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~ Egzaminator
Prawnik, inżynier i matematyk zdają test. Zaczyna inżynier, pytają go:
- Ile jest 2+2?
Inżynier pomyślał chwilę i powiedział:
- 4.
Potem zawołano matematyka i zadano mu to samo pytanie. Po chwili
zastanowienia odpowiedział:
- 4,0.
Następnie wezwano prawnika i usłyszał to jednakowe pytanie. Prawnik
odpowiedział szybciej niż inzynier i matematyk:
- A ile chcecie, żeby wyszło?
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2 słowowstępne

Sza now ni Pań stwo,

wi ta jąc po wa ka cyj nej prze rwie,
ży wiąc na dzie ję, że ten jak że 
po trzeb ny okres cza su wpły nął
re ge ne ru ją co, ser decz nie za pra -
szam do lek tu ry naj now szej 
Ga ze ty Wy dzia łu Pra wa i Ad mi -
ni stra cji UG.

Choć do pie ro po wa ka cjach, du żo się dzie je. W kon se kwen cji do nie bo tycz nych roz mia rów roz rósł się
dział Wy da rze nia spo łecz ne. Świad czy to o du żej ak tyw no ści tak po je dyn czych stu den tów, jak i ca łych 
or ga ni za cji stu denc kich. Ży wię na dzie ję, że to tyl ko i wy łącz nie za lą żek te go, co na dej dzie w roz po czy na ją -
cym się ro ku aka de mic kim 2013/2014!

Po nad to chciał bym za pro sić wszyst kich stu den tów, a już w szcze gól no ści stu den tów I ro ku, do współ -
pra cy z Ga ze tą. Re dak cja jest otwar ta na oso by, któ re z pa sją, a przy naj mniej z za in te re so wa niem, chcia ły -
by się od da wać pra com dzien ni kar skim. Za pra sza my ser decz nie!

Z po wa ża niem

Ja kub H. Szla chet ko
ja kubsz la chet ko@gma il.com

od1października2013r.uruchamiamydwanowekierunkistudiów,poszerzająceofertę
edukacyjnąwydziałuprawaiadministracjiuniwersytetuGdańskiego.pierwszymznichjest
kryminologia(studiapierwszegostopnia),októrejniemalodpierwszegodniarekrutacjijest
głośnowmediach,zuwaginarekordowezainteresowaniekandydatównietylkowskalina-
szegouniwersytetu;zainteresowanieprzekraczającenaszenajśmielszeoczekiwania.dru-
ginowykierunektopodatkiidoradztwopodatkowe(studiadrugiegostopnia),któryrównież
pozytywniewpisałsięwzapotrzebowaniarynkukształceniauniwersyteckiego.

znowymrokiemakademickimprzystępujemyponadtodorealizacjizmodyfikowanego
programustudiówprawniczych, zarównow trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym.
intensywnekształcenienapierwszychsiedmiusemestrachmanaceluprzekazaniepodsta-
wowej wiedzy prawniczej. pozostałe trzy semestry zostały zarezerwowane na zajęcia
specjalizacyjne.studencipozapoznaniusięizaliczeniu„zestawuobowiązkowego”będą
wybieraćinteresująceichmoduły-blokispecjalizacyjne,wtymtakżezajęciaseminaryjne
ipraktyki.

zmianyprogramustudiówdotycząteżkierunkuadministracja.studencitrzeciegoseme-
struLicencjackichstudiówadministracyjnychmająmożliwośćwyborujednejzsześciuspe-
cjalności: administracja wymiaru sprawiedliwości, samorząd terytorialny i terenowa
administracja rządowa, administracja gospodarcza, administracja finansów i biznesu,
administracjabezpieczeństwapublicznegoorazadministracjiorganizacjiiinstytucjimię-
dzynarodowych.

reformaobjęłatakżestudiadoktoranckie,któreod1październikabieżącegorokubędą
realizowanewnowejformule.

rokakademicki2013/2014torównieżkolejny,niełatwyetapstudiówprawniczychiistop-
nia,szerokokomentowanychprzezprzedstawicielidoktrynyipraktyki.jesienią2015r.pierw-
szyrocznikabsolwentówtegotrybustudiówzostaniepoddanyweryfikacjinarynkupracy
orazwprocedurachrekrutacyjnychnaaplikacje.władzenaszegowydziałusąprzekona-
ne,żezarównostudencijakinauczycieleakademiccy,prowadzącyzajęciawtymtrybie,
zdająsobiesprawęzwagitejweryfikacjiorazpodjętychzobowiązańirealizowanychzadań.

zmodyfikowaneprogramystudiów,kolejneetapywdrażaniaodważnych,niekiedypio-
nierskichprzedsięwzięć,wymagająpełnegozaangażowaniaiciężkiejpracy.Beznichnie
maszansnauzyskanieoczekiwanychefektów.miejmytęwspólnąświadomość,żetylko,
zjednejstronywysokipoziomnauczania,zdrugiejzaśwysiłekprzyswajaniawiedzyiumie-
jętnościpołączonyzpasjąstudiowania,możeprzełożyćsięnastatusnaszejjednostkina-
ukowo-dydaktycznejoraznasilnąpozycjęabsolwentawydziałuprawaiadministracjiuG
nacorazbardziejwymagającymrynkuzatrudnienia.

uprogunowegorokuakademickiego,czasuwytężonejnaukiipracy,życzęcałejspo-
łecznościakademickiejnaszegowydziału:studentom,pracownikomnaukowo-dydaktycz-
nymiadministracyjnym,sił,wytrwałościorazzrozumieniatego,żeindywidualnywysiłek
każdegoznas,prowadzącydorealizacjicelówosobistych,ubogacajednocześniecałą
nasząwspólnotęiprzyczyniasiędojejrozwoju.

drhab.tomaszBąkowski,prof.uG

Rok realizacji i kontynuacji reform
kształcenia nawydzialeprawaiadministracji
uniwersytetuGdańskiego

Od redakcji
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[ 3 ]analizakrytyczna

oma wia ne prze pi sy wpro wa dzi ły wie le no wo ści do pol skie -
go sys te mu szkol nic twa wyż sze go. Z jed nej stro ny sta ra ją
się one upo rząd ko wać róż ne pro ce sy i pro ce du ry, z dru giej
jed nak na kła da ją wie le no wych obo wiąz ków. przy kła dem jest
wpro wa dze nie kra jo wych ram kwa li fi ka cji. ta z za ło że nia
bar dzo po trzeb na ini cja ty wa, po zwa la ją ca na po rów na nie
efek tów kształ ce nia na wszyst kich po zio mach w róż nych
kra jach, nie za leż nie od zróż ni co wa nych szcze gó ło wych sys -
te mów obo wią zu ją cych w każ dym z nich, jak rów nież okre -
śla ją ca nie ty le za ło że nia, cze go chce my na uczyć, ile sku pia ją ca
się na re zul ta tach uzy ski wa nych w pro ce sie dy dak tycz nym,
na ło ży ła jed no cze śnie na na uczy cie li aka de mic kich i służ by
ad mi ni stra cyj ne uczel ni wie le no wych obo wiąz ków. Nie ste ty
mam wra że nie, że wpro wa dzo ne pro ce du ry są nad wy raz
zbiu ro kra ty zo wa ne i z za ło że nia słusz ne go po my słu stwo rzy -
ły ma ło wy dol ną ma chi nę z jed nej stro ny ob wa ro wa ną wie -
lo ma ogra ni cze nia mi ad mi ni stra cyj ny mi a z dru giej sta ją cą

Reforma szkolnictwa wyższego

Prof. dr hab. GrzeGorz WęGrzyn

się bar dzo uciąż li wym i cza so chłon nym, a jed no cze śnie ści -
śle wy ma ga nym do dat ko wym za ję ciem dla pra cow ni ków
uczel ni. Za miast za tem sku piać się na jak naj lep szym przy -
go to wa niu i prze pro wa dze niu za jęć dy dak tycz nych, ko niecz -
ne jest po świę ce nie du żej czę ści cza su pra cy na wy peł nia nie
skom pli ko wa nych for mu la rzy i przy go to wy wa nie roz bu do -
wa nych opi sów we dług nie za wsze ja sno spre cy zo wa nych
re guł. wy da je się, że pro ce du ry sta ją się waż niej sze od me -
ry to rycz nej war to ści dzia ła nia, co od bi ja się ne ga tyw nie 
na ja ko ści kształ ce nia. Nie wąt pli wie sku pie nie się na fak -
tycz nych efek tach pra cy za miast na co raz więk szym
uszcze gó ło wia niu opi sów wpły nę ło by ko rzyst nie na po ziom
wy kształ ce nia ab sol wen tów uczel ni. 

istot ne zmia ny na stą pi ły w sto sun ku do wy ma gań sta -
wia nych na uczy cie lom aka de mic kim. Zwięk szo na zo sta ła
czę stość obo wiąz ko wych ocen do ko ny wa nych na uczel -
niach – dla więk szo ści pra cow ni ków (oprócz pro fe so rów)

aktualnąreformęszkolnictwawyższegonależyrozpatrywaćprzezprymatnietylkonowelizacjiusta-
wy– prawooszkolnictwiewyższym,leczcałościowo,biorącpoduwagęcałypakietznowelizowa-
nychinowowprowadzonychprzepisówregulującychzarównoproceskształceniawuczelniach
wyższych,jak i prowadzeniabadańnaukowychirozwojukariernauczycieliakademickich.procesy
te,taksamojakwspomnianewyższejprzepisy,sąbowiemnierozwiązalniezesobąpołączone.nie
sposóboczekiwaćznakomitegoprowadzeniazajęćdydaktycznychnapoziomieuniwersyteckim
bezjednoczesnegowysokiegopoziomubadańnaukowychwykonywanychprzeznauczycieliaka-
demickich.
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4 analizakrytyczna

z czte rech do dwóch lat. Jed no cze śnie wpro wa dzo ne zo -
sta ły za pi sa mi usta wy sztyw ne gór ne li mi ty cza so we dla
uzy ska nia stop ni na uko wych przez asy sten tów i ad iunk tów.
Z dru giej stro ny na stą pi ły istot ne zmia ny za rów no w pro ce -
du rach uzy ski wa nia stop ni na uko wych i ty tu łu na uko we go,
jak rów nież w wy ma ga niach me ry to rycz nych dla kan dy da -
tów, co jest szcze gól nie wy raź ne w przy pad ku pro ce du ry
nada wa nia ty tu łu na uko we go pro fe so ra. war to w tym miej -
scu przy po mnieć, że moż li wość wszczę cia po stę po wań we -
dług po przed nio obo wią zu ją cych prze pi sów koń czy się 
z dniem 30 wrze śnia 2013 r.

Z pro ce sem dy dak tycz nym na uczel ni wyż szej oraz roz -
wo jem ka rie ry na uczy cie li aka de mic kich wią że się ści śle
pro wa dze nie ba dań na uko wych. w tym za kre sie no we prze -
pi sy rów nież przy no szą wie le no wo ści. przede wszyst kim
do ty czy to spo so bu fi nan so wa nia ba dań. Zgod nie z za ło że -
nia mi ustaw, zmniej sza się sys te ma tycz nie wy so kość do -
ta cji pod mio to wej dla uczel ni, na to miast zwięk sza się
zde cy do wa nie ro la po zy ski wa nia środ ków na pra ce ba daw -
cze w ra mach kon kur sów. sys tem gran to wy zo stał w istot -
ny spo sób roz bu do wa ny, da jąc z jed nej stro ny znacz nie
więk sze moż li wo ści po zy ski wa nia fun du szy na ba da nia, 
z dru giej jed nak stro ny wy mu sza ją cy kon ku ren cyj ność. pro -
cent suk ce su w kon kur sach gran to wych prze pro wa dza nych
przez Na ro do we cen trum Na ki, Na ro do we cen trum Ba dań

i roz wo ju czy in ne in sty tu cje, or ga na lub fun da cje wy no si
naj wy żej 20-25%, a naj czę ściej jest znacz nie niż szy. ozna -
cza to, że na uczy cie le aka de mic cy mu szą ostro kon ku ro -
wać o fun du sze na ba da nia, a z dru giej stro ny pro wa dze nie
ba dań bez wspar cia te go ty pu środ ka mi (in ny mi sło wy 
w opar ciu je dy nie o fun du sze, któ ry mi dys po nu je uczel nia)
sta je się nie moż li we i to nie tyl ko w dys cy pli nach do świad -
czal nych, lecz rów nież hu ma ni stycz nych, spo łecz nych czy
eko no micz nych. przed na uczy cie la mi aka de mic ki mi po ja -
wia ją się za tem szcze gól nie istot ne wy zwa nia, gdyż z jed -
nej stro ny są zo bo wią za ni do pod wyż sza nia swo ich kwa-
li fi ka cji (uzy ski wa nia stop ni na uko wych), a z dru giej mu szą
sa mi za dbać o środ ki na wła sny roz wój na uko wy. o ile 
w na ukach eks pe ry men tal nych nie jest to wiel ką no wo ścią,
o ty le w po zo sta łych wy ma ga ne jest zu peł nie in ne od do -
tych cza so we go spoj rze nie na wła sną dzia łal ność na uko wo -
-dy dak tycz ną.

pod su mo wu jąc, re for ma szkol nic twa wyż sze go i na uki da -
je z jed nej stro ny no we moż li wo ści, z dru giej jed nak sta wia
też no we wy ma ga nia. po wo du je to ko niecz ność przy sto so -
wa nia się na uczy cie li aka de mic kich do tych no wych wa run -
ków, co nie jed no krot nie mu si pro wa dzić do we ry fi ka cji
do tych cza so we go sys te mu i mo de lu pra cy na uczel ni. Za -
pew ne dla wie lu nie jest to ła twe, ale sta je się ko niecz ne dla
za cho wa nia efek tyw no ści pra cy na uczy cie la aka de mic kie go.   
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to wła śnie kon ku ren cja, co raz sil niej wi docz na po mię dzy
szko ła mi wyż szy mi, spo wo do wa ła, że wła dze na sze go wy -
dzia łu za czę ły za sta na wiać się: czym przy cią gnąć no wych
stu den tów? Jak za chę cić tych naj lep szych do stu dio wa nia
pra wa wła śnie w Gdań sku? No wo cze sny bu dy nek jest, zna -
ko mi ta ka dra rów nież. tyl ko (a mo że aż?) pro gram stu diów
był stan dar do wy. każ dy z nas za pew ne spo tkał się z ne ga -
tyw ny mi opi nia mi na je go te mat: że pro gram stu diów nie da -
je pod staw do kształ to wa nia prak tycz nych umie jęt no ści, 
że nie któ re przed mio ty są kom plet nie nie przy dat ne w ka rie -
rze praw ni ka, że sys tem oce nia nia spraw dza je dy nie wie dzę
książ ko wą, a po mi ja we ry fi ka cję umie jęt no ści jej za sto so -
wa nia w prak ty ce. Nic więc dziw ne go, że to wła śnie pro gram
stu diów po sta no wio no zmie nić. i to cał kiem ra dy kal nie.

cel zmian był pro sty – do sto so wać pro gram do po trzeb
stu den ta. czy li przed mio ty ma ją się przy dać stu den to wi 

Nowy program studiów

Marta WalendoWska

w zda wa niu eg za mi nów na apli ka cje, a nie za le żeć od te go,
ja kie go ro dza ju spe cja li ści pra cu ją na na szej uczel ni. cze -
mu to wła śnie eg za mi ny na apli ka cje praw ni cze ma ją być
wy znacz ni kiem efek tyw no ści stu diów? fak tem jest, że nie
każ dy stu dent pra wa wy bie ra któ rąś z apli ka cji, ale praw dą
jest rów nież, że z prze ba da nych pię ciu set ab sol wen tów kie -
run ku pra wo, zde cy do wa na więk szość chcia ła po dą żyć tą
tra dy cyj ną ścież ką. 

wła śnie w opar ciu o te ba da nia stwo rzo no no wy pro gram
stu diów. Je go pod sta wę sta no wi po dział ca łe go cy klu
kształ ce nia, i tym sa mym przed mio tów, na trzy fi la ry.

fi lar pierw szy to, we dług pana profesora Jerzego Zajadło,
„ją dro stu diów praw ni czych”. skła da ją się na nie go przed -
mio ty ta kie jak pra wo znaw stwo, hi sto ria pra wa, pra wo kar ne,
cy wil ne czy też pra wo oraz po stę po wa nie ad mi ni stra cyj ne.
każ dy z nich trwać bę dzie je den se mestr. Łącz nie ten „rdzeń
stu diów praw ni czych” stu dent bę dzie zgłę biał przez 7 se me -
strów – dość in ten syw nych, gdyż licz ba go dzin każ de go se -
me stru wa ha się od 225 do 300. ma to na ce lu umoż li wie nie
adep tom pra wa jak naj szyb sze za zna jo mie nie się ze wszyst -
ki mi pod sta wo wy mi ga łę zia mi pra wa, że by jak naj wcze śniej
móc za cząć ćwi czyć prak tycz ne za sto so wa nie swo jej wie -
dzy, głów nie po przez pra cę w kan ce la rii czy też prak ty ki. 

tak na praw dę, już od pierw szych za jęć stu den ci ma ją
uczyć się, jak sto so wać po zna wa ne in sty tu cje w kon kret -
nych sy tu acjach, a to dzię ki zmie nio nym za ło że niom pro -
wa dze nia wy kła dów i ćwi czeń. te pierw sze ma ją być
plat for mą, na któ rej wy kła dow ca prze ka zu je wie dzę, kie ru je
stu den ta przez mo rze prze pi sów, ko men ta rzy i pod ręcz ni -
ków, wska zu jąc naj istot niej sze aspek ty każ de go za gad nie -
nia. i tyl ko ta wie dza ma być przed mio tem eg za mi nu.
Na to miast ćwi cze nia nie ma ją być, tak jak do tej po ry, mi ni -
wy kła dem, spo ra dycz nie prze ry wa nym ćwi cze nia mi prak -
tycz ny mi, ale cza sem, w któ rym stu dent sto su je swo ją
wie dzę, bio rąc udział w dys ku sjach pro ble mo wych, i ro bi
to, co ja ko praw nik głów nie bę dzie ro bił – pi sze. pi sze glo sy,
ko men ta rze, roz wią za nia ka zu sów, a przede wszyst kim – 
pi sma pro ce so we. wła śnie te pi sem ne pra ce, dwie na se -
mestr, ma ją być pod sta wą za li cze nia ćwi czeń. 

to odej ście od wszech obec nych obec nie te stów mo że
wy da wać się dziw ne, gdyż jak wia do mo, pierw szy etap 
eg za mi nów na apli ka cje to wła śnie te sty. twór cy no we go
pro gra mu stu diów chcą wy prze dzić pla no wa ne zmia ny 
w for mu le te go eg za mi nu, nie za po mi na ją jed nak o tych,
któ rzy owe te sty bę dą pi sać. spe cjal nie dla nich, na pią tym
ro ku stu diów, bę dą pro wa dzo ne do dat ko we za ję cia, na któ -
rych uczyć się bę dą roz wią zy wa nia te stów na apli ka cje.

konkurencja–zjawiskotowystępującenarynkudóbriusługmazarównoswoichzwolenników,jak
izagorzałychprzeciwników.nierozstrzygając,czyjestzjawiskiempozytywnym,czynie, jedno
możnastwierdzićnapewno–jestgłównymmotoremzmian.
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w trak cie tych sied miu se me strów nie bę dzie, tak jak do
tej po ry, wy kła dów do wy bo ru. trud no prze cież ocze ki wać
od stu den ta, któ ry nie po znał jesz cze naj waż niej szych ga -
łę zi pra wa, by ukie run ko wał się na okre ślo ne przed mio ty.
Na to miast ję zy ki ob ce nie bę dą na ucza ne od pod staw, lecz
bę dą kon ty nu acją i uzu peł nie niem do tych czas zdo by tej wie -
dzy o słow nic two i zwro ty stric te praw ni cze.

Dru gi fi lar to tzw. spe cja li za cja głów na. stu den ci bę dą za -
pi sy wać się w trak cie siód me go se me stru na jed ną z czte -
rech spe cja li za cji głów nych (pry wat no praw na, kar no praw na,
gospodarczo-finansowa, pu blicz no praw na) we dług swo ich
pre fe ren cji. li sta przy ję tych bę dzie usta la na nie we dług za -
sa dy „kto pierw szy, ten lep szy”, ale we dług ocen z kon kret -
nych, od po cząt ku wia do mych przed mio tów. każ da ze
spe cja li za cji bę dzie blo kiem dzie się ciu przed mio tów. wy bór
jed nej ze spe cja li za cji unie moż li wi póź niej szą jej zmia nę,
gdyż w każ dym z blo ków bę dą zu peł nie róż ne przed mio ty 
 i do pie ro ich kom plek so we po zna nie po zwo li na wy spe cja li -
zo wa nie się w jed nej z dzie dzin. 

każ dy stu dent bę dzie mógł wy brać rów nież dwie z kil ku -
na stu spe cja li za cji do dat ko wych (sta no wią one trze ci fi lar),
na któ re za pi sy bę dą od by wa ły się tak sa mo jak w przy pad -
ku spe cja li za cji głów nych. Bę dą one mia ły cha rak ter in ter -
dy scy pli nar ny, np. blok pra wa me dycz ne go ma za wie rać
ta kie przed mio ty jak bio ety ka czy od po wie dzial ność kar na
per so ne lu me dycz ne go. co ro ku, pod czas two rze nia owych
spe cja li za cji do dat ko wych, bę dą bra ne pod uwa gę su ge stie
stu den tów oraz prak ty ków pra wa, któ rzy naj le piej wie dzą,
ja ka ga łąź pra wa roz wi ja się na ryn ku naj szyb ciej.

ko lej ną, za sad ni czą zmia ną jest zmia na for mu ły eg za mi nu
ma gi ster skie go oraz sa me go pro ce su pi sa nia pra cy dy plo -
mo wej. se mi na ria ma ją być dys ku sją umoż li wia ją cą stu den -
to wi po głę bia nie wie dzy z da nej dzie dzi ny pra wa, nie zaś, tak
jak do tej po ry, za ję cia mi, na któ rych je dy nie opra co wu je się
pra cę ma gi ster ską. Na stęp nie stu dent bę dzie lo so wał te mat
pra cy, zwią za ny oczy wi ście z wy bra ną dzie dzi ną, i w okre ślo -
nym cza sie na pi sze pra cę dy plo mo wą. pod sta wę eg za mi nu
sta no wić ma li sta wcze śniej do stęp nych py tań, obej mu ją cych
ca łą spe cja li za cję. po mysł ta kiej for mu ły zdo by wa nia dy plo -
mu ma gi stra ko mi sja pro gra mo wa za czerp nę ła z wzor ców
nie miec kich. przed mio ty spe cja li za cji głów nych i do dat ko -
wych ma ją za koń czyć się eg za mi na mi w mar cu i kwiet niu,
tak by obro ny prac ma gi ster skich za koń czy ły się w czerw cu. 

wśród głów nych za rzu tów kie ro wa nych wo bec no we go
pro gra mu stu diów naj czę ściej moż na usły szeć ten, że nie -
moż li we jest omó wie nie naj waż niej szych przed mio tów, 
sta no wią cych rdzeń stu diów praw ni czych, w sie dem se me -
strów, sko ro do tej po ry zaj mo wa ło to ca łe pięć lat. Jed nak
je śli weź mie się pod uwa gę, iż oma wia ne i na ucza ne ma ją
być je dy nie wę zło we za gad nie nia, a usta wy po za ko dek so we
oma wia ne bę dą na za ję ciach w ra mach spe cja li za cji, nie wy -
da je się to być nie moż li we do zre ali zo wa nia. 

czy no wy pro gram stu diów spra wi, że nasz wy dział sta -
nie się jesz cze po waż niej szą kon ku ren cją dla in nych uni -
wer sy te tów? Zmia ny wy da ją się iść w do brym kie run ku.
te raz czas spraw dzić, czy no we za ło że nia zo sta ną przez ka -
drę rze czy wi ście wpro wa dzo ne, czy po zo sta ną tyl ko de kla -
ra cją na pa pie rze.
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ter mo pi le 480 p.n.e., kir ch holm 1605, Za dwó rze 1920, wi -
zna 1939, we mbley 1974... kle pi sko za rek to ra tem uni wer -
sy te tu Gdań skie go 2013. hi sto ria zna wie le bi tew, w któ rych
stro na z gó ry ska za na na po raż kę wy ka zy wa ła się nie spo ty -
ka nym spry tem, mę stwem oraz har tem du cha i sta wia ła czo -
ła licz niej sze mu, sil niej sze mu i młod sze mu prze ciw ni ko wi,
nie kie dy na wet wy cho dząc z bi twy zwy cię sko. Do ta kiej wła -
śnie po tycz ki (na szczę ście spor to wej) do szło w dniu 29 ma -
ja 2013 r. na bo isku za rek to ra tem uG. hi sto ria ko łem się
to czy, po dob nie jak pił ka, któ ra w wiel kim me czu stu den ci
wpia vs. ka dra wpia do bram ki wto czy ła się tyl ko raz. i to
nie do tej bram ki co się wszy scy spo dzie wa li, bo wiem mecz
za koń czył się wy ni kiem 1:0 dla ka dry. war to to po wtó rzyć
raz jesz cze – mecz za koń czył się wy ni kiem 1:0 dla ka dry. 
i mo że raz jesz cze – mecz za koń czył się wy ni kiem 1:0 dla
ka dry. ta kie go wy ni ku nikt się nie spo dzie wał, no mo że je -
dy nie hur ra opty mi ści, któ rzy w me czu li gi mi strzów po mię -
dzy Ze lje zni ca rem sa ra je wo i re alem ma dryt po sta wi li by na
pierw szą z dru żyn. po me czu trud no by ło zna leźć za wod ni -
ka z któ rej kol wiek z dru żyn (rów nież dru ży ny ka dry), któ ry
nie był by wy ni kiem me czu za sko czo ny, zszo ko wa ny, zdu -
mio ny. Na uczy cie le aka de mic cy w koń cu po zna li jak czu je
się stu dent, któ ry na eg za mi nie le d wo od po wie dział na jed -
no z trzech py tań, a i tak otrzy mał oce nę do sta tecz ną.  war -
to rów nież do dać, że po dob no ktoś sły szał jak przed me czem
je den z za wod ni ków ka dry za wo łał do prze ciw ni ków "pa no -
wie, pa mię taj cie, że ma cie w przy szłym ty go dniu ko lo -
kwium". Nie ma jed nak do wo dów na zwią zek po wyż szej
wy po wie dzi z fak tem, że przy więk szo ści strza łów na bram -
kę ka dry pił ka rzad ko kie dy się do tej bram ki zbli ża ła. re -
asu mu jąc – ka dra za gra ła naj lep sze spo tka nie w swo jej

Orły Steliny znowu w natarciu!

adaM bochentyn, Jakub szlachetko

hi sto rii. mia ły być „nie lo ty”, a oka za ło się, że raz w ży ciu 
i ptak ki wi po le ci:)

po wyż sza re la cja jest wy ni kiem nie zwy kłej skrom no ści 
i po ko ry za wod ni ków ka dry wy dzia łu pra wa i ad mi ni stra cji
uG. praw dę jed nak po wie dziaw szy (na pi saw szy) re la cja ta
po win na wy glą dać na stę pu ją co:

praw dzi wym ki bi com pił ki noż nej nie trze ba przy po mi nać
te go co ozna cza ją da ty: 1972, 1974, 1976, 1982 (tym, któ -
rzy nie od ro bi li lek cji z hi sto rii tyl ko przy bli żę: zło to na olim -
pia dzie, brąz na mun dia lu, sre bro na olim pia dzie, brąz na
mun dia lu). Do ni niej sze go ka len da rium na le ży do dać ko lej -
ną hi sto rycz ną da tę: 2013 (a do kład niej: 29 ma ja 2013 ro -
ku). te go bo wiem dnia po raz ko lej ny re pre zen ta cja ka dry
Na uko wej wy dzia łu pra wa i ad mi ni stra cji uG od nio sła zwy -
cię stwo nad re pre zen ta cją stu den tów te goż wy dzia łu. 
w za sa dzie wy star czy ło by na pi sać: „or ły ste li ny zno wu 
w na tar ciu!” i wszyst ko wy da je się być ja sne i zro zu mia łe.
Ewen tu al ny zwrot w sty lu: „tym ra zem ofia rą pa dła dru ży -
na stu den tów” roz wie wa po ten cjal ne wąt pli wo ści i jed no -
znacz nie prze są dza o ran dze spo tka nia. przed sta wio na
no tat ka, jak że oszczęd na w for mie i tre ści, prze ka zu ją ca
esen cję in for ma cji i zaj mu ją ca nie wiel ką po wierzch nię ga -
ze ty, nie jest jed nak do przy ję cia, gdy... (i tu moż na by ło by
dłu go wy mie niać): zwy cięz cy uwiel bia ją się po ić swo im
zwy cię stwem, zwy cięz cy uwiel bia ją roz ko szo wać się klę -
ską dru ży ny prze ciw nej (tym bar dziej, że skła da ła się z lu -
dzi mło dych, ru cha wych i krzep kich), zwy cięz cy pro wo ku ją
dru ży nę prze ciw ną do pra cy nad umie jęt no ścia mi, co by 
w przy szło ści gra by ła rów nie przy jem na (bądź jesz cze
przy jem niej sza!) i wy rów na na (to aku rat czy sta zło śli wość).
tyl ko tym ce lom słu ży ni niej szy tekst.

drużyna kadry drużyna studentów
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uni wer sy te tu ma sa ry ka w Brnie. By ła to już XiX edy cja mię -
dzy na ro do we go kon kur su cen tral and Eastern Eu ro pe an
mo ot co urt com pe ti tion (cEEmc), or ga ni zo wa ne go przez
Bri tish law cen tre we współ pra cy z try bu na łem spra wie -
dli wo ści uE i uni wer sy te tem cam brid ge.

we dług stu den ta Ma cie ja Zej da: Isto tą mo ot co ur tu jest
to, że by był trud ny. Na za da ne py ta nia nie ma jed no znacz nej
od po wie dzi w pod ręcz ni kach czy ak tach praw nych. To sę -
dzio wie w to ku kon kur su de cy du ją, ja ki wy rok za pad nie, kie -
ru jąc się ar gu men ta mi przed sta wio ny mi przez dru ży ny. Sa mo
wy stą pie nie jest bar dzo stre su ją ce i wy ma ga cią głej uwa gi, 
tj. trze ba być w sta nie wy ła pać po tknię cie prze ciw ni ka i wy -
ko rzy stać je w re pli ce, a tak że umieć usto sun ko wać się do
py tań sę dziów, któ re po tra fią być za ska ku ją ce. W trak cie mo -
ot co ur tu nie moż na wszyst kie go za pla no wać do koń ca.

uczest ni cy kon kur su pil nie przy go to wy wa li się przez 
po nad 3 mie siące. pod czas te go cza su opa no wa li oni obo -
wią zu ją cy w kon kur sie bar dzo ob szer ny za kres pra wa eu ro -
pej skie go. mu szę pod kre ślić, że stu den ci bio rą cy udział 
w kon kur sie nie mie li wcze śniej stycz no ści z pra wem eu ro -
pej skim, a jed nak po ra dzi li so bie zna ko mi cie przy roz wia zy -
wa niu kon kur so wych pro ble mów i pod chwy tli wych py tań.
pierw sze za da nie po le ga ło na opra co wa niu pism pro ce so -
wych dla obu stron bio rą cych udział w fik cyj nym po ste po wa -
niu to czą cym się przed Eu ro pej skim try bu na łem spra wie dli -
wo ści i udzie le niu od po wie dzi na py ta nia do ty czą ce spra wy,
na stęp nie na de sła niu do ku men tów do ko mi sji mo ot co ur tu. 

Ma te usz Woź nik – uczest nik kon kur su  – stwier dza, że stu -
dia wca le bądź bar dzo rzad ko umoż li wia ją stu den tom wcie -
le nie się w stro nę pro ce so wą i w ta kiej ro li wzię cie udzia łu
w roz pra wie. Mo ot co urt to nie po wta rzal na szan sa nie tyl ko

mo ot co urt jest sy mu la cją po stę po wa nia to czą ce go się, 
w tym wy pad ku, w opar ciu o prze pi sy pra wa eu ro pej skie go
przed Eu ro pej skim try bu na łem spra wie dli wo ści. prze wod -
ni czą cą skła du sę dziow skie go by ła Ele anor sharp sto ne -
rzecz nik Ge ne ral ny Ets. idea mo ot co ur tu jest zna na więk -
szo ści stu den tom pra wa, ale ma ło któ ry de cy du je się wziąć
w nim udział, a na pew no nie licz ni, bo tyl ko naj lep si stu den -
ci w sztu ce ar gu men ta cji do sta ją się do ko lej ne go eta pu. po
wie lo let niej prze rwie w tegorocznym central and Eastern
European moot court competition (cEEmc) wy dział pra wa
i ad mi ni stra cji uni wer sy te tu Gdań skie go re pre zen to wa ła
dru ży na trzech stu den tów iV ro ku pra wa. ka ja Za le ska -
-ko rziuk, ma te usz woź nik i ma ciej Zej da ja ko uczest ni cy
szko ły pra wa Bry tyj skie go, pro wa dzo nej przez dr mo ni kę
adam czak -ra tec ką na na szym wy dzia le, zde cy do wa li się
spró bo wać swo ich sił w mię dzy na ro do wym mo ot co ur cie.
kurs pra wa Bry tyj skie go i Eu ro pej skie go or ga ni zo wa ne go
przez Bri tish law cen tre w oczach Ka i Za le skiej -Ko rziuk:
jest moż li wo ścią po z na nia zu peł nie in ne go spo so bu ro zu -
mie nia pra wa i je go sto so wa nia, niż to, do cze go zdą ży li śmy
przy wyk nąć już w cza sie stu diów. Bar dzo cen ne jest też to,
że w trak cie kur su bar dzo du ży na cisk jest kła dzio ny na prak -
tycz ne wy ko rzy sta nie po zy ska nej wie dzy. Oczy wi ście kurs
jest też oka zją do szyb kie go „pod szli fo wa nia” praw ni cze go
an giel skie go, ale kurs Pra wa Bry tyj skie go i Eu ro pej skie go to
też świet ni, bar dzo otwar ci, a jed no cze śnie wy ma ga ją cy na -
uczy cie le. Oczy wi ście kurs wy ma ga du że go na kła du pra cy 
i wy trwa ło ści, jed nak na pew no jest te go war ty.

te go rocz na te ma ty ka kon kur su obej mo wa ła pro ce du ral -
ne aspek ty eu ro pej skie go na ka zu aresz to wa nia. kon kurs od -
był się w dniach 26–29 kwiet nia br. na wy dzia le pra wa

Sukces studentów wydziału prawa uniwersytetu Gdańskiego
~ Why moot?~

krystyna WaryleWska

od lewej: kaja zaleska-korziuk, Mateusz Woźnik, 
mgr krystyna Warylewska i Maciej zejda.
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dal szych, cza sem bar dzo szcze gó ło wych dys ku sji. wśród
po ru sza nych wąt ków zna la zły się mię dzy in ny mi: pra wo do
swo bo dy wy zna nia pod czas od by wa nia ka ry po zba wie nia
wol no ści, pra wo do stę pu do akt spra wy w po stę po wa niu
przy go to waw czym czy sto so wa nie środ ków za po bie gaw -
czych. pod czas dys ku sji, któ re na stę po wa ły póź niej, moż -
na by ło po rów nać po ziom ochro ny praw nej, ja ką ota cza się
uczest ni ków pro ce su w pol sce i w Niem czech. wśród pol -
skich roz wią zań, któ re za in te re so wa ły nie miec kich uczest -
ni ków se mi na rium, zna la zła się mię dzy in ny mi no wa tor ska
pro po zy cja „ko lej ki do wię zień”, sto so wa na przez nasz 
wy miar spra wie dli wo ści, aby zmie ścić się w eu ro pej skich
li mi tach po wierzch ni cel miesz kal nych.

w ra mach se mi na rium na si stu den ci uczest ni czy li w wy -
kła dzie prof. dr. Es se ra. Nie do koń ca wiem, o co cho dzi ło,
bo wy kład od by wał się w ję zy ku nie miec kim, ale dzię ki prof.

po cząt ko wo wszy scy mie li tro chę du szę na ra mie niu, gdyż
za le d wie ty dzień wcze śniej świat obie gły zdję cia za to pio nej
pa sa wy. po wódź, ja kiej nie by ło od po nad 500 lat, brak prą -
du, wo dy pit nej na pa wał wszyst kich uczest ni ków nie miec -
kiej wy pra wy nie po ko jem. Ba war ska we ne cja, jak na zy wa na
jest pa sa wa, po wi ta ła gru pę z Gdań ska stru ga mi desz czu,
któ re wy my wa ły ostat nie zna ki wiel kiej wo dy. Zna le zie nie jej
śla dów wy ma ga ło pew ne go za cho du. Na pa wa ło to wszyst -
kich zdu mie niem, gdyż nikt nie spo dzie wał się tak po rząd -
ne go ob ra zu mia sta.

ko lej ne dni, spę dzo ne w uni wer sy tec kich mu rach, upły -
wa ły pod zna kiem na uko wych dys ku sji i roz wa żań. każ dy
ze stu den tów uczest ni czą cych w se mi na rium przed sta wiał
swój re fe rat na wy bra ny, in te re su ją cy go te mat. ich wspól -
nym mia now ni kiem by ło po jem ne po ję cie praw czło wie ka
w pro ce sie kar nym. każ de z wy stą pień sta no wi ło ba zę do

Gott mit dir, du land der Bayern

arkadiusz zyGMunt

końcówkarokuakademickiegotoprzedewszystkimgorącyokressesji,gdywiększośćstudentów
spędza długie godzinyw bibliotece, przygotowując się do kolejnych egzaminów. jednak dla
dziesięciustudentównaszegowydziału,seminarzystówprof.sławomirasteinbornaiprof.wojciecha
zalewskiego,był toczasmiędzynarodowego,polsko-niemieckiegoseminariumpoświęconego
prawomczłowiekawprocesiekarnym.zorganizowaneprzezprof.dr.robertaesserazuniwersytetu
wpasawie(Bawaria)seminariumtrwało6dni ibyłoznakomitąokazjądogłębszegopoznania
iprzyjrzeniasię,jakprzebiegaproceskarnyunaszychzachodnichsąsiadów.

stu dent ka ka ja Za le ska -ko rziuk  – lau re at ka kon kur su  –
uwa ża, że: przy zna ne mi wy róż nie nie „best spe aker” jest
wy ni kiem wło żo nej w przy go to wa nie pra cy i wie lu wy rze -
czeń, ale przede wszyst kim uko ro no wa niem cięż kiej pra cy
ca łej dru ży ny. Czy war to brać udział? Mo ot Co urt jest oka -
zją do ucze nia się po przez prak ty kę, ale też, o czym war to
pa mię tać, jest oka zją do po zna nia wie lu cie ka wych osób,
sę dziów, or ga ni za to rów i, oczy wi ście, in nych uczest ni ków.

Ja ko opie kun na uko wy stu den tów bio rą cych udział w mo -
ot co ur cie, nie ma ją cych wcze śniej stycz no ści z pra wem
eu ro pej skim, oce niam bar dzo do brze ich sto pień przy go to -
wa nia do kon kur su. od sa me go po cząt ku do koń ca by li oni
wiel ce za an ga żo wa ni w ten pro jekt. mia łam nie sa mo wi tą
oka zję spraw dzić się w cha rak te rze tre ne ra, ale co wię cej,
po dzi wiać wie lo płasz czy zno wy i szyb ki roz wój stu den tów.
Zmie rzy li się oni z do syć trud nym i ak tu al nym pro ble mem
do ty czą cym Eu ro pej skie go Na ka zu aresz to wa nia ze wzglę -
du na czę sto kwe stio no wa ną pro ce du rę sto so wa nia ENa.
trój ka stu den tów, przy wspól nie wło żo nym wy sił ku, cięż -
kiej pra cy i de ter mi na cji za koń czy ła swój udział w kon kur sie
z wiel kim suk ce sem! Je stem prze ko na na, że do świad cza -
nie, któ re zdo by li, bio rąc udział w mo ot co ur cie, sta no wi
do pie ro po czą tek na dro dze ich sa mo re ali za cji i przy szłej
ka rie ry praw ni ka!

na za sto so wa nie wie dzy w prak ty ce, ale tak że na zwe ry fi ko -
wa nie wła snych moż li wo ści w przy go to wa niach do za wo du.

CEEMC jest uzna wa ny za naj bar dziej przy ja zny kon kurs
te go ty pu. Wśród uczest ni ków, ale i osób za an ga żo wa nych,
or ga ni za to rów pa nu je ide al ny kli mat dla in te gra cji. Ma ło 
te go, chęć bez po śred nie go kon tak tu z uczest ni ka mi wy ka -
zu ją sa mi sę dzio wie, co da je nie co dzien ną oka zję do za mie -
nie nia kil ku słów z oso ba mi pia stu ją cy mi czę sto wy so kie
funk cje (jak np. AG Sharp sto ne) czy szcze gól nie za słu żo ny -
mi w dok try nie (m.in, Dr A. Kor ne zov).

Po za nie ma łym szo kiem zwią za nym z wy ma ga nia mi, nie -
sa mo wi cie wy so ko po sta wio ną po przecz ką i stre sem przed
sa my mi wy stą pie nia mi chciał bym, aby udział w CEEMC 
stał się dla mnie za strzy kiem mo ty wa cji I wy trwa ło ści na
dal szej dro dze za wo do wej.

Nasi studenci po myśl nie prze szli przez pierw szy etap kon -
kur su i za kwa li fi ko wa li się do ćwierć fi na łu!  pod czas ko lej nych
eta pów, zmie rzy li się oni ze stu den ta mi z uni wer sy te tu uNwE
(uni ver si ty of Na tio nal and world Eco no my  – so fia) i co me -
nius uni ver si ty (Bra ty sła wa) w sy mu la cji roz pra wy, pod czas
któ rej mu sie li wy ka zać swo je umie jęt no ści w sztu ce eru dy -
cji i au to pre zen ta cji, sto sow nej ar gu men ta cji pod pre sją cza -
su i su ro wą oce ną sę dziów Ets. ka ja Za le ska -ko rziuk
otrzy ma ła po nad to wy róż nie nie dla Naj lep sze go mów cy. 
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te go rocz na koń ców ka ro ku aka de mic kie go to nie tyl ko dni
z wy so ką tem pe ra tu rą czy nie po zwa la ją ca spać se sja eg za -
mi na cyj na, ale tak że okres po wsta nia zu peł nie no wej ini cja -
ty wy stu denc kiej. w ma ju utwo rzo na zo sta ła ra da kół
Na uko wych, któ rej idea jest in no wa cyj na w po rów na niu 
z in ny mi or ga ni za cja mi dzia ła ją cy mi na wpia. to zu peł nie
no wa ini cja ty wa na na szym uni wer sy te cie. Dzię ki niej nasz
wy dział po now nie sta nie się pre kur so rem w re ali za cji za -
dań dą żą cych do uspraw nie nia dzia łal no ści or ga ni za cji stu -
denc kich.

W grupie siła
u pod staw te go cia ła le ża ły (i pew nie jesz cze le żą) pro -

ble my, ja kie ma ją ko ła na uko we, któ re pró bu ją dzia łać na
na szym wy dzia le. Biu ro kra cja ko niecz na do je go za ło że nia,
czę sto nie do koń ca zro zu mia łe kwe stie po zy ski wa nia środ -
ków czy przede wszyst kim po trze ba syn chro ni za cji i har -
mo ni za cji dzia łań spra wi ły, że ra da zo sta ła po wo ła na do
ży cia. Jej głów ny mi ce la mi są przede wszyst kim: roz wi ja -
nie sa mej idei kół na uko wych; wspie ra nie ich dzia łal no ści,
zwłasz cza w spra wach or ga ni za tor skich, ad mi ni stra cyj nych
i fi nan so wych; wspar cie i po moc w roz wią zy wa niu ewen -

arkadiusz zyGMunt

w za chwy ca ją cej de ko ra cja mi daw nej sa li po słu chań bi sku -
pa. Na ko niec pre zes obie cał, że na ta bli cy, na któ rej wy pi -
sa ni są moż ni te go świa ta, od wie dza ją cy pa sa wę przez
wie ki, po ja wi się na zwi sko prof. ste in bor na i je go stu den -
tów. ostat ni dzień se mi na rium upły nął pod zna kiem wy jaz -
dów. stu den ci zło ży li peł ną za du my wi zy tę w obo zie
kon cen tra cyj nym kl flos senbürg, a na stęp nie w nie miec -
ko -cze skim cen trum po li cji cel nej w schwan dorf.

oprócz czy sto na uko wych i me ry to rycz nych aspek tów
se mi na rium mia ło swo ją mniej ofi cjal ną stro nę. Dzię ki niej
moż na by ło po dzi wiać pięk no ba war skiej we ne cji. po ło żo -
ne u zbie gu trzech rzek sta re cen trum pa sa wy wie lo krot nie
zo sta ło prze mie rzo ne przez na szych stu den tów. wspa nia ła
ka te dra z jed ny mi z naj więk szych na świe cie or ga nów (nie -
ste ty więk szych od na szych oliw skich) czy ma low ni czo po -
ło żo na bi sku pia twier dza obe rhaus to jed ne z wie lu punk tów,
gdzie tu ry stycz na pa sja by ła za spo ka ja na.

wy jazd do pięk nej Ba wa rii był moż li wy zwłasz cza dzię ki
stro nie nie miec kiej, któ ra w du żej mie rze go fi nan so wa ła.
Naj więk szy wkład w nie go mia ły Deut scher aka de mi scher
au stausch Dienst i Bay eri sches hoch schul zen trum für mit -
tel -, ost - und südo steu ro pa, a tak że pro gram so kra tes/Era -
smus. To by ła wspa nia ła przy go da. Szko da, że tak szyb ko
się skoń czy ła – po wie dzia ła jed na ze stu den tek bio rą cych
udział w wy jeź dzie. – Ma my tyl ko na dzie ję, że pro fe so ro wie
Ste in born i Za lew ski nie mu sie li się nas i na szej wie dzy
wsty dzić – do da ła. my w re dak cji wie my, że nie mu sie li, 
a na sza uczel nia by ła god nie re pre zen to wa na. Zresz tą, na -
wet lo kal na ga ze ta po świę ci ła ar ty kuł tej wi zy cie, a za tem
nie po zo sta ła ona bez echa.

Ze sło wa mi ba war skie go hym nu „Gott mit dir, du land
der Bay ern” w gło wach wsia da li śmy do sa mo lo tu w mo na -
chium, li cząc, że jesz cze kie dyś wró ci my w ten go ścin ny
za ką tek Nie miec, nad pięk ny, mo dry Du naj... w koń cu trze -
ba zo ba czyć, czy na ta bli cy na ścia nie land ge rich tu przy -
był ślad po tej wi zy cie.

Ste in bor no wi, któ ry na bie żą co tłu ma czył je go treść, moż -
na by ło z nie go wy nieść pew ną wie dzę – po wie dzia ła jed na
z uczest ni czek kon fe ren cji. – For ma wy kła du wpraw dzie zbli -
żo na do te go, co zna my z au top sji, ale są dzę, że du ża fre -
kwen cja na au dy to rium by ła spo wo do wa na rów nież tym, 
że wy kład to bar dziej roz mo wa, dys ku sja aka de mic ka niż
od czyt – do da ła mo ja roz mów czy ni.

uni wer sy tec kie mu ry sta re go klasz to ru, któ re go go spo da -
rza mi by li człon ko wie Za ko nu Naj święt szej ma ryi pan ny Do -
mu Nie miec kie go w Je ro zo li mie, nie by ły je dy ny mi gosz-
czą cy mi stu denc ką brać z nad mo tław skie go gro du. w ce lu
dal sze go po głę bia nia wie dzy o róż nych aspek tach pro ce su
kar ne go se mi na ryj ny szlak wiódł stu den tów przez po szcze -
gól ne eta py po stę po wa nia. pierw szą wi zy tę zło ży li w pa saw -
skim wię zie niu (Ju sti zvol l zug san stalt). w wy ni ku po wo dzi by ło
ono pu ste, dzię ki cze mu moż na by ło się prze ko nać, że roz -
mia ry cel nie są wca le róż ne od tych w pol sce, jed nak pew ne
aspek ty wię zien ne go ży cia są dla nie miec kich więź niów mniej
uciąż li we niż w na szym kra ju, jak np. czę sto tli wość ko rzy sta -
nia z prysz ni ców. Du ży uśmiech wzbu dza ły pol sko brzmią ce
na zwi ska na drzwiach cel czy ewi dent nie „swoj skie wy ra zy”
[np. te na k – przyp. red.] na ścia nach za kła du kar ne go.

ko lej ny etap po zna wa nia ta jem nic pro ce su kar ne go od -
był się w gma chu sta at san walt schaft, czy li pro ku ra tu ry. 
w trak cie wi zy ty moż na by ło usły szeć wie le do bre go o współ -
pra cy pol sko -nie miec kiej na po lu wal ki z prze stęp czo ścią,
zwłasz cza do ty czą cej kra dzie ży sa mo cho dów. By ła to też
oka zja do zo ba cze nia, jak w rze czy wi sto ści funk cjo nu je eu -
ro pej ski na kaz aresz to wa nia. ostat nia z wi zyt w „re zy den -
cjach spra wie dli wo ści” za koń czy ła się w daw nym pa ła cu
bi sku pim, dziś sie dzi bie land ge rich tu – z du żą ostroż no ścią
moż na by go na zwać nie miec kim od po wied ni kiem są du
okrę go we go. Gru pę pro wa dził sam pre zes są du, któ ry od -
kry wał nie któ re z wie lu ta jem nic nie miec kie go są dow nic -
twa. pod czas wi zy ty stu den ci na chwi lę mo gli za mie nić się
w sę dziów – odzia ni w to gi za sie dli za sę dziow skim sto łem
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tu al nych kon flik tów czy pro ble mów, z ja ki mi bę dą bo ry ka ły
się ko ła na uko we, oraz ko or dy na cja ich dzia łal no ści. Zwłasz -
cza ten ostat ni punkt zy skał du że po par cie pro dzie ka na ds.
stu denc kich i Na uki, prof. uG dr. hab. okta wia na Na wro ta,
któ ry zwró cił uwa gę na pe wien cha os, któ ry wkradł się 
w or ga ni za cję róż nych wy da rzeń i kon fe ren cji, czę sto o zbli -
żo nej te ma ty ce, przez róż ne or ga ni za cje w krót kich od stę -
pach cza su. Za rząd ra dy li czy, że od te go ro ku aka de mic-
kie go ten pro blem nie bę dzie już wy stę po wał.

ra da kół Na uko wych to stu den ci i two rzo ne przez nich
ko ła na uko we, bo to wła śnie dla tych or ga ni za cji zo sta ła ona
po wo ła na. każ de ko ło mo że ak tyw nie dzia łać w jej ra mach,
a przede wszyst kim ocze ki wać od niej nie zbęd ne go wspar -
cia i po mo cy. Że by unik nąć wszel kich moż li wych tarć po -
mię dzy ni mi, uzna no, że nie za leż nie od wiel ko ści, dłu go ści
okre su ist nie nia czy zre ali zo wa nych pro jek tów każ de ko ło
dys po nu je w niej jed nym gło sem. aby uspraw nić jej dzia ła -
nie, zo stał wy bra ny 5-oso bo wy Za rząd, któ ry bę dzie od po -
wie dzial ny za pro wa dze nie bie żą cej dzia łal no ści ra dy. 
w je go skład wcho dzą przed sta wi cie le róż nych kół na uko -
wych, jed no cze śnie z za strze że niem nie re pre zen to wa nia 
w ra dzie ko ła, z któ re go się wy wo dzą. człon ka mi pierw sze -
go Za rzą du są: pre zes (ar ka diusz Zyg munt), trzej wi ce pre -
ze si (klau dia Ba ra now ska, ma rek soł tys, Bar tosz wir kow ski)
oraz se kre tarz (mar ta chmu ra). Na pierw szy Za rząd wy bra -
li śmy tych, któ rzy naj bar dziej wal czy li o to, aby ta ka or ga -
ni za cja po wsta ła, i któ rzy mie li po mysł na to, jak i w ja kim
ce lu ma ona funk cjo no wać – usły sze li śmy od przed sta wi -
cie la jed ne go z kół, uczest ni czą ce go w po sie dze niu za ło ży -
ciel skim rkN. mi mo koń ców ki ro ku i pu ka ją cej do drzwi
se sji człon ko wie Za rzą du za bra li się do pra cy. w cią gu
dwóch ty go dni po wstał tym cza so wy sta tut, a przez wa ka -
cje trwa ły pra ce nad przy go to wa niem pro jek tów, któ re bę -
dą re ali zo wa ne w roz po czy na ją cym się ro ku aka de mic kim.

plan dzia łal no ści przed sta wia się im po nu ją co. No wi
alum ni na sze go wy dzia łu od sa me go po cząt ku bę dą mo gli
za po znać się z dzia łal no ścią kół na uko wych w ra mach or -
ga ni zo wa nych na prze ło mie paź dzier ni ka i li sto pa da tar gów
kół Na uko wych, któ re po zwo lą każ de mu stu den to wi do wie -
dzieć się, czym zaj mu ją się po szcze gól ne or ga ni za cje stu -
denc kie. po zwo li to i na pew no uła twi od naj dy wa nie wła snej
dro gi w krę tych za uł kach na uko wej ka rie ry. Li czy my, że nie
bę dzie trze ba spe cjal nie za chę cać kół do tej for my re kla my.
Pla nu je my na je den dzień za jąć tro chę prze strze ni na Wy -
dzia le, aby Ko ła mo gły przy go to wać swo je sta no wi ska, 
w któ rych każ de mu za in te re so wa ne mu przed sta wią swój
pro fil dzia łal no ści, do tych cza so we osią gnię cia, itp. – po wie -
dział ma rek soł tys, wi ce pre zes Za rzą du rkN. – Na szym
zda niem po zwo li to stu den tom na ro ze zna nie się w pa le cie
kół na uko wych i zna le zie nie od po wied nie go miej sca do roz -
wi ja nia swo jej pa sji – do dał.

ko lej nym punk tem w pla nie dzia łal no ści rkN-u jest stwo -
rze nie ka len da rza wy da rzeń na uko wych. Wiem, że mo że to

wy glą dać, jak by śmy chcie li w ja kiś spo sób nad zo ro wać
dzia łal ność kół. Ale je dy nym ce lem te go ka len da rza jest
pew ne zsyn chro ni zo wa nie or ga ni zo wa nych im prez, wy kła -
dów czy pro jek tów. Bo po co w cią gu mie sią ca or ga ni zo -
wać trzy jed no dnio we kon fe ren cje po świę co ne tej sa mej
te ma ty ce, je śli moż na by ło by przy go to wać jed ną, kil ku dnio -
wą, po ru sza ją cą wie le aspek tów z tej sa mej dzie dzi ny – mó -
wi pre zes ar ka diusz Zyg munt. fak tycz nie, w ze szłym ro ku
by ło tro chę ta kich wy da rzeń po ru sza ją cych po dob ną te ma -
ty kę, a or ga ni zo wa nych przez róż ne ko ła. po mysł, by łą czyć
je w więk sze i dzię ki te mu pew nie le piej za uwa żal ne w śro -
do wi sku wy da rze nia, na pew no jest do bry.

po za tym w pro gra mie Za rzą du rkN jest wzno wie nie stu -
denc kich Ze szy tów Na uko wych, któ re ja kiś czas te mu umar -
ły śmier cią na tu ral ną i nie by ły wy da wa ne. Nie dys po nu je my
na ra zie od po wied ni mi fun du sza mi, więc idąc z du chem
cza su, roz pocz nie my od wy da nia in ter ne to wych Ze szy tów
– sły szy my od wi ce pre ze sa Bar to sza wir kow skie go. – Naj -
pew niej na prze ło mie se me strów ta ki pierw szy, pi lo ta żo wy
nu mer się uka że. W ra mach re ali za cji idei kół na uko wych
zrze szo nych w Ra dzie w dru gim se me strze pro jek to wa ne
jest prze pro wa dze nie sy mu la cji eg za mi nu na apli ka cję.
Więk szość ab sol wen tów de cy du je się do nich pod cho dzić,
więc pew nie zde rze nie się z ni mi jesz cze na stu diach by ło -
by cie ka wym do świad cze niem. Koń ców ka ro ku ma na to -
miast prze bie gać pod zna kiem kon kur su na naj lep sze /
naj bar dziej ak tyw ne ko ło na uko we. Na zwa, for ma i kry te ria
kon kur so we zo sta ną przed sta wio ne póź niej. Na ra zie ma -
my bliż sze ce le i to na nich sku pia my naj więk sze wy sił ki.
Sam kon kurs ma na ce lu zak ty wi zo wa nie cza sa mi uśpio -
nych kół, aby fak tycz nie by ło o nich gło śno – po wie dział
pre zes. – Przed na mi Tar gi Kół Na uko wych i do gra nie kwe -
stii Ze szy tów Na uko wych. O kon kur sie bę dzie my roz ma wiać
pod ko niec ro ku ka len da rzo we go.

Ra da ma mieć tak że cha rak ter do rad czy dla Pro dzie ka na
ds. Stu denc kich i Na uki. Na po czą tek weź mie my na swo je
bar ki spo rzą dze nie pro jek tu ob li ga to ryj nych spra woz dań 
z dzia łal no ści oraz pa ru po mniej szych kwe stii or ga ni za cyj -
nych – po wie dzia ła klau dia Ba ra now ska, wi ce pre zes Za rzą -
du rkN. – Pro wa dzi my też pew ne dzia ła nia ma ją ce na ce lu
ujed no li ce nie „po li ty ki” wi ze run ko wej kół na uko wych na sze -
go Wy dzia łu. Li czy my, że efek ty przed sta wi my ko łom już
pod ko niec wrze śnia, a naj da lej w pierw szych dniach 
paź dzier ni ka. Nie wszyst ko od nas w tej kwe stii za le ży – do -
da ła. Na to miast se kre tarz, mar ta chmu ra, za pra sza za in te -
re so wa nych do od wie dze nia fa ce bo oko we go pro fi lu rkN,
a wszyst kich, któ rzy ma ją ja kiś pro blem, do kon tak tu ma -
ilo we go z Za rzą dem.

peł na in no wa cyj no ści i ener gii ini cja ty wa ra dy kół Na -
uko wych na pew no jest god na uwa gi, w koń cu „w gru pie
si ła”. Ja ko re dak cja na pew no bę dzie my się ra dzie bacz -
nie przy glą dać i w ko lej nych nu me rach in for mo wać o jej
dzia ła niach.
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pa ni pro fe sor Do ro ta pyć uro dzi ła się w 1971 r. w Gdy ni.
pra cę ma gi ster ską za ty tu ło wa ną „or ga ni za cja ra tow nic twa
mor skie go w pol sce" na pi sa ła w ka te drze pra wa mor skie -
go wpia uG pod kie run kiem prof. zw. dr hab. Zdzi sła wa Bro -
dec kie go i obro ni ła w 1995 r. w ra mach czte ro let nich
sta cjo nar nych stu diów dok to ranc kich na wpia uG przy go -
to wa ła roz pra wę dok tor ską za ty tu ło wa ną „wpływ za sa dy
zrów no wa żo ne go roz wo ju na ochro nę śro do wi ska i za so -
bów na tu ral nych w ob sza rze mo rza Bał tyc kie go". w 2000 r.
uchwa łą ra dy wy dzia łu pra wa i ad mi ni stra cji uG uzy ska ła
sto pień na uko wy dok to ra na uk praw nych w za kre sie pra wa
i zo sta ła za trud nio na na sta no wi sku ad iunk ta w ka te drze
pra wa mię dzy na ro do we go pu blicz ne go wpia uG.  

w 2006 r. opu bli ko wa ła książ kę za ty tu ło wa ną „pra wo
zrów no wa żo ne go roz wo ju", a w 2011 r. roz pra wę ha bi li ta -
cyj ną „pra wo oce anu Świa to we go. res usus pu bli cum" 
po świę co ną praw nej ochro nie mo rza i za rzą dza niu śro do -
wi skiem mor skim. sto pień dok to ra ha bi li to wa ne go uzy ska -
ła 17 wrze śnia 2012 r. od 1 mar ca 2013 r. jest za trud nio na
na sta no wi sku pro fe so ra nad zwy czaj ne go uni wer sy te tu
Gdań skie go. 

od 2000 r. Do ro ta pyć uczest ni czy w pra cach ko mi sji
pra wa mor skie go pol skiej aka de mii Na uk. od 2010 r. jest
wi ce prze wod ni czą cą tej ko mi sji. w 2008 r. pre zes ra dy mi -
ni strów po wo łał ją na człon ka ko mi sji ko dy fi ka cyj nej pra -
wa mor skie go.

Pani Profesor Dorota Pyć wiceministrem transportu,
Budownictwa i Gospodarki morskiej

Jakub szlachetko

spieszymydonieść,żednia4września2013rokuprezesradyministrów,nawniosekministra
transportu,BudownictwaiGospodarkimorskiej,powołałpaniąprofesordorotępyćzkatedryprawa
międzynarodowegopublicznegowydziałuprawaiadministracjinastanowiskopodsekretarzastanu
wministerstwietransportu,BudownictwaiGospodarkimorskiej.serdeczniegratulujemy!

dr hab. dorota Pyć, prof. uG
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[ 13 ]O istocie prawa

mo ści wy no sił od kil ku na stu do kil ku -

dzie się ciu pro cent. Nie bez zna cze nia

by ły tu też dzia ła nia agen tów nie ru cho -

mo ści i po śred ni ków ban ko wych, któ -

rzy za chę ca li do za cią ga nia kre dy tów

oso by o ni skich do cho dach. po dwóch

la tach lu zo wa nia po li ty ki pie nięż nej, 

wo bec symp to mów „prze grza nia go -

spo dar ki”, fed za czął pod no sić sto py

pro cen to we. Jak wi dać: źró dło kry zy su

tkwi więc w kon kret nych de cy zjach,

czę sto kon kret nych osób.

Jesz cze po zo sta jąc przy kry zy sie –
co w ta kim ra zie nie za dzia ła ło: 
sys tem kon tro li, nie przy sta ją ce 
do rze czy wi sto ści nor my praw ne,
mo że ich nie prze strze ga nie?

Jak za wsze, czło wiek i je go de cy zje, bo

fi nan se to prze cież zja wi ska ru chu pie -

Jak spe cja li sta pra wa fi nan so we go 
zde fi nio wał by pra wo?

kla sycz nie, ja ko ze spół norm praw nych do ty -

czą cych dzia łal no ści fi nan so wej pań stwa, bo

to pań stwo usta la nor my pra wa fi nan so we go,

aby ukształ to wać dzia łal ność fi nan so wą zgod -

nie z za ło że nia mi swej po li ty ki fi nan so wej.

A czy pra wo fi nan so we jest w ogó le 
po trzeb ne? Moż na za ry zy ko wać stwier -
dze nie, że nie speł nia swo jej ro li, na wet
pod sta wo wej – cho dzi o nie uchro nie nie
świa to wej spo łecz no ści przed kry zy sem.

spo łe czeń stwa zor ga ni zo wa ły się w struk tu ry

pań stwo we. pań stwo ma do wy peł nie nia wie -

lo ra kie za da nia i o róż nym za kre sie, co wy ma -

ga ło że nia na nie znacz nych środ ków

pie nięż nych. to tłu ma czy, jak my ślę, po trze bę

ist nie nia pra wa fi nan so we go. Ne go wa nie tej

zprof. zw. dr hab. Jolantą Gliniecką
rozmawiał Tomasz Sokołów

wywiadz prof.zw.dr haB.
joLantą GLiniecką

jesień2013
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nią dza spo wo do wa ne de cy zja mi lu dzi dzia ła ją cy mi w imie niu pod -

mio tów (pań stwa, jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go), na rzecz któ -

rych na stę pu je przej mo wa nie (gro ma dze nie) i wy dat ko wa nie

środ ków pie nięż nych. pań stwo usta la nor my pra wa fi nan so we go, ale

sa mo ich usta le nie nie wy star cza. mu szą one być wy ko na ne, a wy -

ko naw ca za wsze ma pew ne moż li wo ści wy bo ru spo so bu dzia ła nia,

nie jest on me cha nicz nym re ali za to rem wy zna czeń pra wa. a je śli

czło wiek, to i je go emo cje, np. chęć ła twe go i szyb kie go zy sku, któ -

ra usy pia ro zum.

Jak więc po win no wy glą dać pra wo fi nan so we, by unik nąć 
po dob ne go tąp nię cia w przy szło ści?

kry zy sy są wpi sa ne w ar chi tek tu rę ży cia go spo dar cze go. unik nąć się

ich nie da. moż na je dy nie dą żyć do mi ni ma li zo wa nia ich skut ków.

Wielu oby wa te li, nie tyl ko w Pol sce, co raz sła biej ufa 
naj róż niej szym in sty tu cjom – tak że tym z krę gu sze ro ko 
po ję tych fi nan sów pu blicz nych. Czy wi dzi Pa ni Pro fe sor
moż li wość przy wró ce nia te go za ufa nia? A co je śli się 
to nie uda?

Nie do strze gam osła bie nia za ufa nia oby wa te li do in sty tu cji fi nan so -

wych w pol sce. Na to miast więk sza roz wa ga przy po dej mo wa niu 

de cy zji fi nan so wych jest wszyst kim po trzeb na.

po trze by w kon tek ście kry zy su fi nan so we go ob ser wo wa ne go od

2007 r. jest, mo im zda niem, nie upraw nio ne. przy po mnij my mo że,

że  kry zys spo wo do wa ny zo stał na ryn ku ame ry kań skim przez  po -

życz ki hi po tecz ne, któ rych udzie la ły ban ki przy wy so kim ry zy ku spła -

ty oso bom o nie wy star cza ją cych moż li wo ściach fi nan so wych (ang.

sub pri me mort ga ge). po życz ki te sta ły się za bez pie cze niem  ob li ga cji

struk tu ry zo wa nych – ma so wo sprze da wa nych w ce lach  in we sty -

cyj nych i  spe ku la cyj nych przez pry wat ne  in sty tu cje fi nan so we, w

tym naj więk sze ban ki ame ry kań skie i eu ro pej skie. Świa do mość ry zy -

kow no ści tych ob li ga cji by ła nie wiel ka, gdyż trwał wzrost na ryn ku

nie ru cho mo ści, a ob li ga cjom wy sta wia no wy so kie oce ny bez pie -

czeń stwa. Do dat ko wo, po zor ną sta bil ność i atrak cyj ność ryn ku nie -

ru cho mo ści pod sy cił ame ry kań ski bank cen tral ny – sys tem re zer wy

fe de ral nej (fed) ów cze śnie kie ro wa ny przez  ala na  Gre en spa na. po

pęk nię ciu w 2001 ro ku in ter ne to wej bań ki gieł do wej ce ny ak cji za -

czę ły moc no spa dać, co ro dzi ło oba wy o  wzrost go spo dar czy. fed,

by oży wić go spo dar kę, po sta no wił ob ni żać sto py pro cen to we (w

2002 r. osią gnę ły one po ziom 2%). w sy tu acji  in fla cji wyż szej od

ofi cjal nych stóp pro cen to wych, ta ni pie niądz zna lazł lo ka tę w po sta -

ci  nie ru cho mo ści. ich ce ny za czę ły stop nio wo piąć się w gó rę. Jed -

no cze śnie ni skie sto py pro cen to we po zy tyw nie mo ty wo wa ły do

za cią ga nia  kre dy tów hi po tecz nych. po pu lar ne sta ło się więc za ra -

bia nie na nie ru cho mo ściach za po mo cą kre dy tu, zwrot z nie ru cho -
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Ja ka jest Pa na ogól na oce na zmia ny struk tu ry or ga ni za cyj nej 
są dow nic twa wpro wa dzo nej w stycz niu 2013?

nie ste ty nie je stem w sta nie po ku sić się o rze tel ną glo bal ną oce nę, nie mam bo -
wiem sto sow nej wie dzy w za kre sie wszyst kich są dów, któ rych do tknę ły zmia ny, 
a mo je spoj rze nie jest stric te lo kal ne i ogra ni czo ne do mo jej wła snej jed nost ki. Jed -
nak że mam pew ne prze my śle nia w tej ma te rii. sa ma idea re for my struk tu ry są dow -
nic twa jest god na po chwa ły, jed nak tyl ko przy za ło że niu, że jej wy ko na nie jest
na stęp stwem rze tel nych ana liz. Je śli jej rze czy wi stym po wo dem by ła chęć efek tyw -
ne go wy ko rzy sta nia kadr sę dziow skich po przez umoż li wie nie wspie ra nia są dów
znacz nie ob cią ża nych pra cą przez sę dziów z jed no stek o mniej szym wpły wie spraw,
to na le ża ło do ko nać od po wied nich ana liz ob cią że nia jed no stek, któ re mia ły być 
li kwi do wa ne, oraz jed no stek, któ re mia ły by te pla ców ki prze jąć, by stwo rzyć od po -
wied nie pa ry i po łą czyć jed nost kę nie do ka dro wa ną z jed nost ką o sil nej ob sa dzie 
ka dro wej. Wów czas moż na by my śleć o ra cjo nal nym wy ko rzy sta niu za so bów ludz -
kich w ra mach no wo po wsta łe go po po łą cze niu są du. ta ka kon cep cja mnie prze ko -
nu je, tym bar dziej, iż nie rów ne ob cią że nie pra cą sę dziów w róż nych są dach jest jed ną
z przy czyn nie za do wo le nia czę ści śro do wi ska sę dziow skie go, a za pew ne wpły nę ło -
by to też na po pra wę szyb ko ści po stę po wa nia w wie lu miej scach, gdzie po zo sta wia
to wie le do ży cze nia. nie prze ko nu je mnie jed nak przy ję cie od gór ne go za ło że nia,
iż li kwi du je my ma łe są dy, o okre ślo nej ob sa dzie sę dziow skiej, bez ana li zy ich ob -
cią że nia, ob cią że nia jed no stek ościen nych, w szcze gól no ści tych, z któ ry mi ma ją
być łą czo ne, i bez oce ny, ja kie te go bę dą skut ki. Ma ły sąd nie ozna cza bo wiem au -
to ma tycz nie ma łe go wpły wu i ma łe go ob cią że nia pra cą po szcze gól nych sę dziów. 
o ile na pew no w ska li kra ju są ma łe są dy, któ re z uwa gi na ilość za ła twia nych spraw,
ob sa dę sę dziow ską czy bli skie po ło że nie wzglę dem in nych są dów mo gły by nie tyl -
ko stać się wy dzia ła mi za miej sco wy mi in nych jed no stek, ale w ogó le ulec li kwi da -
cji, to przy ło że nie jed nej mia ry do prak tycz nie wszyst kich są dów o ob sa dzie
sę dziow skiej po ni żej 10 sę dziów do mnie nie prze ma wia. 

Mo gę na to miast od nieść się do oce ny re for my w od nie sie niu do mo jej ma cie -
rzy stej jed nost ki, jak i są du re jo no we go w ko ście rzy nie. W mo jej oce nie po wyż -
sza zmia na nie wie le wnio sła. zo sta ły po łą czo ne dwa są dy o sła bej struk tu rze
ka dro wej, gdzie sę dzio wie z kar tuz z uwa gi na ob cią że nie pra cą nie są w sta nie re -
al nie wspo móc sę dziów w ko ście rzy nie i na od wrót. do dat ko wo ja, ja ko miesz ka -
niec trój mia sta (jak i kil ku in nych sę dziów spo za kar tuz), świa do mie zde cy do wa łem
się na pra cę w kar tu zach, a z uwa gi na dłuż szy do jazd nie wiem, czy zde cy do wał -
bym się na pra cę w ko ście rzy nie. dla te go nie je stem w ża den spo sób za in te re so -
wa ny pra cą w tym miej scu. Je dy nym re al nym skut kiem li kwi da cji są du re jo no we go
w ko ście rzy nie ja ko sa mo dziel ne go by tu jest zli kwi do wa nie struk tur za rząd czych
(pre zes, od dział ad mi ni stra cyj ny, księ go wość), w po zo sta łym za kre sie na po zio mie
wy dzia łów za miej sco wych funk cjo nu je on bez zmian.

Jak oce nia Pan zmia ny w or ga ni za cji pra cy sę dziów oraz se kre ta ria tów
są do wych po prze kształ ce niu Są du Re jo no we go w Ko ście rzy nie 
w Wy dzia ły Za miej sco we Są du Re jo no we go w Kar tu zach z sie dzi ba mi 
w Ko ście rzy nie?

nie by ło ta kich zmian. Pra ca na po zio mie wy dzia łu dla sę dzie go czy se kre ta rza nie
ule gła zmia nie, po za sto so wa nym in nym na zew nic twem są du. Jak wska za łem po -
wy żej, je dy na zmia na to ta ka, iż te raz od dział ad mi ni stra cyj ny i księ go wość mie ści
się tyl ko w kar tu zach i tu trze ba za ła twiać zwią za ne z tym spra wy, co jed nak zna -
czą co nie wpły wa na ob słu gę pe ten tów. nie by ło żad nych ru chów ka dro wych 
sę dziów czy se kre ta rzy.

Czy wprowadzone zmiany organizacyjne wpłynęły na liczbę spraw 
pro wa dzo nych przez po szcze gól ne wy dzia ły lub kon kret nych sę dziów 

w Są dzie Re jo no wym w Kar tu zach 
z uwzględ nie niem wy dzia łów za miej sco wych
z sie dzi ba mi w Ko ście rzy nie?

nie, wpływ spraw nie jest bo wiem za leż ny od te go, czy
tra fia do dwóch są dów, czy jed ne go więk sze go, a istot -
ne jest, na ilu sę dziów jest dzie lo ny. a tu nic nie ule ga -
ło zmia nie. dla te go wo bec bra ku prze su nięć w ka drze
sę dziow skiej mię dzy wy dzia ła mi w kar tu zach i ko ście rzy -
nie (a któ rych z uwa gi na szczu płość ka dry sę dziow skiej
w obu miej scach się na ra zie nie pla nu je), w ża den spo -
sób po łą cze nie są dów nie od bi ło się na licz bie spraw roz -
po zna wa nych w kar tu zach czy w ko ście rzy nie, a tym sa mym
na re fe ra tach sę dziów. od bi ło się to tyl ko na zwięk sze niu
obo wiąz ków władz są du, po przez ko niecz ność nad zo ro wa nia
do dat ko wych czte rech wy dzia łów. 

Czy za no to wa no istot ne zmia ny do ty czą ce kosz tów 
pro wa dze nia dzia łal no ści przez Sąd Re jo no wy 
w Kar tu zach – a w szcze gól no ści w przy pad ku 
wy dzia łów za miej sco wych z sie dzi ba mi 
w Ko ście rzy nie?

nie. dla są du re jo no we go w kar tu zach roz pa try wa ne go tyl ko ja -
ko jed nost ka w kar tu zach (przed po łą cze niem) ni cze go to nie zmie -
ni ło. W od nie sie niu do ko ście rzy ny pew ne oszczęd no ści wią żą się
z li kwi da cją sta no wisk pre ze sa są du, kie row ni ka od dzia łu ad mi ni -
stra cyj ne go, głów nej księ go wej, acz z uwa gi na licz bę sę dziów i treść
art. 21 § 1a usta wy o ustro ju są dów po wszech nych ko niecz ne jest
po wo ła nie dy rek to ra są du, któ re go nie by ło ani w kar tu zach, ani w ko -
ście rzy nie, co wią że się z no wy mi wy dat ka mi. in ne wy dat ki to za pew -
nie nie ob ro tu do ku men tów i akt po mię dzy kar tu za mi i ko ście rzy ną, co
tak że ge ne ru je okre ślo ne kosz ty.

Ja ki był od biór spo łecz no ści lo kal nej – w szcze gól no ści 
w Ko ście rzy nie – do ty czą cy prze kształ ce nia są du 
re jo no we go w wy dział za miej sco wy? (Je śli jest to 
wia do me Pa nu Sę dzie mu).

Ja ko oso ba pra cu ją ca w kar tu zach, a miesz ka niec trój mia sta, od biór zmian
był mi zna ny tyl ko z prze ka zów in nych osób oraz z pra sy lo kal nej. zmia na
nie by ła do brze przy ję ta za rów no przez miesz kań ców po wia tu, jak i wła dze
sa mo rzą do we. W ko ście rzy nie ist nia ła dłu ga tra dy cja ist nie nia są du, nad to
mia sto po czy ni ło znacz ne na kła dy fi nan so we na no wy bu dy nek dla są du. 
za ło że nia zmian nie spo tka ły się ze zro zu mie niem i mo im zda niem nie prze -
ko na ły lo kal nej spo łecz no ści, po mi mo iż w zna czą cy spo sób nie utrud nia ją
do stę pu do są du, po za moż li wo ścią spo ty ka nia się z je go kie row nic twem, 
w tym ce lu na le ży bo wiem udać się do kar tuz.

Korzyść czy strata? półrokuporeorganizacjisądów
AdAm SkórzewSki
wiceprezeS Sądu reJonoweGo w kArTuzAch,
przewodniczący ii wydziAłu kArneGo
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Korzyść czy strata? półrokuporeorganizacjisądów

ostat nia re for ma struk tu ry są dow nic twa po wszech ne go w ża den spo sób nie
ogra ni czy ła do stę pu oby wa te li do są du. do pro wa dzi ła na to miast do lep sze -
go wy ko rzy sta nia po ten cja łu ka dry orzecz ni czej oraz zmniej szy ła róż ni ce
w jej ob cią że niu. oto ana li za skut ków po łą cze nia 79 są dów re jo no wych 
z więk szy mi jed nost ka mi.

Po nad sześć mie się cy, któ re upły nę ły od mo men tu wej ścia w ży cie
roz po rzą dze nia Mi ni stra spra wie dli wo ści z dnia 5 paź dzier ni ka 2012 r.
w spra wie znie sie nia nie któ rych są dów re jo no wych, wy da je się wła ści -
wym cza sem dla pod ję cia pró by wstęp nej oce ny tej ini cja ty wy – jej po -
stu lo wa nych ce lów, za sad, a tak że fak tycz nych skut ków, któ re wy wo ła ła.

Przy czy ny

re for ma struk tu ry or ga ni za cyj nej są dow nic twa po wszech ne go przy -
go to wy wa na by ła w Mi ni ster stwie spra wie dli wo ści od 2007 r. 
z ana liz za rów no Mi ni ster stwa, jak i nie za leż nych in sty tu cji au -
dy to wych wy ni ka ła ko niecz ność ta kie go uprosz cze nia mo de lu
struk tu ry or ga ni za cyj nej są dow nic twa, któ ry po wo do wał by 
ko rzy ści nie tyl ko w kon tek ście funk cjo nal nej or ga ni za cji 
są dow nic twa, ale przede wszyst kim był by po żyt kiem dla spo -
łe czeń stwa. uprosz czo ny mo del miał do pro wa dzić do li kwi -
da cji zbęd nych (lub roz bu do wa nych nie pro por cjo nal nie do
fak tycz nych po trzeb) pio nów ad mi ni stra cyj nych w są dow -
nic twie, lep sze go wy ko rzy sta nia in fra struk tu ry dla po trzeb
ka dry orzecz ni czej, a tak że li czeb ne go zmniej sze nia ad -
mi ni stra cyj nej ka dry za rząd czej.
ko lej ną przy czy ną uza sad nia ją cą dzia ła nia ra cjo na li zu -
ją ce by ły istot ne dys pro por cje ob cią że nia pra cą po -
szcze gól nych sę dziów są dów re jo no wych, któ re
zni we lo wać mia ło wła śnie zwięk sze nie ela stycz no ści
dys po no wa nia ka drą orzecz ni czą w ra mach jed no stek
są do wych o prze cięt nie więk szym ob sza rze wła ści -
wo ści miej sco wej niż do tych cza so wa.

Tro chę sta ty sty ki

nie do sko na ła or ga ni za cja te ry to rial na są dow nic -
twa za wsze skut ku je nie wy dol ną struk tu rą
orzecz ni czą. ta zaś (ko niecz ność jej utrzy ma -
nia, za bez pie cze nia eta tów itp.) po zba wia więk -
sze ośrod ki sku tecz nej ochro ny praw nej,
ob ni ża spraw ność po stę po wa nia i w kon se -
kwen cji utrud nia do stęp oby wa te la do są du.
W wy ni ku znie sie nia są dów re jo no wych 
o nie wiel kiej ob sa dzie orzecz ni czej – któ -
ra, co do za sa dy, jest po chod ną ni skie go

wpły wu spraw – stwo rzo no sku tecz ny mo del or ga ni za cyj ny są dow nic twa, 
w ob rę bie któ re go funk cjo nu ją jed nost ki są do we szcze bla re jo no we go o wiel -
ko ści bliż szej war to ści opty mal nej.

Re al ne efek ty

z per spek ty wy cza su na le ży oce nić, że zmia na or ga ni za cyj na nie spo wo do -
wa ła żad nych ne ga tyw nych skut ków spo łecz nych, a tym sa mym nie mo że
być utoż sa mia na z ogra ni cze niem pra wa do są du. Prze ciw nie, w ce lu 
za gwa ran to wa nia oby wa te lom do god ne go do stę pu do wy mia ru spra wie dli -
wo ści wszyst kie wy dzia ły znie sio nych jed no stek (cy wil ny, kar ny, ro dzin ny
i nie let nich, pra cy oraz ksiąg wie czy stych) prze kształ co ne zo sta ły w wy dzia -
ły za miej sco we są sied nich są dów. bu dyn ki wy ko rzy sty wa ne do tej po ry 
przez znie sio ne są dy sta no wią dziś sie dzi bę wy dzia łów za miej sco wych.

co wię cej, w są dach re jo no wych, w struk tu rze któ rych utwo rzo no wy dzia -
ły za miej sco we, po wsta ły pio ny orzecz ni cze o od po wied niej eta ty za cji. umoż -
li wia to lep sze i bar dziej wy daj ne wy ko rzy sta nie ka dry sę dziow skiej,
re fe ren da rzy i asy sten tów sę dziów. Jed no cze śnie, z uwa gi na nie wiel ką ob -
sa dę orzecz ni czą ma łych są dów, moż li wość prze su wa nia sę dziów mię dzy
wy dzia ła mi ta kich są dów by ła nie wiel ka.

zwięk sze nie prze cięt nej wiel ko ści jed no stek są do wych do pro wa dzi ło do
zmniej sze nia róż nic ka dro wych po mię dzy są da mi i umoż li wi ło wy pra co wa -
nie spój nych stan dar dów za rzą dza nia. sę dzio wie mo gą dziś orze kać, w za -
leż no ści od po trzeb, w wy dzia le za miej sco wym lub też w wy dzia le
zlo ka li zo wa nym w sie dzi bie ta kiej jed nost ki. tym sa mym na stę pu je wy rów -
na nie ob cią że nia pra cą sę dziów.

W dal szej per spek ty wie, na sku tek lep sze go wy ko rzy sta nia ka dry orzecz -
ni czej i ad mi ni stra cyj nej w są dach ob ję tych re for mą, moż li we bę dzie prze -
no sze nie uwol nio nych eta tów sę dziow skich i urzęd ni czych do in nych są dów,
w któ rych ob cią że nie pra cą jest znacz nie więk sze i w któ rych wy stę pu ją 
za le gło ści struk tu ral ne w roz po zna wa niu spraw, czę sto kroć bę dą ce wy ni kiem
wie lo let nich bra ków ka dro wych.

Bez uszczerb ku dla spo łe czeń stwa

obec nie w każ dym ze zre or ga ni zo wa nych są dów oby wa tel – na ta kich sa -
mych za sa dach jak do tych czas, choć w za ło że niu w spo sób bar dziej efek -
tyw ny – mo że od dać swo ją spra wę do roz strzy gnię cia. re for ma w ża den
spo sób nie ogra ni czy ła kon sty tu cyj ne go pra wa do są du, przy nio sła zaś sze -
reg moż li wo ści uspraw nień w or ga ni za cji pra cy w są dach.

ce lem wpro wa dzo nych zmian by ło pod nie sie nie sku tecz no ści or ga nów
wy mia ru spra wie dli wo ści w płasz czyź nie orzecz ni czej i funk cjo nal nej. dro gą
do zre ali zo wa nia wska za ne go za mie rze nia jest opty mal ne zor ga ni zo wa nie
struk tu ry są dów po wszech nych oraz bar dziej ra cjo nal ne wy ko rzy sta nie ka dry
orzecz ni czej. W kon se kwen cji wszyst ko to sprzy jać ma wi docz ne mu uspraw -
nie niu funk cjo no wa nia wy mia ru spra wie dli wo ści.

wAldemAr SzmidT
SędziA Sądu ApelAcyJneGo w kATowicAch, dyrekTor depArTAmenTu Sądów, 
orGAnizAcJi i AnAliz wymiAru SprAwiedliwości w miniSTerSTwie SprAwiedliwości
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cjalnych,studenckichpieśni.tymbardziejżedotrady-
cjinietylkowspółczesnych,aleidawnych,zarówno
śląskichuczelni,jakigdańskiegouniwersytetu,należy
niedawnainauguracjarokuakademickiego.
wśród świąt uniwersyteckich statuty katowickich

uczelniwymieniająuroczystąinaugurację.statutuG
otymwydarzeniu,związanymzprzyjęciemnowychża-
ków,niewspomina.nieregulujerównieżjegoprzebie-
gu,któryprzecieżpowinienmiećtradycyjnycharakter
i–jakjużwspomniałem–wyróżniaćsięakademicką
symboliką.zwyczajowojednakprzebieguroczystości
rozpoczęciarokuakademickiegonauGwyznaczają–
opróczprzemówieńiwykładuinauguracyjnego–pie-
śniwykonywaneprzezchóruniwersytetuGdańskie-
go, z których część związana jest z uniwersytecką
tradycją,aoktórychprzeciętnemustudentowiniewie-
lewiadomo.wartoonichwspomniećtakżepoto,aby
wiedzieć,któreznichdotejtradycjibezpośrednionie
nawiązują.
każdypolakznaoczywiściehymnnarodowy,który

wywodzisięztradycjiirredentypolskiej.zanimjednak
zabrzmi„mazurekdąbrowskiego”,dosali,wktórejod-
bywasięinauguracja,wchodzidostojnykorowódpro-
fesorówuniwersytetuGdańskiego,prowadzonyprzez
pedli(niegdyśbardzoaktywna,dziśjużprawiemartwa
„zbrojnaręka”uniwersyteckiejautonomii).cociekawe,

niesądzę,abykogokolwiekzaskoczy-
łowyznanie,żeprzygotowującniniej-
szy(trącącyniecoprawniczymjęzy-

kiem)tekst,wposzukiwaniumateriałówkorzy-
stałem międzyinnymizinternetowejwyszu-
kiwarki.wpisawszywGooglehasło„zwyczaje
uniwersyteckie”,wśródpierwszychtrzechwy-
nikówopróczlinkudoartykułuwczasopiśmie
„forumakademickie”znalazłysięodniesie-
niadodwóchstatutówuczelniwyższych–ja-
kopierwszywyskoczyłrozdziałii„zwyczaje
itradycjeakademickie”statutuuniwersytetu
Śląskiegowkatowicach,następnymwkolej-
nościbyłzałączniknr1dostatutuuniwersy-
tetuekonomicznegowkatowicachzatytuło-
wany„tradycjeakademickie”.
wzasadziechciałempisaćozaskoczeniu,

żetonieartykułwwikipediipodtymtytułem
aniwąteknaforumhistmagznalazłsięwod-
powiedzinahasło.tymczasem„poniósłmnie
tekst”itakteżskręciłonwstronęanalizyza-
wartościtychwłaśniestatutów,anastępnie
statutuuniwersytetuGdańskiegopodkątem
niektórychelementówuczelnianejsymboliki.
w zasadzie zaś fragmentom dotyczącym
inauguracjirokuakademickiego,atakżeofi-
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„mruczana”wtymczasiepodniosłapieśń,którawe-
szłajużnastałedorepertuaruuroczystościotwarcia
rokuakademickiegonauG,to„signoredellecime”
(„paniegórskichszczytów”),pieśńmodlitewno-żałob-
na,wykonanaporazpierwszyw1958r.napisałjąGiu-
seppe(Bepi)demarzi,włoskiorganistaikompozytor,
nacześćprzyjacielaGiuseppeBertagnoliego,który
poniósłśmierćwalpach.
kolejnapieśń–„Gaudematerpolonia”(„radujsię,

matkopolsko”)–totrzynastowiecznyhymnkościelny,
napisanyprzezdominikaninawincentegozkielczyna
uroczystośćkanonizacjiw1254r.świętegostanisława
biskupa.podczasuroczystościrozpoczęciarokuaka-
demickiegonamelodięchorału„osalutarishostia”
śpiewasiętylkopierwszązwrotkępieśni–tęmówiącą
oeliciesynówojczyzny.
pieśń najściślej związana z życiem akademickim

zwyklewieńczyuroczystośćotwarciarokuakademic-
kiego.„Gaudeamusigitur”(„radujmysięwięc”)wywo-
dzisię–wedleróżnychprzekazów–bądźztradycji
średniowiecznychwagantów,bądźtozhymnówreli-
gijnych tejepoki.tekstpieśni skodyfikowanyzostał
wXViiiw.przezniemieckiegopoetęipisarza,christia-
nawilhelmakindlebena.
treśćtejpieśniwskazywaćmożenaobietradycje.

Świadczyotymchoćbyfragmentzwrotkipoświęconej

damom,rozpoczynającejsięodsłów„Vivant
omnes virgines...” („niech żyją wszystkie
panny...”). oficjalna wersja, zamieszczona
zresztąnastronieinternetowejwydziałupra-
waiadministracjiuniwersytetuGdańskiego,
mówiopannach,któresą„graciles”(„smu-
kłe”,alei„łaskawe”).wwersjidrugiejpanny
są„faciles”...
abyniniejszy tekstzachowałeseistyczny

charakter,powinienzawieraćpointę.Byćmo-
żenadajesięnaniąstwierdzenie,żepieśń
studencka„Gaudemusigitur”,podobniejak
łacina,wcodziennościuczelniodgrywarolę
marginalną – dość, że ani po wstukaniu
wGooglezwrotu„zwyczajeuniwersyteckie”
niemadoniejbezpośredniegoodniesienia,
aniwspomnianestatutyuczelniwyższychnie
wspominająoniejjakoooficjalnejpieśniktó-
regośzuniwersytetów(podobniezresztąjak
ożadnejpieśni).zarazemjednakpieśńtana
stroniewpiauGznajdujesięnapierwszym
miejsculisty„najważniejszychdokumentów”,
aprzedewszystkimdodziśjestwstałymre-
pertuarzekorporacjiakademickich.wciążza-
tem tradycja jej wykonywania pozostaje
żywa.Gaudeamusigitur!
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Monika tyloch  

łychniderlandach.przyrynkuznajdujesięteżjednaznajwyż-
szychnaświeciekatedr–katedranajświętszejmariipanny–
anadsamąrzekąmożnapodziwiaćXii-wiecznąfortecęste-
en,wktórejdziśmieścisięmuzeummorskie.wartorównież
podkreślić,żeantwerpiajestmiastemrozkoszykulinarnych
irajemdlapiwoszy.miastojestdumnezeswojegowłasnego
browarupiwakoninck.nauwagęzasługująrównieżtamtej-
szepuby.zregułysątoniewielkie,przytulneistylizowanewnę-
trza,zespecyficznymidekoracjami, jaknaprzykładbeczki
wcharakterzestolików.
jeślichodziozajęciaprowadzonenauniwersytecie,tonie

różniłysięzbytnioodtychprowadzonychwpolsce.zajęcia
wramachprogramuieLspodbywałysięwwiększościwfor-
miewykładów.raczejniezdarzyłosię,żebywykładowcaod-
pytywał studentów, choć na niektórych przedmiotach
przeprowadzanebyłydyskusje.pewnymminusembyłydość
drogieksiążki–zakomplettrzebabyłozapłacićokoło200eu-
ro. niestety zakup ten był konieczny, gdyż egzaminy były
wformietzw.„open-book”,cooznacza,żemogliśmywich
trakciekorzystaćzksiążek.takaformasprawdzanianaszej
wiedzywynikałazniecoinnegosposobunauczaniawBelgii
niżwpolsce.wodróżnieniuodnaukinapolskichuniwersyte-
tachnietrzebabyłozapamiętywaći„kuć”kolejnychartykułów
aktówprawnych,gdyżmogliśmymiećteaktyzesobą.celem
naukibyłoprzedewszystkimnauczenienas,jakwykorzysty-
waćwiedzęwpraktyce.cowięcej,nazajęciachniebyłożad-
nychwejściówekczykolokwiów,zobowiązanibyliśmyjednak
donapisaniakilkupraczaliczeniowych,auzyskaneznich
punktywliczałysiędoostatecznegowynikuzdanegoegza-
minu.wartorównieżzauważyć,żewBelgiipanujeniecoinny
systemoceniania–zkażdegoprzedmiotumożnabyłozdo-
byćmaksymalnie20punktów,azaliczanogopozdobyciu10,
cowcaleniebyłotakiełatwe.zajęciaprowadzonebyływdość
dużychgrupach,gdyżuczestniczyliwnichnietylkoerasmu-
si,aletakżebędącynawymianiestudencispozaeuropyoraz
osoby,którenawłasnąrękęodbywałykursstudiówpodyplo-
mowych.opróczzajęćwramachieLspzorganizowanodla
naswpierwszymsemestrzewycieczkędoBrukseli,byprzy-
bliżyćnamstrukturyuniieuropejskiej.
wewrześniu,awięctużprzedrozpoczęciemsięzajęćna

uniwersytecie,możnabyłowziąćudziałwintensywnymkursie
językowymeiLc,dziękiktóremumogliśmysięnauczyćjęzy-
ka niderlandzkiego. zapisy na ów kurs odbyły się jeszcze
przedprzyjazdemdoantwerpii.zajęciaodbywałysięprzez
dwaipółtygodnia,średniopo5godzindziennie.kurstenbył

szczerzemówiąc,niktniemusiałmniena-
mawiaćdowyjazduwramachprogramu
erasmus.zawszemarzyłamowyjeździena

studiapozagranicepolski,choćzobawyprzed
utratąrokunastudiachwpolsceodsuwałamtę
decyzję.zwyboremuczelniniemiałamzbytdu-
żegoproblemu.wiedziałam,żechcęwyjechaćna
uniwersytet,gdziejęzykiemwykładowymbędzie
językangielski.pozatym,jakożewyjeżdżałamna
ostatnimrokustudiów,mogłamubiegaćsięjedy-
nieowyjazdwyłącznienajedensemestr.tozde-
cydowaniezawęziłomożliwośćwyboruispośród
kilkubranychpoduwagęwybrałamuniversiteit
antwerpenwBelgii.
uniwersytetantwerpskimożepochwalićsięwy-

sokimi standardami w edukacji, warto wspo-
mnieć, że obecnie plasuje się w pierwszej
dwusetcenajlepszychuniwersytetówweuropie.
zostałzałożonyw2003rokupopołączeniutrzech
uniwersytetów,alejegokorzeniesięgająjuż1852
roku.uniwersytetwantwerpiimaniestetydość
sztywnyprogramzajęćobowiązkowych,copo-
dyktowane jest faktem, iż w ramach wymiany
studenckiejrealizujesięprogramstudiówpody-
plomowychinternationalandeuropeanLegalstu-
dies programme (ieLsp). osoby, które miały
możliwośćpozostaniatamnacałyrok,pozdaniu
wszystkichegzaminówotrzymywałydyplomukoń-
czeniastudiówpodyplomowych.całyprogram
obejmował czworo zajęć obowiązkowych oraz
dwadodatkoweprzedmioty,któremożnabyłowy-
braćspośródpięciumożliwych.
samomiastoszczycisięswojąniezwykłąat-

mosferą. antwerpia położona jest w północnej
częściBelgii,leżynadrzekąskaldaijestdrugim
porotterdamienajwiększymweuropieportem
morskim. warto wspomnieć, że miasto to jest
światowymcentrumprodukcjidiamentówozdob-
nych.najważniejszymmiejscemwantwerpiijest
rynekGłówny–Grotemarkt.wjegoobrębieznaj-
dująsięwszystkienajciekawszeobiektyzabytko-
wemiasta.centralnemiejscezajmujetradycyjnie
ratusz–stadhuis–zbudowanywXViwieku.jest
onuznawanyzajedenznajważniejszychzabyt-
kówrenesansowychnietylkowBelgii,aleiwca-

„Tot ziens antwerpen!”

Tot ziens Antwerpen! –
dozobaczeniaantwerpio!1
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znacznieodtychpolskich.wwiększościsątoprywatneka-
mienice,wktórychmieszkamaksymalnieok.20studentów,
niemawnichżadnegoportiera,copowoduje,żemłodzilu-
dziemająwiększąswobodę,boniktichniekontroluje,coma
swojedobreizłestrony.
wyjeżdżającdoBelgii,trzebasięniestetyprzygotowaćna

to, że stypendium wypłacone z erasmusa starczy jedynie
naopłacenieakademikaiksiążek.jedzeniewrestauracjach
możedośćpoważnienadwyrężyćbudżetstudenta.wyjściem
ztejsytuacjijeststołówkauniwersytecka,wktórejobiadmoż-
nakupićjużza4euro.BędącwBelgii,trzebakonieczniespró-
bować belgijskich specjałów, takich jak pyszne frytki,
podawanezprzeróżnymisosami,choćnajbardziejpopularne
sątezmajonezem.wartorównieżwspomniećobelgijskim
piwie,którejestuważanezajednoznajlepszychnaświecie.
prawie na każdej uliczcewantwerpiimożna znaleźćpub,
w którym podawana jest ogromna ilość różnych rodzajów
tegonapoju.cociekawe,belgijskiepiwopodawanejestwbu-
telkachmniejszychniżwpolsce,cojednakznajdujeuzasad-
nieniewtym,żesątopiwawysokoprocentowe.
dlamniewyjazdnaerasmusabyłnietylkoświetnąprzygo-

dą,umożliwiającąpoznanieludzizcałegoświata,zktórymi
mamnadziejędalejutrzymywaćkontakt,alebyłtakżeszansą
nasprawdzeniewłasnychmożliwości.studiowaniewkraju,
wktórymsięnikogoniezna,uczysamodzielności.niestety
erasmus,opróczwielupozytywnychaspektów,mateżswoje
minusy.największymz nich jest tęsknotapopowrociedo
ojczystegokraju,tęsknotazaludźmi,którzynacałysemestr
stalisiędlamnierodzinąiktórzywciągutychkilkumiesięcy
stalisięmibardzobliscy,tęsknotazamiastem,którestałosię
natekilkamiesięcydomemizktórymwiążesięwielemiłych
wspomnień,a takżeza jegocudownąatmosferą.Gdybym
miała szansę na powtórny wyjazd, nie wahałabym się ani
minuty.

nietylkodoskonałąmożliwościąpoznaniajęzyka
państwa,wktórymmieliśmystudiować,aletakże
umożliwiłnampoznanieludzispozanaszegowy-
działu.zajęciatekończyłysięegzaminemskłada-
jącymsięzczterechczęści–pisania,czytania,
słuchaniaorazmówienia.zdobycieodpowiedniej
liczbypunktówumożliwiałootrzymaniecertyfika-
tuznajomościjęzyka.
trzebaprzyznać,żepodczaspobytuwBelgii

niebyłoczasunanudę.przyuniwersyteciean-
twerpskimdziałaprężniegrupaesnantwerp,któ-
ra jest odpowiedzialna za organizację spotkań
iimprezintegracyjnychdlastudentów.wkażdy
poniedziałekwesn-owskimpubie„deprof”od-
bywałysięimprezytematyczne.ponadtogrupa
tazorganizowałatakżewycieczkizagranicznedla
erasmusów–wpierwszymsemestrzedoLondy-
nu,awdrugimdoBerlina–wbardzokorzystnych
cenach.ciekawymelementembyły też zajęcia
sportoweodbywającesięwuczelnianejhalispor-
towej. dużym zainteresowaniem cieszyły się
zumba i taebo, będącepołączeniem tańca ze
sztukamiwalki.
ŻyciestudenckiewBelgiiróżnisięniecoodte-

gowpolsce.większośćstudenckichimprezjest
organizowanawciągutygodnia,gdyżmłodziBel-
gowiemająwzwyczajujeździćnaweekendydo
domów,dorodziców.dlategoteżwdnipowsze-
dnie w centrum antwerpii jest bardzo głośno.
jeślichodziożyciecodzienne,topewnymzasko-
czeniem był dla mnie fakt, iż prawie wszyscy
Belgowie, niezależnie od wieku, mówią po
angielsku,dziękiczemubezproblemówmożna
siębyłoznimiporozumieć.akademikiróżniąsię
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Marcin Michalak

oddalającsięzaledwieokilkasetmetrówodThe Gre −
en, rąbkatajemnicyoszczególnejhistoriinewhaven
uchylawznoszącysięnieopodalCon nec ti cut Hall. ten
powstały pomiędzy 1750 a 1753 rokiem obiekt jest
obecnienajstarszymbudynkiemwmieście.docierając
doCon nec ti cut Hall celnaszejwyprawystajesięcoraz
bardziejczytelny.towtymmiejscunadobrerozpoczy-
nasięhistoriawspółczesnejsławynewhaven.wzno-
szącysięprzednamibudynekstanowiintegralnączęść
pięknegokampusuuniwersyteckiego,któregokorzenie
sięgająpoczątkówXViiwieku.wtedytowśródwieluza-
dańorganizacyjnych,którestanęłyprzednowąspołecz-
nością brytyjskich osadników, ważne miejsce zajęły
staraniaoustanowienieszkoływyższej,którejcelemby-
łoby zachowanie europejskiej tradycji edukacyjnej
w„nowymŚwiecie”.wizjatanabrałarealnychkształtów
w1701roku,gdygrupadziesięciupastorów(znanapo-
temjako„thefunders”)ufundowałaksiążkidlapowsta-
jącej uczelnianej biblioteki. wydano wówczas także
statutzałożycielski,którywpodniosłychsłowachgłosił,
żenowaszkoła„stanowimiejsce,gdziemłodzieżbędzie
kształconawzakresiesztukioraznaukiiprzezbłogo-
sławieństwoBogawszechmogącegobędziepełnićpu-
blicznąsłużbęzarównowstrukturachkościelnych,jak
iświeckich”.rozwójuczelninabrałnowegotępawko-
lejnychlatach,gdypochodzącyzpółnocnejwaliibrytyj-
skikupiec,gubernatormadrasuwBrytyjskiejkompanii
wschodnioindyjskiejelihuyale,postanowiłwesprzećpo-
wstającąwnewhavenszkołępokaźnądotacjąwwy-
sokości560funtóworazzbiorem417książekiportretem
królajerzego i.wdowódwdzięczności szczodremu
darczyńcywładzeuczelnizdecydowałysięjejnadać,
w1718roku,nazwę„yalecollage”.
obejmującywspółcześnie125hektarówimponujący

kampusuniwersytetuyalezdumiewanietylkoarchitek-
tonicznympięknem,aleispektrumoferowanychstuden-
tomudogodnień.wchodzącpowoliwgłąbkampusu,
trudnouwierzyć,żeznacznaczęśćzabudowańpowsta-
ładopierowpierwszejpołowieXXwieku.wswoimneo-
gotyckim stylu nawiązują one bowiem do dostojnej
architekturynajstarszycheuropejskichuniwersytetów.
najznamienitszymprzykłademtegotypuzabudowyjest
powstałapomiędzy1917a1921 rokiem66-metrowa
Hark ness To wer. wwieżyznajdujesięskładającysię
z54dzwonówYale Me mo rial Ca ril lon,instrument,który

spoglądającprzezoknapociąguMe tro −North Ra −
il ro ad relacjinowyyork–newhavennaszybko
umykającyzurbanizowanykrajobraznowojorskie-
goobszarumetropolitalnego,ztrudemmożnaso-
biewyobrazić,jakiemyślidominowaływgłowie
holenderskiegożeglarza,odkrywcyikupcaadria-
enBlock’a,gdyw1614rokuzakotwiczyłonswój
statekgdzieśnadziewiczymwybrzeżupółnocno-
-wschodniejameryki.zpewnościąniemógłon
przewidywać,jakistotnąrolęwdziejach„nowego
lądu”odegramałaindiańskawioska,któraukaza-
łasięjegooczom.zamieszkującetenobszarple-
mię Quinnipiac odstąpiło część swojej ziemi
białymprzybyszomwzamianzaochronęprzed
wrogimiatakamisąsiedniegoplemieniapequots.
w1640rokuzarządmiejskizłożonyzprzybyłych
zangliipurytanzmieniłpierwotnąnazwęosady
zQuinnipiacnanewhaven.coprawdawobliczu
wzrastającejpotęgisąsiedniegoBostonuinowe-
goamsterdamu(od1665r.znanegojakonowy
york)rozwójnewhavenzostałniecozahamowa-
ny,alewydarzenia,któredałypoczątekprzyszłej
sławie„nowejprzystani”byłyblisko...
trwająca niespełna dwie godziny podróż ze

słynnegodworcaGrand Cen tral wnowymyorku
kończy swój bieg na nie mniej urokliwej stacji
Union Sta tion wcentrumnewhaven.rozpoczy-
nająckrótkispacerwkierunkuDo wn town of New
Ha ven niesposóbniedostrzecwyjątkoworegu-
larnegoukładumijanychulic.symetriataniejest
oczywiściedziełemprzypadku.„nowaprzystań”
stanowi bowiem jeden z pierwszych w historii
stanówzjednoczonychprzykładówplanowania
urbanistycznego.ukazującysiępokilkunastumi-
nutachwędrówkioczombacznegoobserwatora
New Ha ven Gre en –dużyzielonyparkwsamym
sercumiasta–niepozostawiazłudzeń,żerosną-
cewnimpotężnedrzewasąwiekowymiświadka-
mihistoriimiasta.wykorzystywanepierwotniejako
miejscewypasubydłaThe Gre en pozostajena
swoimmiejscujużod1630roku.dziśotoczony
imponującą zabudową downtown park trwale
przypominawypoczywającymwcieniuwysokich
drzewmieszkańcomnewhavenoXViiwiecznych
początkachmiasta.

Jak Temida znalazła
„nowąprzystań”
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wtrakcierokuakademickiegodwukrotniewciągu
dnia,o12:30i17:00,wypełniaswoimidźwiękami
przerwypomiędzyzajęciami.teimponująceneo-
gotyckiebudowletowarzysząnamodpoczątku
wędrówkiprzezakademickiemiasteczko.tworzą
onenietylkowyjątkowyklimatdowytężonejpracy
wlicznychaudytoriachisalachdydaktycznych,ale
takżewzbudowanychwtymsamymstyludormi-
toriach,bibliotekachczysalachgimnastycznych.
swąmonumentalnąbryłązachwycamiędzyinny-
miSter ling Me mo rial Li bra ry (tanajwiększabiblio-
teka na Yale Uni ver si ty z kolekcją 4 milionów
woluminówstanowiniedoścignionywzórwilości
posiadanychzbiorówdlawieluośrodkówuniwer-
syteckichświata).swójwspółczesnywyglądkam-
pusuniwersyteckizawdzięczałaskawymdziejom
historii,którepozwoliłynatrwałyiniezakłóconyroz-
wójakademickiejinfrastruktury.yalebezszwanku
przetrwałokreswojnyoniepodległośćstanów
zjednoczonychidokońcastuleciadynamicznie
sięrozwijał.XiXwiekprzyniósłpowstaniepierw-
szychwyodrębnionychwydziałów:medycznego
(1810),teologicznego(1822),prawniczego(1824)
iwieluinnych.wtymczasieuczelniaprzybrałapo-
stać profesjonalnej szkoły wyższej, otrzymując
w1887rokustatusuniwersytetu.
przechadzającsiędalejuliczkamiakademickie-

gomiasteczka,złatwościąmożnadostrzec,jak
wyjątkowąpozycjęzajmujetemidawpanteonie
uniwersyteckichosobistości.siedzibaYale Law
Scho ol mieścisiębowiemwSter ling Law Bu il ding,
budynkuznajdującymsięwsamymsercukam-
pusu.centralnepołożenie„wydziału”prawanie
jestprzypadkowe.Yale Law Scho ol zajmujeszcze-
gólną pozycję w strukturach uniwersyteckich.
dzieje„szkołyprawa”uniwersytetuyalesięgają
początkuXiXwieku,gdynaukaprawazaoce-
anemopartabyławgłównejmierzeokancelaryj-
nąpraktykę.pierwszeuczelnieprawniczewyrosły
ztegowłaśniesystemupraktykipowstawałynie-
jako wewnątrz poszczególnych biur prawnych.
podobnie Yale Law Scho ol swojepoczątkibierze
wkancelariiprominentnegoprawnikaseth’asta-
ples’a.panstaplesdysponowałprywatnąbiblio-
teką,cowobecutrudnionegodostępudoksiążek
stanowiłoistotnązachętędlaprzyszłychadeptów
prawa.wciągupierwszegodziesięcioleciaXiX
wieku jego kancelaria stała się szkołą prawa
wpełnymtegosłowaznaczeniu.uczeń,anastęp-
niewspólnikseth’astaples’asamuelhitchcock
nadałprowadzonejdziałalnościedukacyjnejod-
powiednie ramy prawne, ustanawiając New 
Ha ven Law Scho ol. poczynając od 1820 roku,
szkoła tawiązała się stopniowo ze strukturami

miejscowegoYale Col la ge,stanowiącod1824rokujego
integralnączęść.

Yale Col la ge,pierwotniejedynaistniejącauczelniawcon-
necticut, stanowił naturalne miejsce edukacji młodych
przedstawicielitamtejszejelity.werzewalkiuczelniostu-
dentówifinansowezapleczewładzeyalepotrafiłyzachować
właściweproporcjepomiędzytradycyjnymprogramemna-
uczania,awyzwaniamistawianymiprzezwspółczesność.
tendencjatadotyczyłarównieżnaukiprawa.ostatniedzie-
sięcioleciaXiXwiekudoprowadziłydowykształceniasię
charakterystycznegomodelunauczania,którydodziśsta-
nowiznakrozpoznawczyYale Law Scho ol naareniemię-
dzynarodowej.
przedewszystkim„wydział”prawayalezawszestanowił

jednostkęniewielką.doYale Law Scho ol przyjmowanych
jestcorocznieokoło200studentów,coczynijąjednąznaj-
mniejszychszkółprawawstanachzjednoczonych.proces
rekrutacyjny jest wielostopniowy i bardzo wymagający.
powstępnejselekcjizłożonychaplikacjiostatecznądecyzję
oprzyjęciunastudiapodejmująwładzeuczelni,przeprowa-
dzającegzaminuwewnętrzny.wyjątkowozaciętarywaliza-
cjapomiędzykandydatamiwprocesierekrutacyjnymnie
przenosisięnawspółzawodnictwowtokustudiów.system
ocenianiapanującynauczelniróżnisięznaczącoodtra-
dycyjnegomodelustosowanegonaamerykańskichuniwer-
sytetach.studencipierwszegosemestruocenianisąwsys-
temie zero-jedynkowym:cre dit /no cre dit sys tem.przez
pozostałyokresstudiówmożnauzyskaćodpowiedniowy-
nik:Ho nors/Pass/Low Pass/Fa il. uczelnianieprowadziteż
żadnychrankingówdotyczącychwynikówstudentówwy-
działuprawa.
podrugieYale Law School

wprowadziłainterdyscyplinar-
nepodejściedonaukipra-
wa.trwałąpraktyką
wydziałujestangażowanie
kadrynaukowejinnych
wydziałówdoprowadze-
niazajęćdlastudentów
prawa.wykładydlaprzy-
szłychprawnikówprowa-
dząmiędzyinnymi
profesorowieekonomii,
psychologii,socjolo-
giiczypsychiatrii.
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tointerdyscyplinarnepodejściepozwoliłouniknąćuni-
wersytetowiyaletypowegodlainnychamerykańskich
uczelniskupianiasięwszczególnościnazagadnie-
niachprawacywilnegoipoważnezaangażowaniesię
wproblematykęprawapublicznegoimiędzynarodo-
wego.wostatnichlatachzmianyprogramowejesz-
czemocniejzaakcentowałyrolętakichprzedmiotów
jakporównawczeprawokonstytucyjne,prawoochro-
ny środowiska, problematyka międzynarodowej
ochronyprawczłowiekaczyhistorycznaanalizaroz-
wojuiewolucjiprawa.
politykaprogramowaYale Law Scho ol odnosiwy-

miernesukcesy.odkiedyU.S. News & World Re port,
jedenzwiodącychprzezlatatygodnikówamerykań-
skich, rozpoczął w 1983 roku publikację rankingu
„Ame ri ca's Best Col le ges re port”,nieprzerwanie,od
początkuprowadzeniazestawienia,naczeleamery-
kańskichwydziałówprawaznajdujesięwłaśnieYale
Law Scho ol. otym,iżpozycjataniejestdziełemprzy-
padku,świadczychociażbylistaabsolwentówwydzia-
łuprawayale.jestwśródnichdwóchprezydentów
stanówzjednoczonychGeraldfordiBillclinton,by-
łyprezydentrepublikifederalnejniemieckarlcar-
stens,amerykańskasekretarzstanuhilaryclinton,
sędziowiesądunajwyższegoiprokuratorzyGeneral-
nistanówzjednoczonych,atakżelicznisenatorowie
czyczłonkowieizbyreprezentantów.znamiennyjest
również fakt, że aktualnie wielu dziekanów najlep-
szychwydziałówprawawusa(wtymmarthaminow
zHa rvard Law Scho ol,davidshizerzCo lum bia Law
Scho ol czypaulmahoneyzUni ver si ty of Vir gi nia Scho −
ol of Law)sąabsolwentamiYale Law Scho ol.
podczasnaszejwędrówkipouniwersyteckimkam-

pusierzucasięwoczywielokulturowośćtegoośrodka
akademickiego.otwarcieyalenastudentówzpoza
stanówzjednoczonychszybkostałosięjednymze
znakówrozpoznawczychuniwersytetu.jużw1830ro-
kunauczelnięzostałprzyjętypierwszylatynoamery-
kańskistudent.współcześniewśród11000studen-
tówyaleaż16%pochodzispozastanówzjednoczo-
nych,reprezentując108krajówświata.
nasząwędrówkępokampusiekończymynaHil l ho −

use Ave nue,alei,którąmarktwainicharlesdickens
mielizgodnieokreślićmianemnajpiękniejszejulicy
ameryki.majestatyczneXiX-wiecznewillezostałytu
zaadaptowanenapotrzebyuniwersyteckichsalwy-
kładowych,centrówkonferencyjnychibiur,uwieńcza-
jąc niejako piękno i wyjątkowy klimat dotychczas
mijanychmiejsc.odpoczywającwcieniupotężnych
drzewrzucającychcieńnaprzystrzyżonetrawnikiHil −
l ho use Ave nue, pozostajekrótkiczasnarefleksję,jak
mądrze czerpać z bogatych doświadczeń temidy,
któratakdobrzeurządziłasięw„nowymŚwiecie”.
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karol Ważny

Refleksje na temat wakacyjnej
rewolucjiśmieciowej

adnychparęlatminęłoodkądwpro-
wadzenie aktu prawnego wzbudziło
takwieleemocji,jakwprzypadkutzw.
„nowej ustawy śmieciowej” (ustawy
zdnia1lipca2011r.ozmianieustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
wgminachorazniektórychinnychustaw
(dz.u.nr152,poz.897zpóźn.zm.)).

awszystkotozuwaginapowszechnąrewolucjęspowo-
dowanąwejściemwżycienowychprzepisów.otobowiem
„właścicielami”odpadów,awłaściwiepodmiotamiodpo-
wiedzialnymizagospodarowanieodpadamikomunalnymi
pochodzącymiodwłaścicielinieruchomości,stałysięgmi-
ny.dotychczaspowinnośćtaobciążałasamychmieszkań-
ców,którzymieliwtymceluzawrzećumowęzpodmiotem
uprawnionymdoprowadzeniadziałalnościwzakresieod-
bieraniaodpadówkomunalnych.

nagminachspocząłwięckolejnyciężarorganizacyjnyifinan-
sowywpostacizaplanowaniaiwdrożenianaswoimterenie
nowegosystemuodbioruiutylizacjiodpadów,którydomi-
nimumograniczaobowiązkipostroniemieszkańców.obec-
niewzasadziesprowadzająsięonedodwóchprostych
czynności,czylizgromadzeniawyprodukowanychprzezsie-
bieśmieciwodpowiednichpojemnikachoraz–niecobar-
dziejdotkliwej–poniesienianarzeczgminyopłatyztytułu
gospodarowaniatymiodpadami.

celeprojektowanejreformysązewszechmiarsłuszne
igodnepochwały.zakładająbowiemzwiększeniepoziomu
recyklinguiograniczenieilościodpadówskładowanychna
wysypiskach–zgodniezwymogamistawianymiprzezunię
europejską.ponadtoprzeniesienieodpowiedzialnościza
gospodarowanie odpadami komunalnymi na gminę ma
przyczynićsiędopoprawystanuśrodowiskanaturalnego
poprzezzaprzestanietworzenia„dzikichwysypisk”ipale-
niaśmieciwpiecach.

wdrożenienowychprzepisówprzyprawiłojednakoza-
wrót głowy nie tylko wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast,radnychorazpracownikówsamorządowychzatrud-
nionychwurzędachgmin,alewdużejmierzerównież„sza-
rych”obywateli,którzyzetknęlisięznowąrzeczywistością.
zjednejstronyzmieszkańcówzdjętyzostałobowiązeksa-
modzielnegodbaniaoutylizacjęodpadów,zdrugiejjednak
perspektywadodatkowychobciążeńfinansowych,niejasne
iniejednoliteprzepisylokalneimplementująceustawę,ana

domiarzłegoogromnychaosinformacyjnywywołałystrach
iniepewnośćrodemzkafki.

pomijającniedociągnięciaprzywprowadzaniuwżycie
technikaliówustawyorazniedostatecznąinformacjęopla-
nowanych zmianach, głównym przedmiotem zmartwień
idyskusjiwwiększościgminbyłsposóbnaliczaniaopłatyza
gospodarowanieodpadamiorazjejwysokość.możliwedo
zastosowaniarozwiązaniaiczynnikiwpływającenaopłatę
zostałyokreślonebezpośredniowustawie,przyczymwybór
metodyjejustalaniapozostawionowgestiiradgmin.pod-
stawowym elementem algorytmu wyliczania opłaty była
określanaprzezradęstawka,któranastępniemiałazostać
przemnożonaprzez(1)liczbęmieszkańcówzamieszkują-
cychdanąnieruchomość,(2)ilośćzużytejwodyzdanejnie-
ruchomości lub (3) powierzchnię lokalu mieszkalnego.
możliwebyłotakżeustalenie(4)jednej,zryczałtowanejstaw-
kiopłatyodgospodarstwadomowego.dowolnośćwkształ-
towaniu sposobu naliczania opłaty oraz fakt istnienia
rozbieżnościpomiędzyróżnymigminamiwywołaływielką
burzę,wefekciektórejgromyspadłynietylkonarządiusta-
wodawcę,leczrównieżnaBoguduchawinnychwłodarzy
samorządów.wzwiązkuz tymwwielugminachdecyzję
owyborzemetodypoprzedzonokonsultacjamispołeczny-
mi,mającymizapewnićwiększąlegitymizacjęostatecznego
rozstrzygnięcia tego dylematu. publiczne informowanie
mieszkańcówomożliwychwariantachiplanowanychroz-
wiązaniachjeszczebardziejrozjuszyłojednaktych,którzy
twierdzili,jakobymetodyokreślonewustawiebyłyniespra-
wiedliwe,anajlepszymwyjściemzsytuacjibyłoutrzymanie
statusquo,wktórymkażdyjestodpowiedzialnyzaswojeod-
pady.wdebatęnatematsposobównaliczaniaopłatywłączył
sięnawetsampremier,podktóregonaciskiemwekspreso-
wymtempieprzyjętokolejnąnowelizacjęustawy,umożliwia-
jącąłączenieróżnychmetodnaobszarzegminy.ostatecznie
chybaprzedłużającesięsporyoprzysłowiowąpietruszkę(ja-
kąwobliczuskalireformyjestwybórodpowiedniejmetody
naliczania opłaty)w największym stopniu przyczyniły się
dotego,żewwielugminachniewystarczającowieleczasu
ienergiipoświęconorozważnemuprzeprowadzeniuprzetar-
guiwyborowiwłaściwegoprzedsiębiorcyodpowiedzialne-
gozawywóziutylizacjęodpadów.

efektnieprawidłowejimplementacjireformy(mimo2-let-
niegookresuvacatiolegis)uwidoczniłsięzpoczątkiemla-
ta,kiedytozalegającewkontenerachodpadywpołączeniu
zwyższymitemperaturamiwwielugminachnieprzyjemnie
zaalarmowałyowejściuwżycienowelizacjiustawy.
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