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70-LECIE WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 
 

 
DR MACIEJ SEROWANIEC 

KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO WPIA UMK 

 

 

 W dniu 24 maja 2017 roku w budynku Collegium Iuridi-

cum Novum przy ulicy Bojarskiego 3 odbyły się uroczystości 

jubileuszowe z okazji 70-lecia Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Okazją do świę-

towania jubileuszu było wydanie okolicznościowego albumu 

jubileuszowego, ukazującego dzieje Wydziału, jego kadry 

naukowej oraz studentów (70 lat Wydziału Prawa i Admini-

stracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1945-

2015, pod red. M. Serowańca, K. Rokickiej-Murszewskiej oraz 

K. Kucharskiego). W programie znalazły się wystąpienia: 

Dziekana Wydziału prof. Zbigniewa Witkowskiego, Prorekto-

ra ds. studenckich i polityki kadrowej prof. Andrzeja Sokali 

oraz Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego. Refleksję 

historyczną poświęconą Wydziałowi Prawa przedstawił  

prof. Stanisław Salmonowicz, a kierownik Archiwum UMK – 

dr. hab. Anna Supruniuk – zaprezentowała album jubileuszowy 70-lecia WPiA.  

 Witając licznie zgromadzonych gości Dziekan Wydziału prof. Zbigniew Witkowski podkreślał, że 

Wydział Prawa i Administracji posiada wysoką kategorię „A” i cieszy się dużą renomą. Dzięki ostatnim 

inwestycjom i rozbudowie, studenci mają komfortowe warunki studiowania a wykładowcy komfor-

towe warunki pracy. Na czterech kierunkach studiów kształcą się zarówno studenci z Polski, jak i co-

raz więcej studentów zagranicznych. Dzięki działaniom, kompetencji i inicjatywom wielu osób zwią-

zanych przez lata z naszą jednostką, wydział zawdzięcza swój stan obecny. Gratulacje dla społeczności 

akademickiej prawników złożyli również przedstawiciele miejskich władz: przewodniczący Rady Mia-

sta Torunia Marcin Czyżniewski oraz Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski. Jak podkreślał podczas 

uroczystości Prezydent Michał Zaleski – „z dumą myślimy w Toruniu o Wydziale Prawa i Administracji 

UMK. Imponuje tradycja wydziału, jego naukowy i społeczny potencjał oraz olbrzymie grono dosko-

nale wykształconych absolwentów. Wielu z nich miało i ma okazję wpływać na rozwój kraju, regionu  

i naszego miasta. Wszyscy zaś wynieśli z tego miejsca i z tego środowiska najwyższe standardy rozu-

mienia prawa i jego skutecznego wykorzystania”. Na ręce Dziekana gratulacje z okazji jubileuszu zło-

żyli także przedstawiciele toruńskich samorządów prawniczych – Okręgowej Rady Adwokackiej oraz 

Okręgowej Izby Radców Prawnych. Na uroczystości pojawiło się również wielu wybitnych absolwen-

tów i pracowników jednostki, m.in. marszałek Alicja Grześkowiak, gen. Zbigniew Nowek, sekretarz 

województwa kujawsko-pomorskiego Marek Smoczyk oraz prof. Andrzej Szmyt – były dziekan Wy-

działu Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W obchodach wzięli udział również byli rekto-

rzy, dziekani, profesorowie oraz inne osoby przez lata związane z największym wydziałem Uniwersy-

tetu Mikołaja Kopernika. 

 

 



 

 

3 

XXI ZJAZD KATEDR I ZAKŁADÓW PRAWA PRACY I UBEZPIE-

CZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ JUBILEUSZ 45-LECIA PRACY  

NAUKOWEJ PROFESORA GRZEGORZA GOŹDZIEWICZA 
 
 

DR ANNA NAPIÓRKOWSKA 

KATEDRA PRAWA PRACY WPIA UMK 

 
 

 W dniach 17-19 maja 2017 r. w Toruniu odbył się XXI Zjazd 

Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. 

Organizatorem Zjazdu była Katedra Prawa Pracy na Wydziale 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To-

runiu. 

 Uroczystość otwarcia Zjazdu w dniu 17 maja 2017 r. 

uświetniły obchody Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej  

prof. dra hab. Grzegorza Goździewicza, kierownika Katedry 

Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji. Jubileusz miał 

miejsce w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toru-

niu w obecności władz rektorskich – JM Rektora prof. dr hab. 

Andrzeja Tretyna oraz Prorektora ds. Studenckich i Polityki 

Kadrowej prof. dra hab. Andrzeja Sokali, jak również władz 

dziekańskich, w tym Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK prof. dra hab. Zbigniewa Witkow-

skiego, który przewodniczył uroczystości. W Jubileuszu uczestniczył również Prezydent Torunia Mi-

chał Zaleski, który wręczył czcigodnemu Jubilatowi Medal Honorowy Prezydenta Miasta Torunia 

„Thorunium”.  

 Po wystąpieniach Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK prof. dra hab. Zbigniewa Wit-

kowskiego i JM Rektora prof. dra hab. Andrzeja Tretyna, laudację na cześć Jubilata wygłosił prof. dr 

hab. Ludwik Florek z Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Następ-

nie miały miejsca wystąpienia Gości, Przyjaciół i Kolegów Jubilata, jak również wręczenie Księgi Jubi-

leuszowej przez Uczniów. Księga Jubileuszowa pt. Tendencje rozwojowe indywidualnego i zbiorowego 

prawa pracy, będąca wyrazem szacunku dla dostojnego Jubilata, składa się z artykułów z zakresu nie 

tylko indywidualnego czy zbiorowego prawa pracy, ale także ubezpieczeń społecznych i prawa socjal-

nego oraz zagadnień o charakterze ogólnym. 

 W licznych wystąpieniach zgodnie podkreślano zasługi Jubilata w zakresie pracy naukowej, ale 

także aktywność na rzecz Wydziału Prawa i Administracji oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 

Toruniu. Warto przypomnieć, że w latach 1996-1999 Jubilat sprawował funkcję dziekana Wydziału 

Prawa i Administracji. Był to okres, w którym Wydział wzbogacił się o nową siedzibę. Od Kolegium 

Dziekańskiego Jubilat otrzymał Medal za zasługi dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

 Na uroczystości otwarcia Zjazdu, jak również Jubileuszu prof. dra hab. Grzegorza Goździewicza 

zebrani licznie Goście mogli wysłuchać utworu Fryderyka Chopina Polonez As-dur op. 53 w wykona-

niu artysty Ivana Shemchuka – fortepian, a następnie koncertu w wykonaniu artystów Michał Hajdu-

czenia – baryton, Robert Matusiak – fortepian. 
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 W dniach 18-19 maja 2017 r. odbyły się natomiast zasadnicze obrady. Problematyka Zjazdu za-

kreślona ogólnym tematem: Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie – dotycząca aktualnych zagad-

nień związanych z podstawami i charakterem prawnym zatrudnienia osób, w tym aspektów ubezpie-

czeniowych – stała się przedmiotem nie tylko interesujących referatów, ale także żywych wystąpień 

przedstawicieli nauki prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Warto zauważyć, że w Zjeździe uczest-

niczyli wybitni przedstawiciele z zakresu tych dyscyplin naukowych, w tym Wicemarszałek Senatu 

prof. dr hab. Michał Seweryński, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata  

Gersdorf, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. dr hab. Gertruda Uścińska oraz Podsekretarz 

stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prof. UG dr hab. Marcin Zieleniecki. Wśród 

osób wygłaszających referaty znaleźli się także pracownicy Katedry Prawa Pracy: prof. dr hab. Grze-

gorz Goździewicz wygłosił referat pt. Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie – ogólna charaktery-

styka, natomiast dr Marzena Szabłowska-Juckiewicz zaprezentowała referat pt. Równe traktowanie 

osób zatrudnionych. 

 Wielu zebranych Gości wskazywało na niezwykle życzliwe przyjęcie w Toruniu. Zjazd był nie tylko 

okazją do dyskusji naukowej, ale także do zwiedzania Starego Miasta Torunia z przewodnikami oraz 

degustacji słynnych toruńskich pierników.  

 

 

 

 

GRANTY NCN-U DLA DWÓCH PROFESORÓW 
 

 Wśród laureatów 12. edycji konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki znala-

zło się dwóch pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To-

runiu – dr hab. Andrzej Adamski, prof. UMK oraz dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki. 

Prof. Andrzej Adamski otrzyma 410 701 zł na badanie karnoprawnych  

i kryminologicznych aspektów fałszowania towarów i produktów lecz-

niczych. Zespół badawczy pod kierownictwem Pana Profesora przeana-

lizuje problematykę podrabiania towarów i produktów leczniczych od 

strony kryminologicznej, ze szczególnym uchwyceniem najnowszych 

trendów procederu (zwłaszcza w cyberprzestrzeni), kompleksowe zba-

da i oceni przepisy karne mające na celu przeciwdziałanie podrabianiu 

produktów leczniczych w prawie międzynarodowym, unijnym i wybra-

nych państw Europy Zachodniej i zestawi je z przepisami obowiązują-

cymi w prawie polskim. Ustali też, jaka jest praktyka działania polskich 

organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie zwalczania 

zjawiska podrabiania towarów i produktów leczniczych oraz określi 

związek między przyjętymi rozwiązaniami prawnymi i praktyką działania organów ścigania i wymiaru 

sprawiedliwości, a rozwojem tego procederu w naszym kraju. Pozyskane wyniki badań będą podsta-

wą do wypracowania postulatów zmian w prawie polskim mających na celu skuteczne przeciwdziała-

nie fałszowaniu towarów i produktów leczniczych oraz przygotowania rekomendacji zmian w prakty-

ce działania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w tym zakresie. W polskich warunkach pla-

nowane badania będą miały charakter nowatorski i pionierski. 
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 Prof. Krzysztof Lasiński-Sulecki będzie natomiast ustalać znaczenie 

świadomości podatnika dla powstania zobowiązań podatkowych i ich 

wymiaru. Wyniki przeprowadzonych badań powinny posłużyć jako 

środek wpływający na ukierunkowanie orzecznictwa sądowego i prak-

tyki administracyjnej (a zarazem ograniczenie rozbieżności w nich wy-

stępujących). W dłuższej perspektywie mogłyby być podstawą do pod-

jęcia przez prawodawcę działań, które w miarę możliwości jednoznacz-

nie uregulowałyby znaczenie stanu świadomości podatnika dla po-

wstawania i wymiaru zobowiązań podatkowych, co również przyczyni-

łoby się do w miarę spójnego podejścia do tego tematu na etapie sto-

sowania prawa przez organy podatkowe. 

 W szerszym ujęciu wynik badań służyłby temu, aby organy podat-

kowe skutecznie przeciwdziałały budżetowym konsekwencjom oszustw podatkowych, ale aby nie 

robiły tego kosztem uczciwych podatników, lecz wspomnianych oszustów właśnie. Co się tyczy agre-

sywnego planowania podatkowego, organy podatkowe posługiwałyby się efektywnymi instrumen-

tami zwalczania tego zjawiska, lecz nie miałyby możliwości oczekiwania od podatników wiedzy posia-

danej jedynie przez wróżbitów, tj. pełnej wiedzy na temat zdarzeń przyszłych oraz szczegółów trans-

akcji dokonywanych przez konkurencję podatników. 

 

 

DR NATALIA DAŚKO Z NAGRODĄ „PAŃSTWA I PRAWA” 
 

 Redakcja miesięcznika „Państwo i Prawo” już po raz 52. na-

grodziła najlepsze prace doktorskie i habilitacje z dziedziny prawa. 

Nagrodę za najlepszy doktorat otrzymała dr Natalia Daśko, asy-

stentka w Centrum Badań nad Cyberprzestępczością Wydziału 

Prawa i Administracji UMK, za pracę pt. Prawnokarna ochrona zna-

ków towarowych. 

 Rozprawa doktorska, której promotorem był prof. Andrzeja 

Adamski, zawiera analizę zjawiska podrabiania towarów od strony 

kryminologicznej, pokazując m.in. rolę zorganizowanej przestęp-

czości, z uwzględnieniem badań empirycznych dotyczących praktyki 

działania polskich organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie zwalczania procederu pod-

rabiania towarów. 

 W ubiegłym roku rozprawa dr Natalii Daśko zwyciężyła w konkursie o nagrodę Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego na najlepszą pracę doktorską na temat własności intelektualnej organizowa-

nym przez Urząd Patentowy RP, a wcześniej została wyróżniona przez Radę Wydziału Prawa i Admini-

stracji. 

 Wręczenie nagrody odbędzie się 26 czerwca w Warszawie. 

 

 

 



AD VOCEM I wiosna 2017 

 

6 

PROF. BOGUMIŁ BRZEZIŃSKI W NIK-U 
 

 Prof. dr hab. dr h.c. Bogumił Brzeziński, kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych, odebrał 

w dniu 15 maja 2017 r. z rąk Marszałka Sejmu – Marka Kuchcińskiego, nominację na członka Najwyż-

szej Izby Kontroli. 

 

 
 

 

PROF. ARKADIUSZ LACH EKSPERTEM GIODO 
 

 W skład powołanej przez GIODO Komisji ekspertów do spraw reformy prawa ochrony danych 

osobowych w Unii Europejskiej wszedł dr hab. Arkadiusz Lach, prof. UMK. Uroczyste wręczenie aktu 

powołania przez dr Edytę Bielak–Jomaa, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, miało 

miejsce w  Krakowie w dniu 24 marca 2017 r. 

 

 

DR HAB. HENRYK NOWICKI PRZEWODNICZĄCYM KOMISJI 

KWALIFIKACYJNEJ 
 

 Dr hab. Henryk Nowicki z Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego 

WPiA został powołany przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwo-

ju i Finansów Mateusza Morawieckiego na Przewodniczącego Komisji Kwa-

lifikacyjnej, której celem jest przeprowadzenie postępowania kwalifikacyj-

nego na członków Krajowej Izby Odwoławczej. Postępowanie kwalifikacyj-

ne wynika z wprowadzonych w 2016 roku szerokich zmian systemu prawa 

zamówień publicznych. Krajowa Izba Odwoławcza jest organem właściwym 

do rozpatrywania odwołań, jako środka ochrony prawnej, na działania 

podmiotów zobowiązanych do udzielania zamówień publicznych. 
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PROFESOROWIE WYDZIAŁU W MINISTERIALNYCH KOMISJACH 

EGZAMINACYJNYCH 
 

 Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej Ministerstwa Sprawie-

dliwości powołał pracowników Wydziału do komisji egzaminacyjnych na aplikacje prawnicze:  

prof. dra hab. Grzegorza Goździewicza do Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej  

w Toruniu; prof. dra hab. Tadeusza Wasilewskiego do Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji rad-

cowskiej w Bydgoszczy; dra hab. Wojciecha Morawskiego, prof. UMK do Komisji Egzaminacyjnej do 

spraw aplikacji adwokackiej w Toruniu. 

 

 

WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z JAPONIĄ 
 

 31 maja 2017 r. gościem Wydziału Prawa i Administracji UMK był dr Noriyuki Inoue, prorektor 

Uniwersytetu w Kobe (Japonia). Podczas spotkania z władzami dziekańskimi WPiA omówiono główne 

kierunki współpracy naukowo-badawczej pomiędzy jednostkami. Uczestnicy spotkania zgodnie zade-

klarowali gotowość podjęcia szerszej współpracy naukowej w ramach polsko-japońskich seminariów 

prawniczych. Pierwsze z nich, które zostało zaplanowane na październik 2017 r., będzie poświęcone 

aktualnym problemom ustrojowym Polski i Japonii. 

 

 
 

 

PROF. RUTE TEIXEIRA PEDRO NA WYDZIALE 
 

 Wydział Prawa i Administracji gościł w dniach 9-10 maja 2017 r. prof. dr Rute Teixeira Pedro  

z Uniwersytetu w Porto (Portugalia). W trakcie pobytu Pani Profesor wygłosiła referaty poświęcone 

problematyce portugalskiego prawa medycznego oraz odszkodowawczego, a także odbyła konsulta-

cje z pracownikami naukowymi Wydziału oraz studentami z koła naukowego „LexMedica”. 
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MGR PAWEŁ ŻUKOWSKI WE WŁADZACH STOWARZYSZENIA 

EDUKACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 
 

 Podczas XVIII Dorocznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Administracja publiczna  

a gospodarka”, której towarzyszyło walne zgromadzenie Stowarzyszenia Edukacji Administracji Pu-

blicznej (SEAP), mgr Paweł Żukowski, pracownik Katedry Prawa Administracyjnego WPiA UMK, został 

wybrany na członka komisji rewizyjnej SEAP. Konferencja odbyła się w dniach 28-31 maja 2017 r.  

w Bratysławie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Komeńskiego. 

 

 

RZECZPOSPOLITA UBEZPIECZONYCH NA WYDZIALE 
 

 7 czerwca 2017 r. w holu Wydziału Prawa i Administracji UMK nastąpiło uroczyste otwarcie wy-

stawy pt. Rzeczpospolita Ubezpieczonych, zorganizowanej przez Oddział ZUS w Toruniu we współpra-

cy z Biblioteką Wydziału Prawa i Administracji UMK oraz „Biblioteczką ZUS” (w czytelni Biblioteki 

WPiA UMK). 

 

 

POROZUMIENIE Z PCK 
 

 Dnia 9 maja 2017 roku Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu prof. dr hab. 

Zbigniew Witkowski oraz Prezes Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Toruniu  

mgr Mariola Chechłowska podpisali porozumienie o współpracy. Przedmiotem porozumienia jest 

wspólne zorganizowanie uroczystych obchodów zbliżającej się 100-letniej rocznicy powołania 

 Polskiego Czerwonego Krzyża. Kulminacją obchodów będzie Konferencja Naukowa, która odbędzie 

się jesienią 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. (K. Zacharzewski) 

 

 

 

 

V CZESKO-POLSKIE SEMINARIUM PRAWNICZE 
 

 W dniach 3-6 maja 2017 r. w Krynicy-Zdroju odbyło się czesko-polskie V seminarium prawnicze 

poświęcone współczesnym problemom sądownictwa w Republice Czeskiej oraz w Rzeczypospolitej 

Polskiej. Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu inicjatorów przedsięwzięcia – prof. Z. Witkowskiego, 

prof. V. Jiraskovej oraz prof. J. Jiraskovi, seminarium stało się imprezą naukową o cyklicznym charak-

terze, organizowaną co dwa lata na przemian w Polsce i w Republice Czeskiej. Dotychczasowe edycje 

konferencji odbyły się kolejno w Toruniu (2008), Pradze (2010), Toruniu (2012) oraz Ołomuńcu 

(2015). 
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 Tegoroczne seminarium zorganizowane zostało przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego Uniwersy-

tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy współpracy z Katedrą Prawa Konstytucyjnego WPiA Uniwer-

sytetu Łódzkiego. W seminarium stronę polską reprezentowali ponadto przedstawiciele Uniwersyte-

tu Gdańskiego. Stronę czeską reprezentowali natomiast uczeni z uniwersytetów: Karola w Pradze, 

Palackeho w Ołomuńcu oraz Metropolitarnego w Pradze. Udział w seminarium wzięła także czteroo-

sobowa delegacja słowacka reprezentująca Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie oraz Uniwersy-

tet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach. Z Uniwersytetu Mikołaja Jopernika w seminarium uczestniczyli: 

prof. dr hab. Zbigniew Witkowski (zarazem przewodniczący delegacji), dr Maciej Serowaniec oraz  

dr hab. Marcin Czyżniewski. Łącznie wygłoszono dwanaście referatów, po sześć z obu krajów. Refera-

ty i przebieg obfitych dyskusji towarzyszących prezentacji wszystkich wystąpień seminaryjnych zosta-

ną opublikowane w Wydawnictwie Naukowym UMK w Toruniu, w specjalnym wydawnictwie mają-

cym ujrzeć światło dzienne jeszcze w bieżącym roku. Patronat honorowy nad konferencją objęli  

JE Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce Dr Jakub Karfik oraz Prezydent Miasta Torunia – Michał 

Zaleski, który wsparł także finansowo przedsięwzięcie. 

 Ubocznym, ale niezwykle ważnym, efektem spotkania krynickiego jest przedstawiona przez dzie-

kanów Wydziału Prawa Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie oraz Uniwersytetu P. J. Šafárika  

w Koszycach – prof. E. Burdę i prof. G. Dobrovicovą, propozycja rozszerzenia dotychczasowej formuły 

polsko-czeskich seminariów prawniczych o stronę słowacką. Podczas konferencji poczyniono także 

pierwsze ustalenia w kierunku podpisania pomiędzy wydziałami prawa słowackich uniwersytetów  

i UMK umów o wymianie naukowej wykładowców oraz umowy Erasmusowskiej obejmującej wymia-

nę studentów. (M. Serowaniec) 
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OCHRONA PRAW JEDNOSTKI W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJ-

NYM W ADMINISTRACJI 
 

 11 maja 2017 r. w Hotelu Uniwersyteckim w Toruniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Nau-

kowa „Ochrona praw jednostki w postępowaniu egzekucyjnym w administracji”. Konferencja zorga-

nizowana została przez Katedrę Prawa Administracyjnego WPiA UMK oraz Zakład Ubezpieczeń  

Społecznych Oddział w Toruniu z okazji przypadającej w tym roku pięćdziesiątej rocznicy wejścia  

w życie obowiązującej ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W obradach wzięło 

udział przeszło sto osób, zarówno teoretyków, jak i praktyków. Wygłoszone referaty zostaną wkrótce 

opublikowane. (Ł. Maszewski) 

 

 

POLSKIE WAMPIRY – FAKTY I MITY 
 

 W dniach 11-12 maja 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji odbyła się Ogólnopolska Konfe-

rencja Naukowa „ Polskie wampiry – fakty i mity”, którą zorganizowała Katedra Kryminalistyki, Stu-

denckie Koło Naukowe Kryminalistyki oraz Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne Oddział Kujawsko-

Pomorski. Celem konferencji była analiza wybranych, polskich, głośnych spraw przestępstw przeciw-

ko życiu i zdrowiu, wokół których narosły mity, spowodowane nieprawdziwą ich prezentacją w me-

diach czy filmach. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny i uwzględniała zagadnienia proce-

sowe, w szczególności dowodowe, wraz z ich prezentacją w mediach, literaturze, filmach etc., a także 

problemy kryminalistyczne, ochronę dóbr osobistych, odbiór społeczny etc. Głównym bohaterem był 

dr Józef Gurgul, który oskarżał „Wampiry” w głośnych procesach. (V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz) 

 

 

NOWE REGULACJE W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH  
 

 Nowe regulacje w zakresie danych osobowych były przedmiotem debaty podczas ogólnopolskiej 

konferencji naukowej, organizowanej przez Centrum Badań nad Cyberprzestępczością UMK we 

współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w dniu 2 czerwca 2017 r. na 

Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze-

twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które będą miały 

zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich od 25 maja 2018 r., wprowadzają szereg 

istotnych zmian, w tym m.in. nowe obowiązki dla podmiotów przetwarzających dane osobowe i no-

we uprawnienia dla podmiotów danych. Celem konferencji było położenie nacisku na praktycznie 

zagadnienia wdrożenia Rozporządzenia. Swoje wystąpienia przedstawili: dr Edyta Bielak-Jomaa  

(GIODO), Piotr Drobek (Biuro GIODO), Monika Młotkiewicz (Biuro GIODO), dr Natalia Daśko (UMK),  

dr hab. Arkadiusz Lach, prof. UMK, Katarzyna Witkowska (Kancelaria Radców Prawnych Lu-

basz&Wspólnicy). 

 

 



 

 

11 

REGIONAL DIMENSION OF ENVIRONMENTAL POLICY AND LAW 

IN COMPARATIVE PERSPECTIVE – RECOMMENDATIONS FOR 

THE KUYAVIAN-POMERANIAN VOIVODESHIP 
 

 W dniach 4-6 czerwca 2017 r. Katedry: Prawa Konstytucyjnego i Prawa Ochrony Środowiska były 

gospodarzami I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Regional dimension of environmental poli-

cy and law in comparative perspective – recommendations for the Kuyavian-Pomeranian Voivo-

deship”. W konferencji udział wzięli, obok reprezentantów ośrodka toruńskiego – prof. Bartosza Ra-

koczego, dr Karoliny Karpus, dr Małgorzaty Szalewskiej, przedstawiciele czołowych ośrodków nauko-

wych z Czech, Słowacji oraz Rumunii – prof. Milan Damohorský (Uniwersytet Karola w Pradze),  

dr Martin Dufala (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie), dr Bogdan Manole Decebal (Uniwersytet 

1 Grudnia 1918 w Alba Iulii w Rumunii), dr Michal Maslen (Uniwersytet Trnawski). 

 

 

PRAWO MEDYCZNE W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM 
 

 W dniach 31 marca – 1 kwietnia 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikoła-

ja Kopernika odbyła się konferencja naukowa pt. „Prawo medyczne w ujęciu interdyscyplinarnym”, 

zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Medycznego LexMedica, którego opiekunem 

jest dr Kinga Bączyk-Rozwadowska. 

 W konferencji udział wzięło dziesięciu znamienitych ekspertów (w tym pracowników Wydziału), 

sześćdziesięciu prelegentów z ponad 70. ośrodków naukowych z całej Polski oraz około 300 słucha-

czy: studentów, doktorantów oraz prawników-praktyków. Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, a wykład inauguracyjny 

wygłosiła dr hab. Małgorzata Świderska, prof. UMK, ekspercki natomiast, rozpoczynający pierwszą 

sesję – dr Kinga Bączyk-Rozwadowska. Drugi dzień obrad, zdominowany w dużej mierze zagadnie-

niami praktyki, zainaugurował wykład Sędziego Sądu Najwyższego, prof. Mirosława Bączyka. 

 Konferencja podzielona została na sześć paneli tematycznych, z których każdy rozpoczynało wy-

stąpienie eksperta. Panel cywilny rozpoczęła, a następnie moderowała, dr Kinga Bączyk-

Rozwadowska i mgr Natalia Karczewska-Kamińska, panel biomedyczny – dr Julia Kapelańska-

Pręgowska, panel farmaceutyczny – dr hab. Monika Wałachowska, karny – mgr Marcin Berent, zaś 

panel międzynarodowy – dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK. 

 Konferencja miała na celu zrzeszenie studentów i doktorantów, których zainteresowania skupia-

ją się wokół szeroko pojętego prawa medycznego. Ogólne ujęcie tematu konferencji pozwoliło poru-

szyć wiele istotnych zagadnień oraz aktualnych problemów, a także podjąć dyskusję o wyzwaniach,  

z jakimi prawo i medycyna niewątpliwie zmierzą się w najbliższej przyszłości. (K. Bączyk-

Rozwadowska) 
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ATAKI SIECIOWE 2017 
 

 W dniach 12-13 kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji odbyła się już siódma edycja konfe-

rencji naukowej poświęconej cyberbezpieczeństwu, cyberprzestępczości, ochronie danych osobo-

wych, własności intelektualnej i innym zagadnieniom prawnym i technicznym dotyczącym nowych 

technologii – Ataki Sieciowe. W tym roku w sposób szczególny Organizatorzy skupili się na problema-

tyce steganografii cyfrowej, oprogramowaniu ransomware, kradzieży tożsamości, atakach sieciowych 

skierowanych na rządowe systemy informatyczne jako broń polityczna i wojskowa oraz implementa-

cji dyrektyw z zakresu cyberbezpieczeństwa w UE. 

 

 

 

 

KONFERENCJE NAUKOWE 
 

 Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Rodzin-

nego, działające przy Katedrze Prawa Cywilne-

go i Rodzinnego, było organizatorem ogólno-

polskiej konferencji naukowej pod hasłem 

„Testament w prawie polskim”, która odbyła 

się w dniu 6 kwietnia 2017 r. Wśród prelegen-

tów znaleźli się reprezentanci niemal wszyst-

kich ośrodków akademickich w Polsce. Pokło-

siem konferencji będzie publikacja. 

 

 

 Studenckie Koło Naukowe Prawa Porów-

nawczego „Ius et Lex” było organizatorem III 

konferencji naukowej „Komparatystyka praw-

nicza – wiele dziedzin, wiele rozwiązań praw-

nych”, która odbyła się w dniach 5-7 kwietnia 

2017 r. W pierwszym dniu konferencji debaty 

koncentrowały się na prawie konstytucyjnym, 

prawie administracyjnym, prawie podatko-

wym. Drugi dzień poświęcony był zagadnie-

niom prawa cywilnego – materialnego i pro-

ceduralnego, a także rozwiązaniom w zakresie 

prawa prywatnego międzynarodowego oraz 

prawa handlowego. Trzeci dzień to dzień pra-

wa karnego – materialnego, procesowego  

i wykonawczego. 

 

 

 Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

„Prawo odpowiedzialności międzynarodowej – 

nowe tendencje i wyzwania”, została zorgani-

zowana w dniu 7 kwietnia 2017 r. przez Koło 

Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicz-

nego. Celem konferencji było ukazanie współ-

czesnych wyzwań stojących przed prawem 

międzynarodowym w kwestii odpowiedzialno-

ści państw, organizacji międzynarodowych 

oraz innych podmiotów m.in. ze względu na 

przypadającą w 2016 roku 15. rocznicę przyję-

cia projektu artykułów o odpowiedzialności 

państw za czyn międzynarodowo bezprawny. 

 

 

 W dniu 8 kwietnia odbyło się „III Ogólno-

polskie Forum Podatkowe”, organizowane 

przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Podat-

kowego. 

 

 

 Studenckie Koła Naukowe: Prawa Konsty-

tucyjnego oraz Historii Państwa i Prawa działa-

jące na Wydziale Prawa i Administracji Uni-

wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zor-

ganizowały V Międzynarodową Konferencję 

Naukową pod hasłem „Konstytucje państw 

europejskich: historia i współczesność”, która 

odbyła się w dniach 21-22 kwietnia 2017 r. 
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 W dniu 26 maja odbyła się kolejna edycja 

konferencji naukowej pod hasłem „Wyzwania 

współczesnego prawa wyborczego”, zorgani-

zowana przez Studenckie Koło Naukowe Pra-

wa Wyborczego „Elektor”. Zaproszenie do 

wystąpienia w panelu eksperckim, modero-

wanym przez prof. Andrzeja Sokalę, przyjęli:  

dr Tomasz Gąsior (Zespół Kontroli Finansowa-

nia Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych 

Krajowego Biura Wyborczego); Adam Dyla 

(Dyrektor Delegatury KBW w Bydgoszczy); 

Jacek Kraszewski (Dyrektor Delegatury KBW 

we Włocławku); dr Jarosław Zbieranek (Biuro 

Rzecznika Praw Obywatelskich); prof. dr hab. 

Krzysztof Skotnicki (Kierownik Centrum Stu-

diów Wyborczych UŁ); dr hab. Anna Rakow-

ska-Trela, prof. UŁ (Adiunkt w Zakładzie Prawa 

Konstytucyjnego Porównawczego UŁ); Agata 

Zamłyńska (Konsultant współpracujący z Ko-

misją Europejską i ONZ w zakresie organizacji  

i obserwacji wyborów). 

 

 

 

 

O STUDENTACH I DLA STUDENTÓW 
 

 3 czerwca 2017 r. w Warszawie odbył się finał prestiżowego Turnieju IP Challenge. Drużyna Uni-

wersytetu Mikołaja Kopernika w składzie: Marta Bulwan (Kapitan Drużyny), Aleksandra Kowalska, 

Marta Wojcieszek uległa jedynie Uniwersytetowi Jagiellońskiemu i decyzją jury w składzie:  

prof. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska (UW), dr hab. Monika Wałachowska (UMK), dr Daria Gęsic-

ka (UMK), dr Agnieszka Sztoldman (Kancelaria Dentons), mec. Łukasz Węgrzyn (Kancelaria Maruta 

Wachta), dr hab. Wojciech Machała (UW), zajęła II miejsce. W ubiegłorocznej edycji konkursu repre-

zentacja toruńskiego ośrodka zajęła I miejsce. 

 

 

 Kamila Gąsior, studentka V roku prawa na Wydziale, zajęła I miejsce w Konkursie Giełdowym 

zorganizowanym przez ELSA Kraków w ramach Forum Rynków Kapitałowych, które odbyło się  

w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2017 r. w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. To już kolejny 

sukces naszej studentki – w bieżącym roku akademickim Pani Kamila zajęła II miejsce w III edycji 

ogólnopolskiego Konkursu z Prawa Pracy, który organizowany jest przez kancelarię prawniczą CMS 

(Cameron McKenna Greszta i Sawicki sp.k.), a także I miejsce w Lokalnym Konkursie Krasomówczym. 

 

 

 W dniach 18-20 maja 2017 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, w ośrodku wypoczynkowym 

nad Jeziorem Wałpusz, odbyły się V Ogólnopolskie Warsztaty Kryminalistyczne, podczas których stu-

denci zrzeszeni w Studenckim Kole Naukowym Kryminalistyki zajęli drugie miejsce i zdobyli puchar  

w ogólnopolskim konkursie na najlepszy studencki zespół oględzinowy. Opiekunem toruńskiej grupy 

oględzinowej był dr Leszek Stępka. 

 

 

 Podczas LV Walnego Zebrania Delegatów we Wrocławiu na stanowisko Sekretarza Generalnego 

ELSA Poland wybrany został Maciej Janicki, student IV roku stacjonarnych studiów prawniczych na 

Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu i obecny prezes ELSA Toruń. 
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  „Warsztaty debat oksfordzkich”, podczas których studenci mogli szlifować swoje umiejętności 

krasomówcze oraz perswazyjne, odbyły się 17 marca 2017 r. z inicjatywy Klubu Debat Studenckich. 

 

 

 W dniach 21-23 marca 2017 r. odbyła się kolejna, dwunasta już, edycja Ogólnopolskich Dni Prak-

tyk Prawniczych organizoanych przez ELSA Toruń. W tym roku studenci poznali różnicę między zawo-

dami sędziego sądu powszechnego a sędziego Sądu Najwyższego, zgłębili najważniejsze tajniki roz-

mowy kwalifikacyjnej a w dniu 27 marca 2017 r. udali się do Aresztu Śledczego w Toruniu. 

 

 

 Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki UMK zorganizowało w dniu 21 marca 2017 r. semina-

rium naukowe, podczas którego dr Leszek Stępka przedstawił różnice między pracą służb operacyj-

nych przedstawionych w filmach sensacyjnych a rzeczywistością. 

 

 

 W dniu 12 maja odbyło się szkolenie z protokołu dyplomatycznego i savoir vivre, zorganizowane 

przez Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego UMK. W charakterze wykładowców 

wystąpili: dr Joanna Modrzyńska z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK oraz  

dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK.  

 

 

 Z inicjatywy Studenckiego Koła Naukowego Postępowania Cywilnego w dniu 10 maja 2017 r. 

odbyło się spotkanie z sędzią SR, panią Katarzyną Mieszkowicz, która zapoznała studentów z codzien-

ną pracą sędziego. 

 

 

 W dniu 26 kwietnia odbyło się spotkanie z sędzią piłkarskim, panią Karoliną Bojar, która omówiła 

wiele ważnych zasad gry w piłkę nożną. Spotkanie zorganizowało Koło Naukowe Marketingu Prawni-

czego UMK we współpracy z Kołem Naukowym Prawa Sportowego „Lex Sportiva”. 

 

 

 26 kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji odbył się III Lokalny Prawniczy Konkurs Kraso-

mówczy dla Licealistów. Wzięli w nim udział uczniowie V i X Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. 

Kazusy na konkurs przygotowali pracownicy Wydziału. 

 

 

 Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego w porozumieniu z „The Hoodie Nation” zorganizo-

wała sprzedaż bluz wydziałowych. Cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem studentów oraz 

pracowników naukowych. Do wyboru są bluzy z kapturem, longsleeve oraz bejsbolówki, wszystkie  

w różnych kolorach, opatrzone wyszywanym logiem Wydziału, datą powstania oraz skrótem „WPiA”. 
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STANOWISKO RADY WYDZIAŁU W SPRAWIE WYSTĄPIENIA 

PROF. LECHA MORAWSKIEGO PODCZAS PANELU DYSKUSYJ-

NEGO W OXFORDZIE W DNIU 9 MAJA 2017 R. 
 

 W dniu 16 maja Rada Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu podjęła uchwałę w sprawie 

wystąpienia prof. Lecha Morawskiego podczas panelu dyskusyjnego w Oxfordzie 9 maja 2017 r. 

Rada Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oświadcza, co następuje: 

1. Wystąpienie b. profesora UMK w Toruniu Lecha Morawskiego będące atakiem na bliskie nam 

wartości wynikające z Konstytucji, zasady demokratycznego państwa prawa oraz podważenie 

reguły uczciwości środowisk sędziowskich, w tym Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyż-

szego oraz środowisk akademickich, sprawia, że przyjęliśmy z ogromnym oburzeniem wypo-

wiedzi profesora Lecha Morawskiego i stanowczo odcinamy się od nich. 

2. Pan Lech Morawski od 30 września 2015 r. nie jest w żaden formalny sposób powiązany z na-

szym Wydziałem. 

3. Wyłącznie w trosce o pozbawiony emocji finał przewodu doktorskiego, zdecydowano o prze-

sunięciu terminu planowanej obrony doktoratu, którego opiekunem naukowym jest p. Lech 

Morawski. W ocenie władz dziekańskich obrona w dniu 15 maja 2017 r. nie gwarantowałaby 

spokojnego i rzeczowego jej przebiegu, a nadto zarysowała się możliwość braku wymaganego 

quorum w komisji doktorskiej Rady Wydziału. W porozumieniu z Doktorantem i przy Jego 

pełnym zrozumieniu okoliczności, obrona została zatem przesunięta, a nowy jej termin zo-

stanie ustalony niezwłocznie po tym, jak to będzie możliwe. 
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