przyjmowania uchodźców przez państwa. Obrady prowadzone będą w języku angiel-

skim. To pierwsze takie wydarzenie, choć nie pierwsza forma współpracy Koła z licealistami.  

W 2015 r. ogólnopolską konferencję dotyczącą kryzysu migracyjnego (która odbyła się w dniach  

2-3 czerwca), poprzedziła kampania Więcej wiedzy, mniej strachu, w czasie której członkowie Koła 

odwiedzili kilka okolicznych liceów, by porozmawiać z uczniami na temat kryzysu i poznać ich zdanie 

na temat uchodźców. 

 

 

 Działające na Wydziale koła naukowe nie tylko koncentrują się na pogłębianu wiedzy teoretycz-

nej i praktycznej z określonych dziedzin, ale również aktywnie włączają się w akcje charytatywne i są 

ich inicjatorami. Na uwagę zasługuje m.in. zorganizowana już po raz trzeci listopadowa zbiórka darów 

dla toruńskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt pod hasłem Nie żałuj piątaka, kup karmę dla 

psiaka (więcej: https://www.facebook.com/events/700033393495194/), czy też drua edycja zbiórki 

świątecznej dla dzieci przebywających w Domu Matki i Dziecka w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudzią-

dzu (więcej: https://www.facebook.com/events/290259498036627/). 

 

 
 

OFERTA EDUKACYJNA 
 

 Do 31 stycznia 2017 r. można zapisać się na Podyplomowe Studia w zakresie Prawa Handlowego, 

prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu pod kierunkiem prof. dr. hab. Kazi-

mierza Lubińskiego. 

 Program studiów obejmuje w szerokim zakresie problematykę prawa cywilnego, handlowego 

oraz postępowania cywilnego; wybrane zagadnienia z zakresu prawa zamówień publicznych, podatku 

od towarów i usług, prawa handlu zagranicznego, prawa podatkowego UE, prawa celnego, postępo-

wania administracyjnego, prawa pracy, prawnokarnej ochrony obrotu handlowego oraz problematyki 

fałszerstw dokumentów w obrocie handlowym.  

 Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.law.umk.pl/index.php?id=356#356.  
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 Do 15 grudnia 2016 r. można zgłaszać chęć udziału w kursie przygotowują-

cym do egzaminów na aplikacje prawnicze w 2017 r. Ideą kursu przygotowaw-

czego jest przedstawienie uczestnikom zagadnień z zakresu najważniejszych 

dziedzin prawa, które najczęściej pojawiających się na egzaminach lub sprawia-

jących największe problemy, procedury naboru na aplikacje, sposobu rozwiązy-

wania kazusów oraz ustroju organów ochrony prawnej. Przeprowadzony zostanie także egzamin 

próbny.  

 Zajęcia będą odbywały się w siedzibie TNOiK „Dom Organizatora” w Toruniu (ul. Czerwona  

Droga 8); liczba godzin dydaktycznych – 144. Więcej informacji można uzyskać u mgr Barbary Sochac-

kiej (pok. 13; tel. 56 611 40 22) lub drogą mailową: tnoik@tnoik.torun.pl. 

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD RADY WYDZIAŁU  

W DNIU 6 GRUDNIA 2016 R. 
 

1. Przyjęcie protokołu Rady Wydziału z dnia 8 listopada 2016 r. 

2. Komunikaty 

3. Sprawy naukowe: 

a. uchwała RW w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Pani mgr Danuty Hryniewicz  

w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk prawnych, dyscyplina prawo, prawo europej-

skie oraz wyznaczenia promotora w tym przewodzie  

b. uchwała RW w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Pani mgr Małgorzaty Agaty Panek 

w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk prawnych, dyscyplina prawo oraz wyznaczenia 

promotora w tym przewodzie  

c. uchwała RW w sprawie wyznaczenia recenzentów, Komisji i egzaminów w przewodzie  

doktorskim Pani mgr Anny Kobylskiej  

d. uchwała RW w sprawie wyznaczenia recenzentów, Komisji i egzaminów w przewodzie  

doktorskim Pana mgr. Pawła Rawczyńskiego 

e. uchwała RW w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego Pani mgr Agaty Bzdyń  

f. uchwała RW w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego Pani mgr Aleksandry Ciesielskiej  

g. uchwała RW w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego Pana mgr. Marka Kowalskiego 

h. uchwała RW w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego Pani mgr Karoliny Pawlik  

i. uchwała RW w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego Pani mgr Marty Uss  

4. Sprawy dydaktyczne i organizacyjne:  

a. uchwała RW w sprawie przekształcenia od roku akademickiego 2017/2018 Kursu Prawa  

Porównawczego w formę wykładową Szkoły Prawa Porównawczego  

5. Wolne wnioski. 
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