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~ Dobry Klient
Sędzia do oskarżonego:
- Czy przyznaje się pan do winy?
- Nie, wysoki sądzie. Mowa mego obrońcy i zeznania świadków
przekonały mnie, że jestem niewinny!

~ Prawnik
Adwokat wygrał dla biznesmena bardzo trudny proces. 
Wysyła mu SMS'a:
- Prawda zwyciężyła.
Biznesmen natychmiast odpowiedział:
- Proszę wnieść apelację.
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2 słowowstępne

Sza now ni Pań stwo,

ni niej szy nu mer Ga ze ty Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji Uni wer sy te tu Gdań skie go jest dla nas ju bi le uszo -
wy, gdyż do kład nie rok te mu uka zał się pierw szy opra co wa ny przez no wą Re dak cję. Tym sa mym, że by 
po ro ku do ko nać ewa lu acji pod ję tych wów czas de cy zji, zwra ca my się do Pań stwa z uprzej mą proś bą o udzie -
le nie in for ma cji: na ile Ga ze ta speł nia po wie rzo ne jej funk cje? Czy na le ży ją w dal szym cią gu mo der ni zo -
wać? Je że li tak, to w ja kim kie run ku?

Bę dzie my wdzięcz ni za wszel kie opi nie. Można je prze sy łać za rów no na ad res e-mailowy Re dak cji, ad -
res re dak to ra, jak i skła dać w wer sji pa pie ro wej w skrzyn ce od bior czej wi szą cej na drzwiach sa li 1032.

W imieniu Redakcji,

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

w dniu 25 paź dzier ni ka br. mi ni ster na uki i szkol nic twa wyż sze go przy zna ła wy dzia ło wi pra -
wa i ad mi ni stra cji uni wer sy te tu Gdań skie go ka te go rię a. Jest to dru ga w ko lej no ści ka te go -
ria na uko wa (po a plus), jed nak naj wyż sza, ja ką uzy ska ły wy dzia ły pra wa. wy miar te go fak tu
niech pod kre śli to, że je ste śmy w gro nie tyl ko pię ciu in nych jed no stek (spo śród dwu dzie stu
sze ściu oce nia nych), któ re uzy ska ły ka te go rię a. mo gę więc z peł ną od po wie dzial no ścią za
sło wo stwier dzić, że wy dział pra wa i ad mi ni stra cji uni wer sy te tu Gdań skie go na le ży do eli -
ty pol skich szkół praw ni czych. szcze rze mó wiąc, wie lu z nas by ło o tym prze ko na nych już
od daw na. Jed nak do tej po ry oce na ta opie ra ła się w więk szym stop niu na in tu icji i ob ser -
wa cji ota cza ją cej nas rze czy wi sto ści. te raz ma my już ofi cjal ne, opa trzo ne od po wied ni mi
pie czę cia mi i pod pi sa mi, po twier dze nie na sze go wy so kie go sta tu su na aka de mic kiej ma -
pie szkół praw ni czych w pol sce.

suk ces ten jest wy ni kiem cięż kiej pra cy nie mal wszyst kich człon ków spo łecz no ści aka -
de mic kiej wy dzia łu pra wa i ad mi ni stra cji, przede wszyst kim ka dry na uko wej i dy dak tycz -
nej, bo to jej osią gnię cia na uko we pod le ga ły grun tow nej oce nie mi ni ster stwa na uki
szkol nic twa wyż sze go. z ro ku na rok ro śnie bo wiem licz ba wy so ko punk to wa nych pu bli ka -
cji na uko wych, po zy ski wa ne są gran ty ba daw cze, roz wi ja się współ pra ca z ośrod ka mi za -
gra nicz ny mi. uzy ski wa ne stop nie i ty tu ły na uko we po par te są wy so kiej ja ko ści
opra co wa nia mi, zy sku ją cy mi uzna nie w licz nych pre sti żo wych kon kur sach. z te go miej sca
chciał bym więc bar dzo ser decz nie po dzię ko wać wszyst kim na uczy cie lom za trud nio nym na
na szym wy dzia le za ich wkład w uzy ska nie i pod trzy my wa nie wy so kiej po zy cji na uko wej
wy dzia łu pra wa i ad mi ni stra cji uni wer sy te tu Gdań skie go. dzię ku ję tak że oso bom za trud -
nio nym w ad mi ni stra cji wy dzia ło wej, gdyż rze tel ne i su mien ne wy peł nia nie przez nie obo -
wiąz ków służ bo wych stwa rza od po wied nie wa run ki tak że dla pra cy na uko wej i dy dak tycz nej
na uczy cie li aka de mic kich. Je śli zaś cho dzi o stu den tów – to przede wszyst kim po gra tu lo -
wać na le ży im wy bo ru do brej i pre sti żo wej uczel ni.         

my ślę, że przy zna nie nam ka te go rii a, jak rów nież po wo dze nie wie lu in nych przed się -
wzięć re ali zo wa nych na wy dzia le, w tym za ini cjo wa nie dwóch no wych kie run ków re ali zo wa -
nych we spół z na szy mi przy ja ciół mi z in nych wy dzia łów uni wer sy te tu Gdań skie go
(kry mi no lo gii – z wy dzia łem na uk spo łecz nych oraz po dat ków i do radz twa po dat ko we go – 
z wy dzia łem za rzą dza nia) po zwa la ją z na dzie ją ocze ki wać na ko lej ny rok. tak że ostat nie
wie ści ze sto li cy, do ty czą ce roz ma itych zmian w re sor cie na uki i szkol nic twa wyż sze go, rów -
nież skła nia ją do umiar ko wa ne go opty mi zmu. co praw da za wsze mo że być go rzej, ale cza -
sem pu łap, z któ re go się star tu je, jest tak ni sko usta wio ny, że chy ba mo że być już tyl ko le piej. 

po zo sta jąc z tą na dzie ją w ser cu, ży czę wszyst kim ko le żan kom i ko le gom, człon kom na -
szej spo łecz no ści aka de mic kiej, jak rów nież wszyst kim tym, któ rzy bę dą czy tać te sło wa na
ła mach Ga ze ty wy dzia łu pra wa i ad mi ni stra cji uni wer sy te tu Gdań skie go, ra do snych, pięk -
nych i peł nych cie pła ro dzin ne go Świąt Bo że go na ro dze nia. nie ma już w cią gu ro ku zbyt
wie le oka zji do wy ci sze nia, re flek sji, na my słu nad tym, co tak na praw dę po win no być w na -
szym ży ciu waż ne. wy da je się, że gru dnio we Świę ta oka zję ku te mu stwa rza ją, ma ją one
jesz cze i ten wy miar, że choć  przez chwi lę pra wie wszy scy dum ni je ste śmy z na szej tra dy -
cji, na szych zwy cza jów, te go, że je ste śmy ta cy, ja cy je ste śmy, że bez kom plek sów spo glą -
da my do oko ła. Ży czę wam wszyst kim i so bie, aby to po czu cie du my to wa rzy szy ło nam tak że
w ca łym nad cho dzą cym ro ku. wszyst kie go do bre go, zdro wia i po myśl no ści w 2014 r.!        

z usza no wa niem, 
prof. uG., dr hab. Jakub stelina

Z optymizmem w 2014 rok!

Od redakcji
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Dnia 23 wrze śnia 2013 r. od by ło się ko lo kwium ha bi li ta cyj -
ne dr. pio tra uzię bły, któ ry w ka te drze pra wa kon sty tu cyj -
ne go i in sty tu cji po li tycz nych na uni wer sy te cie gdań skim
pro wa dzi ba da nia do ty czą ce m.in. de mo kra cji bez po śred -
niej i pra wa wy bor cze go. Do szcze gól nych za in te re so wań
pa na pro fe so ra na le ży rów nież ibe ro ame ry ka ni sty ka, stąd
też nie po win no dzi wić, że roz pra wa ha bi li ta cyj na no si ty -
tuł: „Za sa da rów no ści wy bo rów par la men tar nych w pań -
stwach eu ro pej skich i po łu dnio wo ame ry kań skich”.

re cen zen ta mi w prze wo dzie ha bi li ta cyj nym by li: prof. 
dr hab. Ewa gdu le wicz (uni wer sy tet ma rii cu rie -skło dow -
skiej), prof. dr hab. ma rek Zu bik (uni wer sy tet war szaw ski),
prof. uŁ, dr hab. krzysz tof skot nic ki (uni wer sy tet Łódz ki) 
i prof. ug, dr hab.an drzej szmyt.

ko lo kwium za koń czy ło się pod ję ciem przez ra dę wy dzia -
łu pra wa i ad mi ni stra cji uchwał o przy ję ciu ko lo kwium ha -
bi li ta cyj ne go i o nada niu stop nia dok to ra ha bi li to wa ne go 
na uk praw nych. gra tu lu je my i ży czy my dal szych suk ce sów!

Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych
piotrowi uzięble

AdAm BrzoszCzyk

za trzy ma nie na tle stan dar dów kon wen cyj nych i kon sty tu -
cyj nych – do da je.

Doktorowi Łu ka szo wi co rze skła da my naj ser decz niej sze
gra tu la cje i ży czy my dal szych suk ce sów na uko wych!

Dnia 30 wrze śnia 2013 ro ku od by ła się pu blicz na obro na
roz pra wy dok tor skiej mgr. Łu ka sza co ry pt. „Za trzy ma nie
oso by w pol skim pro ce sie kar nym”. pro mo to rem pra cy był
prof. nadzw. dr hab. woj ciech cie ślak, a jej re cen zen ta mi
by li: prof. ug, dr hab. sła wo mir ste in born oraz prof. nadzw.
dr hab. ry szard an drzej ste fań ski. Dnia 21 paź dzier ni ka
2013 ra da wy dzia łu pra wa i ad mi ni stra cji uni wer sy te tu
gdań skie go pod ję ła uchwa łę o nada niu mgr. Łu ka szo wi 
co rze stop nia dok to ra na uk praw nych.

Jak pod kre śla dr co ra, wy bór te ma tu po dyk to wa ny był
tym, że za trzy ma nie po dob nie jak środ ki za po bie gaw cze sta -
no wi in ge ren cję or ga nów pań stwo wych w kon sty tu cyj nie
chro nio ne pra wo do wol no ści i nie ty kal no ści oso bi stej. 
Z uwa gi na czę sto tli wość się ga nia po ten śro dek przy mu su
już na wcze snym eta pie po stę po wa nia kar ne go za trzy ma nie
oso by od gry wa istot ne zna cze nie prak tycz ne w za bez pie cza -
niu pra wi dło we go prze bie gu pro ce su. Dr co ra w swo jej 
pra cy skon cen tro wał się na wy ka za niu za sad no ści po słu gi -
wa nia się po ję ciem za trzy ma nia oso by. Szcze gól ny na cisk
po ło ży łem na kwe stię gwa ran cji praw osób za trzy ma nych 
i zwią za nych z ni mi obo wiąz ków or ga nów sto su ją cych 

Nadanie stopnia doktora nauk prawnych

AdAm BrzoszCzyk

dr Łukasz Cora

dr hab. Piotr Uziębło
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Z przy jem no ścią in for mu je my, iż dwój ka pra cow ni ków 
wy dzia łu pra wa i ad mi ni stra cji uni wer sy te tu gdań skie go –
dr an na kli ma szew ska oraz dr mi chał ga łę dek, obo je z ka -
te dry hi sto rii pra wa – otrzy ma ła sty pen dia mi ni stra Na uki 
i szkol nic twa wyż sze go dla wy bit nych mło dych na ukow -
ców! sty pen dia te są przy zna wa ne na ukow com, któ rzy pro -
wa dzą wy so kiej ja ko ści ba da nia i cie szą się im po nu ją cym
do rob kiem na uko wym.

Jak wspo mi na ją wy róż nie ni: Sty pen dia mi ni ste rial ne są
dla nas szcze gól nie waż ne ze wzglę du na kosz ty, któ re ge -
ne ru je pro wa dzo na przez nas dzia łal ność na uko wa, fi nan so -
wa na do tej po ry przy wy dat nym wspar ciu Uni wer sy te tu
Gdań skie go, ale tak że w du żej czę ści z na szych bu dże tów

Stypendium naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego dla pracowników wydziału

JAkUB H. szlACHetko

do mo wych. O znacz nych wy dat kach de cy du je spe cy ficz ny
cha rak ter na szej pra cy ba daw czej. Opie ra się ona bo wiem
na trud no do stęp nym ma te ria le źró dło wym w po sta ci ar chi -
wal nej, któ re go po zy ska nie i opra co wa nie jest za rów no cza -
so chłon ne, jak i kosz tow ne. Po nad to otrzy ma ne przez nas
sty pen dia bę dą sta no wić bez cen ne wspar cie ze wzglę du 
na ukie run ko wa nie na szych ba dań, któ re kon cen tru ją się 
w znacz nym stop niu na po trze bach za gra nicz ne go ryn ku na -
uko we go, co w kon se kwen cji wy ma ga licz nych wy jaz dów
ce lem gro ma dze nia ma te ria łów i pre zen ta cji wy ni ków ba dań.

Jest to ogrom ne wy róż nie nie za rów no dla pra cow ni ków
wy dzia łu, jak i dla samego wy dzia łu. ser decz nie gra tu lu je -
my i ży czy my dal szych osią gnięć!
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nie zna ne do tąd oko licz no ści. Do pierw szej z tych grup 
za li czyć trze ba m.in. błąd na zy wa ny cza sa mi „so fi zma tem
pro ku ra to ra”, po le ga ją cy na złym ro zu mie niu praw do po do -
bień stwa wa run ko we go. w skró cie po le ga on na tym, że nie
do strze ga się róż ni cy mię dzy praw do po do bień stwem wy -
stą pie nia zda rze nia a pod wa run kiem B, a praw do po do bień -
stwem zda rze nia B pod wa run kiem a. Re no mo wa ny
ad wo kat i pro fe sor pra wa na Uni wer sy te cie Ha rvar da, Alan
Der sho witz, sku tecz nie wy ko rzy stał so fi zmat pro ku ra to ra,
że by po móc bro nić O.J. Simp so na w pro ce sie o mor der -
stwo je go by łej żo ny – pi sze i wy ja śnia w swo jej książ ce
le onard mlo di now2. w zro zu mie niu tych po jęć i re la cji 
mię dzy praw do po do bień stwa mi zda rzeń (po ten cjal nych
przy czyn cze goś, co wy stą pi ło) klu czo we zna cze nie ma
twier dze nie Bay esa, zwa ne tak że twier dze niem o praw do -
po do bień stwie przy czy ny. twier dze nie to za wie ra w so bie
nie tyl ko po praw ny me cha nizm oce ny praw do po do bieństw
róż nych przy czyn zda rze nia, któ re już za ist nia ło (np. do ko -
na ne go prze stęp stwa), ale tak że sta no wi jed ną z naj waż -
niej szych re guł ak tu ali za cji wie dzy na da ny te mat pod
wpły wem no wej in for ma cji.

Tra gicz ne skut ki błę dów
Jed nym z naj bar dziej tra gicz nych skut ków złe go ro zu mie -
nia re la cji mię dzy praw do po do bień stwa mi zda rzeń był sze -
ro ko opi sy wa ny przed la ty przy pa dek sal ly clark z wiel kiej
Bry ta nii, oskar żo nej o za mor do wa nie dwój ki swo ich nie -
mow ląt, któ re zmar ły w pierw szych ty go dniach ży cia na
sku tek tzw. ze spo łu „śmier ci łó żecz ko wej” (ang. cot de ath,
siDs – sud den in fant De ath syn dro me). sę dzio wie w tym
pro ce sie nie do strze gli błę du w ro zu mo wa niu bie głe go, słyn -
ne go pe dia try sir roya me adow’a, któ ry stwier dził, że in cy -
dent śmier ci nie mow lę cia na sku tek siDs jest bar dzo rzad ki
i zda rza się prze cięt nie raz na 8500 na ro dzin. praw do po do -
bień stwo, że dwa ta kie przy pad ki wy stą pią w jed nej ro dzi -
nie, trak to wa ne ja ko praw do po do bień stwo dwóch zda rzeń
nie za leż nych (rów ne ilo czy no wi praw do po do bieństw każ de -
go z tych zda rzeń) wy no si (1/8500)3, co da je je den ta ki przy -
pa dek na 73 mi lio ny. stąd twier dze nie roya me ado wa,
na zy wa ne po wszech nie (tak że w wi ki pe dii) „pra wem me -
adow’a”, iż jed na na gła śmierć nie mow lę cia to tra ge dia, dwie
ta kie śmier ci są po dej rza ne, a trzy są mor der stwem, chy ba
że do wie dzio no in nych przy czyn. kró lew skie to wa rzy stwo
sta ty stycz ne, a za nim m.in. ty go dnik „the Eco no mist” 
w ar ty ku le pt. „praw do po do bień stwo nie spra wie dli wo ści”

wszy scy funk cjo nu je my w świe cie, w któ rym nie wie le jest
rze czy pew nych, wszyst ko jest je dy nie mniej lub bar dziej
praw do po dob ne. gro ma dzo na wie dza i do świad cze nie po -
zwa la ją zmniej szać sto pień nie pew no ści, aby po dej mo wać
de cy zje obar czo ne jak naj mniej szym ry zy kiem błę du. i mi -
mo, że praw ni cy chcie li by w swo jej pra cy za wo do wej opie -
rać się wy łącz nie na tym, co pew ne, co zo sta ło wcze śniej
w peł ni do wie dzio ne, to w rze czy wi sto ści po dej mu ją swo je
de cy zje – tak jak pra cow ni cy więk szo ści in nych pro fe sji –
któ rym moż na przy pi sać je dy nie okre ślo ny sto pień praw -
do po do bień stwa. Na wet tam, gdzie praw do po do bień stwo
to jest wy so kie, tak jak w te sto wa niu DNa po dej rza ne go 
w ja kimś po stę po wa niu, ma my wciąż do czy nie nia z we ry -
fi ka cją pew nej hi po te zy. Jest to ty po wa hi po te za sta ty stycz -
na. w jej te sto wa niu wy ko rzy stu je się ilo raz wia ry god no ści,
któ ry mie rzy si łę do wo du DNa wspie ra ją ce go hi po te zę, 
że po dej rza ny jest źró dłem tej prób ki, wo bec hi po te zy al ter -
na tyw nej, że in na oso ba mo że być tym źró dłem. po prze -
czy ta niu te go zda nia, w któ rym po ja wia ją się ma ło
zro zu mia łe dla stu den tów ter mi ny, wie lu z nich pew nie da
so bie spo kój z dal szym czy ta niem. By ło by jed nak le piej,
gdy by stu den tom pra wa da na by ła w pro ce sie kształ ce nia
moż li wość po zna nia za sad wnio sko wa nia sta ty stycz ne go,
nie tyl ko uła twia ją ca zro zu mie nie te sto wa nia hi po tez, ale tak -
że wzbu dza ją ca za in te re so wa nie spo so ba mi oce ny praw -
do po do bień stwa praw dzi wo ści prze sła nek i zda rzeń.
Sta ty sty ka jest jak pra ca do bre go de tek ty wa. Da ne do star -
cza ją pew nych prze sła nek i śla dów, któ re osta tecz nie mo -
gą pro wa dzić do war to ścio wych kon klu zji1.

Po znać praw do po do bień stwo
we współ cze snym świe cie, gdzie co raz wię cej zja wisk opi -
sy wa nych jest za po mo cą liczb, gdzie du że zbio ry liczb po -
tra fi my spraw nie prze twa rzać i prze sy łać, sta ty sty ka
wspie ra na roz wo jem tech nik kom pu te ro wych jest i bę dzie
obec na w wie lu dzie dzi nach ży cia. Jest ona bo wiem na uką,
po zwa la ją cą na wy od ręb nia nie ukry tych w licz bo wych zbio -
rach pra wi dło wo ści, a przez to uła twia ją cą po dej mo wa nie
de cy zji w wa run kach nie peł nej in for ma cji. Jest oczy wi ste,
że do ty czy to tak że pro fe sji, któ re po ukoń cze niu stu diów
wy ko nu ją ab sol wen ci pra wa. Do bre ro zu mie nie przez nich
spo so bów oce ny nie pew no ści i okre śla nia mia ry nie pew -
no ści (praw do po do bień stwa) ustrzec ich mo że przed po -
peł nie niem błę dów, za rów no tych zna nych i opi sa nych 
w li te ra tu rze, jak i tych no wych, któ rych źró dłem mo gą być

Czy prawnikom potrzebna jest statystyka?

Prof. zw. dr HAB. mirosŁAw szreder

1 Statistics is a lot like good detective work. The data yield clues and patterns that can ultimately lead to meaningful conclusions,
[w:] ch. wheelan, Naked statistics. Stripping the dread from the data, w.w. norton and co., new york 2013, s. 10.

2 por. L. mlodinow, Matematyka niepewności. Jak przypadki wpływają na nasz los, prószyński i s-ka, warszawa 2011, 
s. 142–144.

3 twierdzenie to, autorstwa prezbiteriańskiego duchownego thomasa Bayesa, urodzonego w Londynie w 1701 r., 
liczy sobie już 250 lat, nie tracąc nic ze swojej wagi i aktualności.
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rze nia, mo gą ce być w isto cie za leż ny mi. in ni z ko lei po peł -
nia ją do kład nie od wrot ny błąd. są to ci, któ rzy w ka sy nie 
(w pol sce lub w mon te car lo) po se rii okre ślo nych zda rzeń
są prze ko na ni, że na stęp ne zda rze nie mu si re pre zen to wać
in ną se kwen cję. wi dzą za leż ność tam, gdzie jej fak tycz nie
nie ma. wspo mi na ich w swo jej książ ce zna ny wę gier ski pi -
sarz san dor ma rai, od wie dza ją cy mon te car lo: Oprócz cu -
dow nych ho te li i tro pi kal nej we ge ta cji Mon te Car lo by ło 
i po zo sta je miej scem bez względ ne go oszu stwa i pierw szo -
rzęd ną pu łap ką na fra je rów. Wie lu lu dzi mu sia ło tu po zo sta -
wić nie tyl ko pie nią dze, ale rów nież eg zy sten cję, a cza sem
na wet ży cie. To się zda rza, na cmen ta rzu przy ka sy nie są trzy
ty sią ce gro bów. (...) Oszu stwo od by wa się tu do stoj nie i po -
waż nie. Chcia ło by się po wie dzieć: śmier tel nie po waż nie6.

Kon klu zja
war to – mo im zda niem – przy bli żać stu den tom pra wa pod -
sta wy pro ba bi li sty ki i wnio sko wa nia sta ty stycz ne go. wie rzę,
mo że tro chę na iw nie, że któ re goś dnia sa mi stu den ci zwró -
cą się do władz wy dzia łu o to, aby w pro gra mie stu diów 
na trwa łe wpi sać przed mio ty trak tu ją ce o tych spra wach,
któ re w tym opra co wa niu sta ra łem się za sy gna li zo wać.

a tym, któ rym sta ty sty ka ko ja rzy się z ni gdy przez hi sto -
ry ków nie po twier dzo nym stwier dze niem bry tyj skie go pre -
mie ra Ben ja mi na Di sra eli: Lies, dam ned lies, and sta ti stics,
pro po nu ję za sta no wie nie się nad in ną opi nią, au tor stwa
szwedz kie go ma te ma ty ka i pi sa rza ada ma Dun kel sa: It is
easy to lie with sta ti stics, but it is hard to tell the truth wi -
tho ut them.

ze stycz nia 2004 r. wy ja śni ły po waż ny błąd w ro zu mo wa niu
bie głe go. otóż brak by ło pod staw do za ło że nia, że dwa zda -
rze nia „śmier ci łó żecz ko wej” w da nej ro dzi nie uznać moż na
za zda rze nia nie za leż ne, a w kon se kwen cji nie uza sad nio ne
jest mno że nie przez sie bie praw do po do bieństw 1/8500. Zda -
rze nia te bo wiem mo że łą czyć ja kiś nie roz po zna ny do tej po -
ry czyn nik, np. ge ne tycz na ska za u któ re goś z ro dzi ców, 
i wów czas praw do po do bień stwo wy stą pie nia ko lej ne go zgo -
nu nie mow lę cia w ro dzi nie nie ma le je, lecz wzra sta! rząd
bry tyj ski ogło sił w 2004 r. de cy zję o wszczę ciu pro ce du ry
we ry fi ka cji 258 przy pad ków ska za nia ro dzi ców za śmierć
swo ich nie mow ląt. wspo mnia na na wstę pie sal ly clark,
zwol nio na z wię zie nia po 3,5 ro ku, zmar ła w wy ni ku za tru cia
al ko ho lo we go w 2007 r., w wie ku za le d wie 42 lat.

Zro zu mieć lo so wość
mo że ła twiej by ło by prze ko nać stu den tów do na uki praw -
do po do bień stwa ja ko spo so bu wy ra ża nia stop nia nie pew -
no ści, gdy by śmy wszy scy po tra fi li le piej ra dzić so bie 
z ro zu mie niem lo so wo ści. mie wa my z tym kło pot, co traf nie
ilu stru je w przy wo ła nej już książ ce l. mlo di now, cy tu jąc opi -
nię twór cy fir my ap ple – ste ve’a Job sa – o nie po ro zu mie -
niach, ja kie wy ni kły z wy po sa że nia jed ne go z mo de li ipoda
w opcję lo so we go wy bo ru pio se nek. praw dzi wa lo so wość
pro wa dzi nie raz do po wtó rzeń, ale użyt kow ni cy, słu cha jąc
pa ro krot nie tej sa mej pio sen ki, na bra li prze ko na nia, że do -
bór wca le nie był lo so wy. s. Jobs osta tecz nie stwier dził, 
że trze ba by ło zmie nić me cha nizm na mniej lo so wy po to,
że by użyt kow ni kom wy da wa ło się, że jest bar dziej lo so wy.
pro fe sor psy cho lo gii Da niel kah ne man, no bli sta w dzie dzi -
nie eko no mii, do da je do te go: Pro ce sy lo so we two rzą wie -
le se kwen cji, któ re prze ko nu ją lu dzi, że tak na praw dę pro ces
nie mógł być lo so wy4.

lo so wość jest oczy wi ście na trwa łe wpi sa na w na tu rę
świa ta. kie dyś jej głów nym źró dłem by ła przy ro da. obec -
nie do strze ga my ją tak że, i bro ni my się przed jej skut ka mi,
w kon stru owa nych urzą dze niach tech nicz nych, w zja wi -
skach spo łecz nych (za ma chy ter ro ry stycz ne), w dzia ła niach
ryn ków fi nan so wych. po zna nie i ujarz mie nie lo so wo ści roz -
po czy na się zwy kle od po mia ru nie pew no ści i pró by jej mo -
de lo wa nia. w naj prost szym uję ciu po miar nie pew no ści te go
ty pu zda rzeń spro wa dza się do okre śle nia praw do po do bień -
stwa ich wy stą pie nia. słu ży te mu gro ma dze nie i prze twa -
rza nie wie lu da nych sta ty stycz nych i in for ma cji, by póź niej
wy ko rzy stać je do osza co wa nia praw do po do bień stwa te -
go, co ma cha rak ter lo so wy. waż ne jest, aby w tym prze -
twa rza niu in for ma cji nie po peł niać błę dów i aby po go dzić
się z tym, że cha rak ter lo so wy ma wie le spo śród zja wisk,
w któ rych skłon ni je ste śmy do strze gać ja kąś pra wi dło wość.
Ma my skłon ność do po strze ga nia rze czy wi sto ści w spo sób
prze sad nie spój ny i uła dzo ny – pi sze we wspo mnia nej wy -
żej pra cy D. kah ne man5 (s. 154).

część osób, któ re nie wie le ma ją do czy nie nia z pro ba bi -
li sty ką i sta ty sty ką, po peł ni w okre ślo nych sy tu acjach ta ki
błąd jak sir roy me adow – po trak tu je ja ko nie za leż ne zda -

4 d. kahneman, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim 
i wolnym, media rodzina, poznań 2012, s. 156.

5 Ibidem, s. 154.

6 s. marai, W podróży, zeszyty Literackie, 
warszawa 2011, s. 41.
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współ two rze nie naj waż niej sze go ak tu praw ne go przez 
spo łe czeń stwo przy uży ciu fa ce bo oka w is lan dii czy pod da -
wa nie pod gło so wa nie nie po pu lar nych zmian sys te mu 
w szwaj ca rii to wy ra zi ste przy kła dy wcie la nia w Eu ro pie 
w ży cie idei de mo kra cji bez po śred niej. ma ona jed nak swo -
ich zwo len ni ków rów nież po za na szym kon ty nen tem. oby -
wa te le miast i mia ste czek w sta nach Zjed no czo nych mo gą
sa mi de cy do wać o istot nych dla nich spra wach na town me -
eting. po dob ną in sty tu cją w ar gen ty nie są ca bil do abier to.

Z dru giej stro ny co raz gło śniej od zy wa ją się zwo len ni cy
two rze nia pra wa i de cy do wa nia o tych waż nych i naj waż -
niej szych dla nas spra wach przez fa chow ców. o plu sach
tej me to dy mó wił cho ciaż by ostat nio pre mier Do nald tusk
w roz mo wach do ty czą cych re fe ren dum w spra wie wy sy ła -
nia 6-lat ków do szkół. two rze nie pra wa przez fa chow ców,
przy zmniej szo nym stop niu udzia łu spo łe czeń stwa, chwa li
so bie też pre mier czech Jiří ru snok.

py ta nie, któ re sa mo ci śnie się na usta, jest dość pro ste:
czy ja ko oby wa te le kra ju i człon ko wie na szych mniej szych
spo łecz no ści znaj dzie my do bre roz wią za nia, sa mi o so bie
de cy du jąc, czy też rze cze ni „fa chow cy” wie dzą le piej, cze -
go nam po trze ba i jak zor ga ni zo wać na sze ży cie, czas 
i prze strzeń? a je śli po tra fi my sa mi się zor ga ni zo wać, to 
w ja kim stop niu i ja kie de cy zje mo że my po dej mo wać, in ny -
mi sło wy – ile de mo kra cji bez po śred niej po trze bu je pań stwo?

to ostat nie py ta nie po sta wi ła we wrze śniu nie miec ka fun -
da cja De mo kra tycz na, któ ra – w ce lu roz bu dze nia dys ku sji –
za pro si ła do ko lo nii na se mi na rium pod na zwą „De mo cra -
cy camp” stu den tów pra wa z 3 eu ro pej skich kra jów. szwaj -
ca ria, pol ska i Niem cy re pre zen tu ją 3 róż ne po dej ścia do
sto so wa nia in stru men tów de mo kra tycz nych w pań stwie,
tak więc 21 stu den tów (po 7 z każ de go z tych państw) zo -
sta ło przy po rząd ko wa nych, w dro dze lo so wa nia, do jed nej

Merytokracja czy demokracja bezpośrednia?

izABelA kot

z trzech grup: zwo len ni ków de mo kra cji bez po śred niej, 
jej prze ciw ni ków i sta no wi ska po śred nie go. Za dba no rów -
nież o to, by gru py po sia da ły ta ką sa mą licz bę re pre zen tan -
tów każ de go z ww. państw. szwaj ca rzy nie ste ty nie
do je cha li, ale li czy my, że do łą czą do na stęp nej od sło ny De -
mo cra cy camp, któ rej go spo da rzem być mo że bę dzie nasz
uni wer sy tet.

czte ry dni wy kła dów na ko loń skim uni wer sy te cie, pro -
wa dzo nych przez tam tej szych pro fe so rów, na prze mian 
z pra cą w gru pach za owo co wa ły przy go to wa niem pla ka tów
przed sta wia ją cych na sze sta no wi ska, jak rów nież opra co -
wa niem py tań dla kan dy da tów do Bun de sta gu, któ rzy 
5 wrze śnia przy je cha li na uni wer sy tet nie tyl ko po to, że by
udzie lić nam od po wie dzi na nur tu ją ce nas kwe stie, ale rów -
nież – z ra cji zbli ża ją cych się wiel ki mi kro ka mi wy bo rów –
po ka zać się jesz cze raz przed po ten cjal nym elek to ra tem,
któ ry licz nie sta wił się na de ba cie.

w at mos fe rze przed wy bor cze go pod nie ce nia uno szą ce -
go się w po wie trzu mie li śmy moż li wość przyj rze nia się 
do kład nie re pre zen ta cji pra wie ca łej nie miec kiej sce ny po -
li tycz nej. przy je cha li bo wiem kan dy da ci z ra mie nia więk -
szo ści naj więk szych nie miec kich par tii (spD, fDp, Die
lin ke, Die gru enen i pi ra ten par tei), choć za bra kło tej naj -
sil niej szej – cDu.

po li ty cy po krót ce przed sta wi li swo je sta no wi ska i przy -
szedł czas na praw dzi wą dys ku sję, pod czas któ rej pa dło 
kil ka cie ka wych py tań i – oczy wi ście – dy plo ma tycz nych
od po wie dzi, jak np. ta udzie lo na na su ge stię za adap to wa -
nia do nie miec kie go sys te mu pol skiej in sty tu cji ini cja ty wy
usta wo daw czej z art. 118 kon sty tu cji. po li ty cy by li do niej
mniej prze ko na ni, ale wzbu dzi ła ona za in te re so wa nie przed -
sta wi cie la mehr De mo kra tie e.V., któ ry rów nież brał udział
w de ba cie. ta po za par tyj na or ga ni za cja ma na ce lu zwięk -
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sze nie udzia łu spo łe czeń stwa w two rze niu pra wa po przez
wpro wa dze nie re fe ren dum na szcze blu fe de ral nym, uła twie -
nie skła da nia pe ty cji w lan dach na sku tek zmniej sze nia wy -
ma ga nej licz by pod pi sów i zwięk sze nie ilo ści cza su na ich
zbie ra nie, a tak że po sze rze nie re pre zen ta tyw no ści spo łe -
czeń stwa w par la men cie po przez zmniej sze nie 5% pro gu
wy bor cze go.

kan dy da ci z pi ra ten par tei i Die gru enen, naj więk si, z gro -
na ze bra nych po li ty ków, zwo len ni cy udzia łu spo łe czeń stwa
w za rzą dza niu pań stwem, po ru szy li pew ną god ną uwa gi
kwe stię. mia no wi cie to, że ży je my w cza sach, w któ rych
no we tech no lo gie wy ra sta ją jak grzy by po desz czu. to, co
20 lat te mu by ło po ka zy wa ne w fil mach scien ce fic tion, te -
raz, na na szych oczach, sta je się rze czy wi sto ścią. Nie któ re
z ta kich tech no lo gicz nych no wi nek mo gą być roz wią za niem
na pro ble my, z któ ry mi po li ty ka bo ry ka się od wie ków.

Jed nym z po wo dów, dla któ rych w ate nach de mo kra cja
bez po śred nia spraw dza ła się do brze, by ła licz ba upraw nio -
nych do gło so wa nia ateń czy ków. gdy by za miast kil ku dzie -
się ciu ty się cy, na ago rze po ja wi ło się 45 mi lio nów osób,
sy tu acja mo gła by wy glą dać ina czej.

Dziś fi zycz na obec ność sta je się co raz mniej ko niecz na
w więk szo ści spraw, ja kie ma my do za ła twie nia w co dzien -
nym ży ciu. Nie któ rzy idą więc o krok da lej i chcą użyć in -
ter ne tu oraz tech no lo gicz nych no wi nek w po li ty ce.
pi ra ten par tei już od kil ku lat po słu gu je się sys te mem in ter -
ne to wym „li qu id fe ed back”, po przez któ ry pi ra ci udo stęp -

nia ją w in ter ne cie pro to ko ły ze swo ich po sie dzeń i da ją 
in ter nau tom moż li wość ich ko men to wa nia. ko lej nym kro -
kiem mo gło by być uży cie po dob nych na rzę dzi do umoż li -
wie nia spo łe czeń stwu ko men to wa nia waż niej szych ak tów.
mo że pro jek tów usta wo daw czych?

czas de ba ty do biegł koń ca. wznie śli śmy z pro fe so ra mi 
i po li ty ka mi na uni wer sy te cie to ast – oczy wi ście miej sco -
wym pi wem ko elsch – i w do brych na stro jach, choć z ża -
lem, że tak szyb ko, za koń czy li śmy pierw szą edy cję
De mo cra cy camp.

Te raz głos mia ło spo łe czeń stwo...
Dnia 22 wrze śnia wy nik wy bo rów ra czej ni ko go nie za sko -
czył. wy gra ły par tie, któ re do tej po ry cie szy ły się naj więk -
szym po par ciem. w do dat ku par tie, któ re te mat de mo kra cji
bez po śred niej ra czej po mi ja ły, sku pia jąc się na in nych pro -
ble mach. Dziś, 13 li sto pa da 2013 r., je ste śmy w przed dzień
utwo rze nia w Niem czech no wej, wiel kiej ko ali cji. wej dą 
do niej cDu, csu i spD. Jed nak, co cie ka we, jak po da je
suedDeutscheZeitung, w umo wie ko ali cyj nej po ja wił się 
te mat wpro wa dze nia w Niem czech re fe ren dum ogól no kra -
jo we go. czy zde cy du ją się je wpro wa dzić? Zo ba czy my.

tym cza sem fak tem po zo sta je, że po mi mo sto sun ko wo
ma łej licz by in stru men tów de mo kra cji bez po śred niej w sys -
te mie Niem cy to kraj bę dą cy si łą na pę do wą i cen trum po li -
tycz nych de cy zji unii Eu ro pej skiej, z naj le piej roz wi nię tą
go spo dar ką na kon ty nen cie.
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szu ka ją cym moż li wo ści zdo by cia prak tycz nych umie jęt no -
ści, nie zbęd nych w pra cy praw ni ka, na prze ciw wy cho dzi
ko ło prak ty ki pra wa. obec ni by li rów nież przed sta wi cie le
ko ła Na uko we go pra wa kar ne go oraz stu denc kie go ko ła
Na uko we go kry mi na li sty ki „mo dus ope ran di”. człon ko wie
ko ła Na uko we go pra wa fi nan so we go pre zen to wa li przy dat -
ność wie dzy z tej ga łę zi pra wa każ de mu, bez wzglę du na
przy szłą ścież kę ka rie ry. cie ka wą pro po zy cją są rów nież
spo tka nia w ra mach ko ła Na uko we go pra wa hisz pań skie -
go i la ty no ame ry kań skie go „El pu en te”, ofe ru ją ce moż li -
wość za po zna nia się nie tyl ko z re gu la cja mi praw ny mi, ale
i kul tu rą państw la ty no ame ry kań skich.

przed sta wi cie le tych i in nych kół na uko wych z chę cią od -
po wia da li na py ta nia i przy bli ża li dzia łal ność swo ich or ga -
ni za cji wszyst kim za in te re so wa nym. Z pew no ścią każ dy
stu dent zna lazł dla sie bie cie ka wą pro po zy cję.

uczel nia to ide al ne miej sce do roz wi ja nia swo ich za in te re -
so wań. mo gli śmy prze ko nać się o tym 28 paź dzier ni ka, kie -
dy to na na szym wy dzia le zo sta ły zor ga ni zo wa ne tar gi kół
Na uko wych. wzbu dzi ły one spo re za in te re so wa nie nie tyl -
ko wśród stu den tów pierw sze go ro ku, ni gdy nie jest prze -
cież za póź no, aby za an ga żo wać się w dzia łal ność na uko wą.
By ły do sko na łą oka zją do za po zna nia się z sze ro ką ofer tą
kół na uko wych, któ rych dzia łal ność szcze gó ło wo opi su je -
my na ła mach na sze go pi sma.

pod czas tar gów moż na by ło m.in. wziąć udział w kon -
kur sie zor ga ni zo wa nym przez ko ło pra wa kon sty tu cyj ne go
i uświa do mić so bie, jak in te re su ją ce za gad nie nia są z tym
pra wem zwią za ne. Nie za bra kło też człon ków stu denc kiej
uni wer sy tec kiej po rad ni praw nej, za chę ca ją cych do sto so -
wa nia pra wa w prak ty ce po przez po moc w roz wią zy wa niu
rze czy wi stych pro ble mów klien tów po rad ni. stu den tom 

Targi Kół Naukowych. pierwsze takie na wydziale

mArtA wAlendowskA

w ja kich się od by wa ją. Na by tą wie dzę kon fron tu je my z prak -
ty ką, zwłasz cza pod czas wy jaz dów na kon fe ren cje, warsz -
ta ty czy szko le nia. Ma my za so bą za ję cia z ba li sty ki czy
dak ty lo sko pii – mó wi pre zes ko ła, klau dia Ba ra now ska, 
któ ra po bie ra jąc od cisk mo ich li nii pa pi lar nych, de mon stru -
je zdo by te umie jęt no ści. Po za tym je ste śmy po szko le niu 
w la bo ra to rium kry mi na li stycz nym i wy jeź dzie do Szko ły Po -
li cyj nej w Szczyt nie – do da je. współ pra ca z naj słyn niej szym
ośrod kiem przy go to wu ją cym do pra cy przy szłych po li cjan -
tów jest bar dzo wy so ko ce nio na przez wła dze ko ła. w grud -
niu na za pro sze nie „mo dus ope ran di” adep ci z ser ca ma zur
bę dą go ści li na wpia ug pod czas kon fe ren cji po świę co nej
tru piej far mie. Jed nak naj więk szym za in te re so wa niem cie -
szą się wi zy ty pod czas sek cji zwłok. Dzię ki uprzej mo ści 
Kie row ni ka Za kła du Me dy cy ny Są do wej w Gdań sku, dr. hab.
Zbi gnie wa Jan kow skie go, stu den ci już wie le ra zy mo gli na
ży wo ob ser wo wać otwar cie zwłok – mó wi mo ni ka tyl man.

mi mo znacz nej ak tyw no ści, mno go ści kon fe ren cji czy
przy go to wa nia w ra mach Xi Bał tyc kie go fe sti wa lu Na uki 
ra zem z ko łem Na uko wym pra wa kar ne go cie szą cej się
ogrom ną fre kwen cją im pre zy „po szu ki wa nie prze stęp cy” 
za swój naj więk szy suk ces człon ko wie ko ła uzna ją... utwo -
rze nie przez stu den tów ro dzi ny kry mi na li stycz nej. Ale nie je -
ste śmy sek tą (śmiech). Je stem na praw dę dum na z tych
lu dzi, że two rzą ra zem coś tak wspa nia łe go. Mi mo że te ma -

Za czął się no wy rok aka de mic ki, or ga ni za cje stu den tów
wzię ły się do wy tę żo nej pra cy, roz po czę ły re kru ta cję 
i uczest ni czy ły w zor ga ni zo wa nych po raz pierw szy na 
na szym wy dzia le tar gach kół Na uko wych. Na sza re dak cja
po now nie przyj rzy się, jak one dzia ła ją i czym się zaj mu ją.
Zgod nie z kon wen cją na ta pe cie znaj dzie się jed no ko ło 
do brze wi docz ne i jed no do pie ro „racz ku ją ce” w na szej 
wy dzia ło wej rze czy wi sto ści.

Je śli by mie rzyć po pu lar ność ko ła licz bą na le żą cych do
nie go człon ków, bez wąt pie nia pal ma pierw szeń stwa na le -
ża ła by się stu denc kie mu ko łu Na uko we mu kry mi na li sty ki
„mo dus ope ran di”. Na swo je spo tka nia mu si my re zer wo -
wać au dy to ria, bo nie mie ści my się w żad nej z sal – mó wi
mo ni ka tyl man, czło nek Za rzą du ko ła. a sa ma or ga ni za cja
jest mi mo wszyst ko do syć mło da, bo po wsta ła za le d wie
dwa la ta te mu, ale to zwłasz cza ostat ni rok upły nął pod zna -
kiem nie zwy kle owoc nej pra cy.

„mo dus ope ran di” przy bli ża i pro pa gu je wie dzę o kry mi -
na li sty ce, któ ra jest nie ste ty cią gle ba ga te li zo wa na i dość
po wierz chow nie ko ja rzo na z pra wem. uświa do mie nie stu -
den tom, któ rzy w przy szło ści bę dą prak ty ko wać ja ko praw -
ni cy, że to na uka waż na i nie po zba wio na sen su, od by wa się
w trak cie re gu lar nych, co ty go dnio wych spo tkań. ich te ma -
ty do bie ra ją sa mi człon ko wie, dzię ki cze mu za ję cia cie szą
się ogrom ną fre kwen cją, na wet mi mo póź nych go dzin, 

„Koła naukowe w natarciu” – runda 3

JAkUB sŁABiCki, ArkAdiUsz zyGmUnt
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o tym, że me dia cja sta je się co raz bar dziej po pu lar na,
niech świad czy fakt, iż w paź dzier ni ku miał miej sce ty dzień
me dia cji, w ra mach któ re go w gdań sku zor ga ni zo wa no wie -
le cie ka wych ini cja tyw, np. de ba tę oks fordz ką w są dzie
okrę go wym. Ma my na dzie ję, że ta kich ini cja tyw bę dzie
przy by wać – do da ją człon ko wie Za rzą du.

fakt zna le zie nia się osób, któ re uwa ża ją, że sze ro ko po -
ję ta me dia cja ma sens, jest nie zwy kle bu du ją cy. Nie jest ona
oczy wi ście „cu dow nym le kiem” na wszyst kie bo lącz ki pol -
skie go sys te mu praw ne go, nie mniej jed nak na pew no mo -
że w znacz nym stop niu po móc w je go na pra wie. Dla te go
ko ło w ce lu pro pa go wa nia jej idei pla nu je przed się wziąć
wie le cie ka wych ini cja tyw. wśród nich war to wspo mnieć
o spo tka niu z prze wod ni czą cą pol skie go cen trum me dia cji
w so po cie czy de ba cie oks fordz kiej, gdzie na naj bar dziej
ak tyw nych stu den tów bę dą cze ka ły atrak cyj ne na gro dy. 
w dal szej per spek ty wie przy go to wy wa ny bę dzie pro gram
„me dia cyj nej” kon fe ren cji, zro dził się też po mysł wy da wa -
nia wła snych ze szy tów na uko wych. wszel kie no wo ści i in -
for ma cje do ty czą ce dzia łal no ści znaj dzie cie na fa ce bo oku:
https://www.fa ce bo ok.com/kolomediacjiExpiatio.

re dak cja za pra sza do klik nię cia „lu bię to”, za pew nia jąc
jed no cze śnie, że w na stęp nych nu me rach bę dzie my
umiesz czać in for ma cje o funk cjo no wa niu ko lej nych or ga ni -
za cji stu denc kich.

ty ka nie jest bli ska ser cu wszyst kich stu den tów, a te ma ty
są czę sto kon tro wer syj ne i bru tal ne, to nie bra ku je za in te re -
so wa nia wśród więk szych wy da rzeń or ga ni zo wa nych przez
Ko ło – mó wi pre zes ko ła, pod kre śla jąc jed no cze śnie du ży
wkład pra cow ni ków wy dzia łu, bez któ rych po mo cy ko ło nie
od nio sło by ta kie go suk ce su. Szcze gól ne po dzię ko wa nia 
na le żą się Pa nu mgr. Ja nu szo wi Czecz ko z Pra cow ni Kry mi -
na li sty ki za wspar cie i po mo cy każ dej moż li wej sy tu acji –
do da je klau dia Ba ra now ska.

pla ny na naj bliż szą przy szłość, oprócz kon fe ren cji do ty -
czą cej tru piej far my, to na pew no nie jed no wyj ście do pro -
sek to rium czy ko men dy wo je wódz kiej po li cji w gdań sku.
To tyl ko przed smak. Obie cu ję, że nikt nie bę dzie nie usa tys -
fak cjo no wa ny – mó wi pre zes ko ła.

ruch wi docz ny jest rów nież w ko le Na uko wym me dia cji
„Expia tio”, któ re po kil ku la tach re ak ty wu je swo ją dzia łal -
ność. Na zwa or ga ni za cji, ła ciń ski wy raz expia tio, ozna cza
„od po ku to wać”, „prze bła gać”. stu den tom dru gie go ro ku
pra wa lub ad mi ni stra cji z pew no ścią ko ja rzy się ona z eks -
pia cyj ną funk cją pra wa kar ne go. Jest to sko ja rze nie jak naj -
bar dziej słusz ne, funk cja eks pia cyj na umoż li wia bo wiem
spraw cy prze stęp stwa od ku pie nie swo jej wi ny i uwol nie nie
się od mo ral nej od po wie dzial no ści za po peł nio ny czyn. Do
tej de fi ni cji na le ża ło by do dać moż li wość „przy wró ce nia”
spraw cy spo łe czeń stwu. te mu wła śnie ma słu żyć me dia cja
i sze ro ko ro zu mia ne po ję cie spra wie dli wo ści na praw czej.

ale czym jest sa ma me dia cja? Na to trud ne py ta nie, bo
obec nie nie ist nie je jed no li ta de fi ni cja te go po ję cia za rów no
w ak tach pra wa kra jo we go, jak i umo wach mię dzy na ro do -
wych, od po wiedź bę dą sta ra li się zna leźć człon ko wie ko ła.
Na pew no jest to naj star sza i z pew no ścią jed na z naj waż -
niej szych me tod roz wią zy wa nia kon flik tów – de fi niu je przed -
miot dzia łal no ści ko ła je go wi ce prze wod ni czą cy, adam
po pie lar ski.

sta ty sty ki nie są po ry wa ją ce – mi mo że po stę po wa nie
me dia cyj ne jest du żo tań sze od try bu są do we go, po zwa la
stro nom de cy do wać o je go prze bie gu i re zul ta tach, a przede
wszyst kim po zwa la je go uczest ni kom na po ro zu mie nie się,
nie wie le spo rów koń czy się w tym try bie. cho ciaż z ro ku na
rok sta ty sty ki ule ga ją po pra wie. Co raz wię cej osób ko rzy -
sta z tej for my roz wią zy wa nia spo rów, choć na dal nie jest
to du żo. Głów ny na cisk chce my po ło żyć na roz pro pa go wa -
nie tej wła śnie for my koń cze nia kon flik tów – mó wi Ja kub
sła bic ki, pre zes „Expia tio”. wie lu przed sta wi cie li na uki ma
na dzie ję, że wraz z upo wszech nie niem się po stę po wa nia
me dia cyj ne go w spra wach go spo dar czych wzro śnie licz ba
me dia cji w in nych ga łę ziach pra wa. wy da je się, że wśród
praw ni ków co raz po wszech niej szy jest po gląd o ko niecz -
no ści szer sze go wy ko rzy sta nia me dia cji w prak ty ce, tak że
w pra wie kar nym. Ba da nia prze pro wa dzo ne w usa, wiel -
kiej Bry ta nii i ka na dzie jed no znacz nie do wo dzą, że po ziom
sa tys fak cji, za rów no spraw ców, jak i ofiar, po za sto so wa -
niu me dia cji lub kon fe ren cji spra wie dli wo ści na praw czej jest
nie zwy kle wy so ki.
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Nie spo sób nie wspo mnieć o no wej ak tyw no ści jed no stek
or ga ni za cyj nych uczel ni! mo wa rzecz ja sna o Biu rze pro -
mo cji ug, któ re – po za pro mo cją uni wer sy te tu gdań skie -
go – rów nież... kreu je tren dy w świa to wej mo dzie!

pre kur sor skim pro jek tem sta ło się sło mia ne na kry cie
gło wy. ten wspa nia ły ga dżet nie dość, że upięk szy każ de,
na wet zszar ga ne cięż ką pra cą ob li cze (cze go świa dec twem
są zdję cia z po ka zu mo dy – wi docz ni są na nich praw dzi wi
aka de mic cy ce le bry ci, czyż no wy krój na kry cia gło wy nie słu ży
ich uro dzie?), to jesz cze wpro wa dza na strój praw dzi wie sie lan ko -
wy, at mos fe rę roz ko szy, złu dę wio sen ne go po wo nie nia, po czu cie
sma ga nia cie płym wia trem. Nie po zo sta je nic in ne go, jak tyl ko ocze -
ki wać, aż ko lej ni człon ko wie na szej wspól no ty za ła pią no wy
trend i pod da dzą się mo dzie! wszyst kim nam bę dzie wów -
czas przy jem niej (a przy naj mniej du żo we se lej).

uni wer sy tet osią gnął apo geum w bran ży de si gnu. tym
ra zem ofia rą pa dło nie win ne na kry cie gło wy. co da lej?
przy szłość po ka że. Jed no jest pew ne, po pierw szym suk -
ce sie czas na ko lej ny. Być mo że jesz cze więk szy (choć
trud no to so bie wy obra zić)?!

JAkUB H. szlACHetko

Uniwersytet kreuje trendy w modzie!
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rze czy wi ście, na are nie mię dzy-
na ro do wej co raz więk szą ro lę od gry -
wa ją tzw. Ngo, czy li or ga ni za cje po za -
rzą do we, któ re z praw ne go punk tu
wi dze nia są za kła da ne naj czę ściej 
ja ko sto wa rzy sze nia lub fun da cje na
pod sta wie pra wa kra jo we go, np.
amne sty in ter na tio nal czy gre en pe ace.

po mi mo, iż Ngo są bar dzo sku tecz -
ne na are nie mię dzy na ro do wej, nie kie -
dy na wet bar dziej niż po szcze gól ne
pań stwa, uzna nie ich pod mio to wo ści
praw no mię dzy na ro do wej z du żym tru -
dem to ru je so bie dro gę w dok try nie
pra wa mię dzy na ro do we go. uwa żam
jed nak, że uzna nie tej pod mio to wo ści
to ra czej kwe stia cza su. Dzi siaj np.

uzna je się, iż jed nost ki są pod mio ta mi pra wa mię dzy na ro do -
we go, cho ciaż jesz cze nie tak daw no pod mio to wość osób 
fi zycz nych w pra wie mię dzy na ro do wym by ła kwe stio no wa na.

Czy ko lej ny kry zys wy wo ła ny przez Ko reę Pół noc ną 
i wy da rze nia w Sy rii nie są do wo dem na nie sku tecz -
ność in sty tu cji pra wa mię dzy na ro do we go pu blicz ne go? 
Czy in sty tu cje mię dzy na ro do we sto ją ce na stra ży 
po ko ju na świe cie nie po trze bu ją przede fi nio wa nia, 
re or ga ni za cji?

Z ca łą pew no ścią tak. Do ty czy to zwłasz cza ra dy Bez pie czeń -
stwa oNZ. Za sa da jed no myśl no ści pię ciu sta łych człon ków
ra dy blo ku je moż li wo ści de cy zyj ne te go or ga nu, któ ry prze -
cież ma kom pe ten cje do de cy do wa nia o le gal nym za sto so -
wa niu nie tyl ko sank cji nie woj sko wych, ale tak że woj sko wych.
w związ ku z tym np. ve to ro sji oraz chin unie moż li wia za sto -
so wa nie przez rB ja kich kol wiek sank cji wo bec sy rii, po mi mo
iż sy tu acja w tym kra ju sta je się co raz bar dziej dra ma tycz na.
po za tym obec ny skład te go or ga nu od zwier cie dla układ sił
po ii woj nie świa to wej, a od te go cza su spo ro się zmie ni ło 
i obec nie in ne pań stwa rów nież są za in te re so wa ne uzy ska -

Jak Pan Pro fe sor, spe cja li sta 
pra wa mię dzy na ro do we go 
pu blicz ne go, zde fi nio wał by 
pra wo mię dzy na ro do we?

w kla sycz nym pod ręcz ni ko wym uję ciu
pra wo mię dzy na ro do we pu blicz ne to
nor my obo wią zu ją ce mię dzy pań stwa -
mi i in ny mi pod mio ta mi te go pra wa, 
a więc obo wią zu ją ce nie ja ko „na ze -
wnątrz” pań stwa. ta de fi ni cja jest jed nak
pew nym uprosz cze niem. współ cze sne
pra wo mię dzy na ro do we w co raz więk -
szym stop niu wkra cza w kra jo wą prze -
strzeń pra wa, od dzia łu jąc nie rzad ko
bez po śred nio na na sze pra wa, a tak że
na na sze oto cze nie. przy kła dem mo że
być cho ciaż by wy rok izby Eu ro pej skie -
go try bu na łu praw czło wie ka w Laut si prze ciw ko Wło chom,
do ty czą cy do pusz czal no ści wie sza nia krzy ży w szko łach pu -
blicz nych. pierw szy wy rok try bu na łu w tej spra wie, w któ rym
uzna no, iż obec ność krzy ży w szko łach sta no wi na ru sze nie
Eu ro pej skiej kon wen cji praw czło wie ka, wy wo łał zresz tą bez -
pre ce den so we re ak cje nie tyl ko w spo łe czeń stwie wło skim,
ale tak że m.in. w pol skim. po za tym, co wią że się z po da nym
tu przy kła dem, co raz więk sze go zna cze nie na bie ra orzecz nic two
są dów mię dzy na ro do wych, któ re istot nie wpły wa na kształt
współ cze sne go pra wa mię dzy na ro do we go (po mi mo iż for mal -
nie nie jest źró dłem te go pra wa).

Czy po da na za tem Przez Pa na pod ręcz ni ko wa 
de fi ni cja pra wa mię dzy na ro do we go pu blicz ne go 
przy sta je do dzi siej szych cza sów? Mam tu na my śli
m.in. tak że kwe stię pod mio to wo ści róż nych 
nie pu blicz nych or ga ni za cji, sto wa rzy szeń itp.

Jak już po wie dzia łem, de fi ni cje pod ręcz ni ko we są pew nym
urosz cze niem i nie od da ją w peł ni zło żo no ści współ cze sne go
dy na micz nie roz wi ja ją ce go się pra wa mię dzy na ro do we go.

z Prof. UG., dr hab. Adamem
Wiśniewskim 

rozmawiał Tomasz Sokołów

wywiad z prof. uG., dr. haB.
adamem wiŚniewskim
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niem sta tu su sta łe go człon ka rB. Nie ste ty wpro wa dze nie po -
waż niej szych re form wy ma ga ło by zmia ny kar ty Na ro dów Zjed -
no czo nych, co jest obec nie bar dzo trud ne. Nie któ rzy uwa ża ją
na wet, iż nie ma szans, by ja ka kol wiek po waż niej sza 
re for ma oNZ na stą pi ła w tym stu le ciu. Jest też nie ste ty tak, że
pra wo mię dzy na ro do we nie rzad ko prze gry wa w star ciu 
z po li ty ką, zwłasz cza gdy w grę wcho dzą in te re sy wiel kich mo -
carstw. w in te re sie wszyst kich państw le ży jed nak po waż ne
trak to wa nie i prze strze ga nie pra wa mię dzy na ro do we go.

Jak Pan Pro fe sor wi dzi przy szłość pra wa 
mię dzy na ro do we go pu blicz ne go?

pra wo mię dzy na ro do we z pew no ścią prze trwa, jest bo wiem
nie zbęd ne dla funk cjo no wa nia spo łecz no ści mię dzy na ro do wej.
mo im zda niem pra wo to bę dzie się zmie niać w kie run ku 
cze goś, co na zwał bym doj rze wa niem sys te mo wym. cho dzi tu
o wie le róż nych pro ce sów, któ re ostat nio na bra ły pew ne go przy -
spie sze nia, nie tyl ko roz rost te go pra wa w war stwie ma te rial -
nej, ale tak że m.in. roz wój i ro sną ce zna cze nie są dow nic twa
mię dzy na ro do we go, roz wój or ga ni za cji mię dzy na ro do wych,
ten den cję do kon sty tu cjo na li za cji pra wa mię dzy na ro do we go
czy pró by ure gu lo wa nia sto so wa nia sank cji od we to wych itp.

pra wo mię dzy na ro do we na dal po zo sta nie jed nak sys te -
mem, w któ rym cen tral ną ro lę ogry wa ją pań stwa, cho ciaż
tzw. pa ra dyg mat su we ren no ści pań stwa ule ga obec nie prze -
war to ścio wa niu. Na stę pu je to zwłasz cza w związ ku z po wsta -
niem or ga ni za cji in te gra cyj nych, ale tak że z roz wo jem
mię dzy na ro do wej ochro ny praw czło wie ka oraz kon cep cji
r2p za kła da ją cej od po wie dzial ność pań stwa za ochro nę lud -
no ści cy wil nej.

Dla cze go aku rat pra wo mię dzy na ro do we pu blicz ne 
sta ło się dzie dzi ną Pa na Pro fe so ra?

przy czy ni ły się do te go z pew no ścią mo je za in te re so wa nia
mię dzy na ro do wą ochro ną praw czło wie ka jesz cze z cza sów
stu denc kich. Za in te re so wa ły mnie zwłasz cza wy kła dy na ten
te mat pa na pro fe so ra krzysz to fa Drze wic kie go, któ ry do dzi -
siaj jest pra cow ni kiem na szej ka te dry. Du żą ro lę ode gra ła też
mo ja dzia łal ność w ko le Na uko wym pra wa mię dzy na ro do we -
go, któ re go pan pro fe sor Drze wic ki był opie ku nem. co cie ka -
we, do dzi siaj otrzy mu ję ży wy kon takt z człon ka mi te go ko ła z
tam tych cza sów. Do dzi siaj też mię dzy na ro do wa ochro na praw
czło wie ka, zwłasz cza w Eu ro pie, sta no wi te mat, któ ry nie -
ustan nie mnie fa scy nu je.
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Przestępca „niepoprawny”   – reaktywacja 

Prof. UG., dr hAb. Wojciech ZAleWSki, bArToSZ kędZierSki

w paź dzier ni ku 2013 r. sejm rP przy jął nie mal jed no gło śnie usta wę 
o po stę po wa niu wo bec osób z za bu rze nia mi psy chicz ny mi etc. (druk sej -
mo wy 1577). Usta wa w trak cie prac par la men tar nych wy wo ły wa ła licz ne 
i po waż ne kon tro wer sje. spo tka ła się z mie sza ny mi, jed nak w więk szo ści
kry tycz ny mi, opi tnia mi eks perc ki mi. Gło sy kry tycz ne nie zo sta ły wzię te pod
uwa gę i spo dzie wać się na le ży, że usta wa nie ba wem przej dzie ca łą ścież kę
le gi sla cyj ną i wej dzie w ży cie. wa ga pro ble mu jest tej mia ry, że no we pra -
wo, prze wi du ją ce de fac to środ ki de ten cji post pe nal nej, za słu gu je cho ciaż
na skró to we omó wie nie. że by do brze zro zu mieć ge ne zę usta wy, go dzi się
po czy nić kil ka uwag hi sto rycz nych na te mat po zor nie z usta wą nie zwią za ny; 
mianowicie na te mat znie sie nia ka ry śmier ci w Pol sce.

znie sie nie ka ry śmier ci w Pol sce na stą pi ło w wy ni ku fak tycz ne go mo ra -
to rium w 1988 r. By ła to de cy zja po li tycz na pod ję ta na naj wyż szym szcze -
blu. me cha nizm mo ra to rium był pro sty.  w myśl k.p.k. z 1969 r. ra dzie
Pań stwa mia ły być przed sta wia ne wszyst kie ak ta spraw, w któ rych orze czo -
no ka rę śmier ci, wraz z wnio skiem Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go w spra wie uła -
ska wie nia. tym cza sem ra da Pań stwa, któ ra nie by ła zwią za na w spra wach 
o uła ska wie nie żad nym ter mi nem, nie po dej mo wa ła de cy zji. skut kiem bez -
czyn no ści ra dy Pań stwa, a po tem ko lej nych Pre zy den tów Prl i rP, by ło to,
że wy rok ska zu ją cy na ka rę śmier ci nie mógł być wy ko na ny. stan za wie sze -
nia trwał nie mal sie dem lat. for mal ne mo ra to rium wpro wa dzo no do pie ro
usta wą z 1995 r., przy wra ca jąc rów no le gle ka rę do ży wot nie go po zba wie nia
wol no ści zna ną k.k. z 1932 r. w ko dek sie kar nym z 1969 r. nie by ło ka ry do -
ży wot nie go po zba wie nia wol no ści, wsku tek cze go ka ra śmier ci orze czo na 
w la tach 1988–1995 mo gła być za mie nio na tyl ko na ka rę 25 lat po zba wie -
nia wol no ści (lex se ve rior re tro non agit). skut ki bra ku prze wi dy wa nia kon -
se kwen cji ogło sze nia mo ra to rium w sy tu acji bra ku w k.k. ka ry do ży wot nie go
po zba wie nia wol no ści po zna my w naj bliż szym cza sie, gdy za kła dy kar ne
opusz czać bę dą pierw si ska za ni na ka rę śmier ci, któ rym ka rę tę za mie nio no
na ka rę 25 lat. 

w uza sad nie niu usta wy z 23 paź dzier ni ka nie znaj dzie my od wo łań do
wska za nej wy żej sy tu acji. Po ja wia ją się one jed nak w ste no gra mach sej mo -
wych. mó wi li o tym np. po seł s. Pio tro wicz z Pis, J. Czer niak z sld, A. mu -
lar czyk z sP i in ni (por. spra woz da nie ste no gra ficz ne z 52 po sie dze nia sej mu
rzecz po spo li tej Pol skiej w dniu 22 paź dzier ni ka 2013 r., war sza wa 2013, 
s. 52 i n.). w ofi cjal nym uza sad nie niu po ja wia ją się bar dziej ogól ne sfor -
mu ło wa nia. Pro jek to wa na usta wa ma de kla ra tyw nie na ce lu: 1) wpro wa dze -
nie do pra wa pol skie go roz wią zań prze wi du ją cych te ra pię, w wa run kach
izo la cji, spraw ców prze stępstw, któ rzy z po wo du za bu rzo nej psy chi ki mo gą
po now nie po peł nić groź ne prze stęp stwo prze ciw ko ży ciu, zdro wiu, bez pie -
czeń stwu po wszech ne mu lub wol no ści sek su al nej; 2) umoż li wie nie tym
spraw com, w wy ni ku od by tej te ra pii, re adap ta cji do spo łe czeń stwa i funk -
cjo no wa nia w nim zgod nie z za sa da mi współ ży cia spo łecz ne go; 3) umoż li -
wie nie efek tyw ne go mo ni to ro wa nia za cho wa nia tych spo śród spraw ców,
któ rzy po od by ciu ka ry bę dą prze by wać na wol no ści. ofi cjal nie pro jekt do -
ty czy wszyst kich za bu rzo nych psy chicz nie spraw ców naj groź niej szych prze -
stępstw, w sto sun ku, do któ rych brak by ło pod staw orze cze nia środ ka
za bez pie cza ją ce go w po sta ci umiesz cze nia w szpi ta lu psy chia trycz nym, gdyż
w cza sie po peł nie nia prze stęp stwa by li cał ko wi cie lub czę ścio wo po czy tal -
ni. (por. Uza sad nie nie usta wy, druk sej mo wy nr 1577, s. 1 i n.). 

By ło ja sne, że wpro wa dze nie kla sycz ne go, post pe nal ne go środ ka za bez -
pie cza ją ce go nie lecz ni cze go w od nie sie niu do spraw ców, któ rzy zo sta li już
pra wo moc nie ska za ni, by ło by zła ma niem fun da men tal nych za sad pra wa kar -
ne go, pra wa kon sty tu cyj ne go i praw czło wie ka, z za ka zem re tro ak cji i po -
dwój nym ka ra niem na cze le. dla te go po sta no wio no pójść in ną dro gą. 
za wzór przy ję to nie miec ką usta wę z dnia 22 grud nia 2010 r. do ty czą cą te -
ra pii i umiesz cza nia w od po wied nim za kła dzie spraw ców czy nów z uży ciem
prze mo cy o za kłó co nych czyn no ściach psy chicz nych, któ ra we szła w ży cie
dnia 1 stycz nia 2011 r. (Ge setz zur The ra pie rung und Unter brin gung psy chisch
gestörter Ge walttäter – The ra pieun ter brin gungs ge setz). środ kom za bez pie cza -
ją cym sto so wa nym po od by ciu ka ry prze wi dzia nym dla prze stęp ców już uka -

ra nych nada no w niem czech kształt środ ków te ra peu tycz nych. w spra wach ich
sto so wa nia orze kać ma ją są dy cy wil ne, sto su jąc pro ce du rę cy wil ną. Prze słan ki
orze ka nia zo sta ły uło żo ne w spo sób, któ ry zry wać ma związ ki po mię dzy ich
sto so wa niem, a czy nem, za któ ry spraw ca prze by wał w za kła dzie kar nym.  

Po dob ne do nie miec kich roz wią za nia przy ję to w usta wie pol skiej. ob szer -
ne wy stą pie nie Po seł spra woz daw cy e. ra dzi szew skiej (Por. ste no gram, 
s. 45 – 51) po świę co ne by ło w du żej czę ści ana li zie orzecz nic twa stras bur -
skie go oraz re kon struk cji wzor ca kon sty tu cyj ne go do ko na nej przez nie miec ki
try bu nał kon sty tu cyj ny w związ ku z wy mie nio ną, wzor co wą dla pol skiej od -
po wied nicz ki, usta wą (The ra pieun ter brin gungs ge setz). Pro jek to daw cy, zda -
jąc so bie wi docz nie spra wę  z fun da men tal nych wąt pli wo ści, ja kie ro dził
pro jekt, wie le miej sca po świę ci li ana li zie orzecz nic twa Bun de sver fas sungs −
ge richt’u oraz try bu na łu stas bur skie go, zwłasz cza spra wy M prze ciw ko
Niem cy z 2009 r., an ty cy pu jąc, że przy szła usta wa rów nież sta nie przed są -
dem kon sty tu cyj nym, tym ra zem w Pol sce. nie wszyst ko jed nak zo sta ło po -
wie dzia ne i na pi sa ne. 

nie miec ki BVerfG przy jął ca ły sze reg wy mo gów, któ re mu szą być speł -
nio ne, aby usta wa czy ni ła za dość stan dar dom kon sty tu cyj nym. Po pierw sze,
sto so wa ny śro dek mu si czy nić za dość za sa dzie ul ti ma ra tio. mu si być środ -
kiem osta tecz nym, sto so wa nym wte dy, gdy wszyst kie in ne me to dy od dzia -
ły wa nia zo sta ły już wy ko rzy sta ne. Co wię cej, in ter na cja mu si rze czy wi ście
zmie rzać do zmniej sze nia nie bez pie czeń stwa ze stro ny spraw cy i naj le piej,
aby środ ki i me to dy te ra peu tycz ne by ły sto so wa ne już w cza sie od by wa nia
ka ry, aże by dal sza de ten cja nie by ła w ogó le po trzeb na. Po dru gie, za cho dzi
ko niecz ność in dy wi du ali za cji od dzia ły wa nia. środ ki win ny być do bie ra ne do
każ de go osa dzo ne go z osob na. wy so kie kosz ty nie mo gą uza sad niać od mo -
wy sto so wa nia środ ków. Po trze cie, per so nel wi nien prze ciw dzia łać pa syw -
no ści i ma ra zmo wi in ter no wa nych. Po czwar te, in ter no wa ni po win ni być
wy raź nie od se pa ro wa ni od resz ty po pu la cji osa dzo nych w zna cze niu lo ka lo -
wym i pod da ni osob ne mu re żi mo wi od dzia ły wa nia. Po pią te, wszel kim dzia -
ła niom win na przy świe cać re gu ła mi ni ma li za cji, któ ra ozna cza, że ry gor
za kła du powi nien być ła go dzo ny na ty le, na ile jest to moż li we, i winien ogra -
ni czać ne ga tyw ne na stęp stwa dłu go trwa łej izo la cji. Po szó ste, wy ko na nie
win no od by wać się pod nad zo rem są du, aby czas trwa nia środ ka nie był dłuż -
szy niż to fak tycz nie po trzeb ne. (por. k. dren khahn, Se cu re pre ven ti ve de −
ten tion in Ger ma ny: In ca pa ci ta tion or tre at ment in te rven tion, Be ha vio ral
scien ces & the law 31/2013, s. 320 i n.). Jak wi dać, nie miec ki wzo rzec jest
wy śru bo wa ny, za rów no pod wzglę dem fi nan so wym, jak i or ga ni za cyj no-ka -
dro wym. wzo rzec ten jest trud ny do przy ję cia w wa run kach pol skich, ale na -
wet ich speł nie nie nie gwa ran tu je zgod no ści z wzor cem kon sty tu cyj nym 
i mię dzy na ro do wym. 

Pol ska usta wa win na czy nić za dość stan dar dom pol skie go wzor ca kon -
sty tu cyj ne go. trze ba pa mię tać, że po wo ły wa nie się na wzo rzec nie miec ki 
w tym kon tek ście sa mo w so bie nie gwa ran tu je kon sty tu cyj no ści. są dy nie -
miec kie nie do strze gły prze cież pro ble mów np. w gło śniej, wzmian ko wa nej
wy żej, spra wie pa na m. Uzna no wów czas, że nie na ru szo no np. za ka zu re tro -
ak cji, na co póź niej wska zał try bu nał stras bur ski. w słyn nym orze cze niu 
z 4 ma ja 2011 ro ku ten  sam Bun de sver fas sungs ge richt uznał wszel kie for -
my de ten cji, za rów no sta re, jak i no we, za nie kon sty tu cyj ne! Prze pi sy po zo -
sta wa ły jed nak w mo cy do 13 ma ja 2013 r., któ rą to da tę  BVerfG  uznał za
gra ni cę obo wią zy wa nia. 

wąt pli wo ści się mno żą. to, że w spra wach o orze cze niu środ ka za bez pie -
cza ją ce go orze ka sąd cy wil ny za miast kar ne go, że sto so wa nego śro dka te go
nie na zy wa się ka rą, nie zmie nia je go isto ty. Pod da wa nie spraw cy wąt pli wej 
w swej sku tecz no ści te ra pii nic tu nie wno si. na dal isto tą i ce lem środ ka po -
zo sta je izo la cja spraw cy. to na dal jest pra wo re pre syj ne. nie ostre są kry te ria,
ja ki mi ma ją się kie ro wać or ga ny pań stwa np. w oce nie, czy u spraw cy wy stę -
pu ją za bu rze nia psy chicz ne. Pro blem nie jest oczy wi sty rów nież na grun cie
orzecz nic twa etPC, o czym świad czy choć by zna na spra wa Win ter werp v. the
Ne ther lands z 24 paź dzier ni ka 1979 r. (se ries A no. 33). we dle try bu na łu, 
art. 5 ekPC nie ze zwa la na uzna nie za za bu rzo ną (unso und mind) oso by je -
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dy nie na tej pod sta wie, że jej za cho wa nie od bie ga od przy ję tej spo łecz nie nor my. w orzecz -
nic twie etPC uzna je się, że po ję cie ka ra ma na grun cie ekPC au to no micz ny cha rak ter. nie
jest więc wy klu czo ne, że rów nież pol skie środ ki z usta wy z 23 października zo sta ną uzna ne
za ka ry ze wszyst ki mi kon se kwen cja mi w za kre sie ich sto so wa nia.

ko lej ne wąt pli wo ści po wsta ją przy bliż szej ana li zie pol skie go pro jek tu usta wy o po stę -
po wa niu wo bec osób z za bu rze nia mi psy chicz ny mi stwa rza ją cych za gro że nie ży cia, zdro -
wia lub wol no ści sek su al nej. Usta wa za kła da umiesz cze nie w spe cjal nym ośrod ku
te ra peu tycz nym (kra jo wy ośro dek za po bie ga nia za cho wa niom dys so cjal nym) spraw -
ców od by wa ją cych ka rę po zba wie nia wol no ści je dy nie w tzw. sys te mie te ra peu tycz nym,
co sta no wi roz wią za nie od mien ne od pier wot ne go pro jek tu wnie sio ne go przez mi ni ster -
stwo spra wie dli wo ści, za wę ża jąc krąg pod mio to wy usta wy. 

wy rwa nie pro ce du ry orze ka nia o post pe nal nej de ten cji spraw ców nie bez piecz nych
z pra wa kar ne go i prze nie sie nie jej w ra my pra wa cy wil ne go upodob ni ło na pierw szy
rzut oka ana li zo wa ną in sty tu cję z pro ce du rą dotyczącą ubez wła sno wol nie nia. li te ral na
wy kład nia prze pi sów pro jek tu usta wy wska zu je, iż wy ko ny wa nie te goż środ ka ochron -
ne go zmie rzać ma je dy nie do wy le cze nia po ten cjal ne go spraw cy i przy wró ce nia go
spo łe czeń stwu. Jed nak że czę sto kroć pod no szo ny pro blem bra ku sku tecz no ści środ -
ków lecz ni czych po dej mo wa nych wo bec izo lo wa nych mo że wska zy wać, iż sa ma izo -
la cja od gry wa tu jed nak ro lę pod sta wo wą. ist nie je bo wiem ta ka gru pa spraw ców,
wo bec któ rych sys te my te ra peu tycz ne za wio dły al bo wo bec któ rych  za sto so wa nie
te ra pii jest nie ce lo we (np. psy cho pa ci). izo la cja te go krę gu osób, „nie po praw nych”,
mo że oka zać się do ży wot nia i sta wiać w nie ko rzyst nym świe tle za da nia te ra peu -
tycz ne no we go środ ka. Co wię cej, pro jek to daw ca sam wska zu je, iż wszczę cie po -
stę po wa nia ma mieć miej sce w trak cie wy ko ny wa nia ka ry po zba wie nia wol no ści
na podstawie analizy przeprowadzonej przez pod mio ty znaj du ją ce się w or bi cie
pra wa kar ne go, co świad czy o nie cał ko wi tym ze rwa niu z sys te mem kar nym i mo -
że da wać ar gu men ty prze ma wia ją ce za uzna niem no we go środ ka za ka rę. 

we dług pro jek to daw cy za sto so wa nie prze wi dzia nych w usta wie środ ków 
ma ją uza sad niać, wy so kie lub bar dzo wy so kie praw do po do bień stwo po peł -
nie nia po waż ne go prze stęp stwa. od po wiedź na py ta nie, czy da ne praw do po -
do bień stwo jest wy so kie, bar dzo wy so kie, ni skie itd., udzie lić ma ją w to ku
po stę po wa nia bie gli na pod sta wie swej wie dzy, gdyż usta wo daw ca nie umie -
ścił w pro jek cie usta wy sys te mu po zwa la ją ce go na usta le nie po zio mu praw -
do po do bień stwa. oce na ry zy ka, z ja kim wią że się po zo sta wa nie oso by
do tknię tej za bu rze nia mi psy chicz ny mi na wol no ści po wy ko na niu ka ry izo -
la cyj nej, jest za da niem nie zwy kle zło żo nym. sa mo usta le nie gra nic po -
mię dzy po szcze gól ny mi po zio ma mi praw do po do bień stwa mo że oka zać
się bar dzo trud ne na wet dla osób po sia da ją cych wie dzę spe cja li stycz ną,
gdyż sąd w to ku po stę po wa nia ocze ki wać bę dzie kon kret nej od po wie dzi
po zwa la ją cej na pod ję cie od po wied nich kro ków przewidzianych w ni -
niej szej ustawie. Prze słan ka praw do po do bień stwa za pre zen to wa na po -
wy żej mo że oka zać się dość enig ma tycz na. 

są dy cy wil ne, nie na wy kłe do orze ka nia w spra wach prze stępstw 
i oce ny ry zy ka ich po peł nie nia, zy sku ją w usta wie ogrom ną wła dzę
dys kre cjo nal ną. Po wsta ją wąt pli wo ści, czy sę dzio wie ci bę dą po tra fi li
wła ści we ze swej wła dzy ko rzy stać. ro dzi się na tym tle py ta nie co
do kon se kwen cji pra wo daw cy, któ ry wła śnie powołując się na ar gu -
ment bra ku kom pe ten cji, po zba wił w 1997 r. sę dziów kar nych wła -
dzy od bie ra nia spraw com prze stępstw praw ro dzi ciel skich. od 1998 r.
sąd kar ny je dy nie za wia da mia w ta kich spra wach sąd ro dzin ny. oka -
zu je się, że ar gu ment „ze spe cja li za cji” nie za wsze znaj du je za -
sto so wa nie, al bo też się ga się po nie go se lek tyw nie. 

Jak wi dać, ist nie ją uza sad nio ne wąt pli wo ści do ty czą ce de ten -
cji post pe nal nej. ob ser wu je my swo istą bez rad ność pra wo daw -
cy wo bec pro ble mu spraw cy nie bez piecz ne go. w ob li czu
opusz cze nia za kła dów kar nych przez oso by na le żą ce do te goż
spe cy ficz ne go krę gu  na le ży jed nak pod jąć kon kret ne dzia ła -
nia, w tym le gi sla cyj ne, po zwa la ją ce na wy pra co wa nie kom -
pro mi su po mię dzy bez pie czeń stwem spo łecz nym a do brem
oso by za bu rzo nej psy chicz nie, przy za cho wa niu  stan dar dów
kon sty tu cyj nych i praw czło wie ka. Je że li oka że się, że do -
stęp ne są środ ki mniej dra stycz ne niż przy ję te w usta wie 
z 23 października 2013 r., a zmie rza ją ce do te go sa me go
ce lu i są po dob ne co do swej za po bie gaw czej efek tyw no -
ści (do zór elek tro nicz ny), przy ję te roz wią za nia mo gą zo stać
uzna ne za nie kon sty tu cyj ne.

Przestępca „niepoprawny”   – reaktywacja 
Uchwa lo na w 23 paź dzier ni ka br. usta wa o po stę po -

wa niu wo bec osób z za bu rze nia mi psy chicz ny mi stwa -
rza ją cych za gro że nie ży cia, zdro wia lub wol no ści
sek su al nej in nych osób jest zwień cze niem to czą cej się od
wie lu mie się cy de ba ty pu blicz nej nad pro blem nie bez -
piecz nych spraw ców, któ rzy w związ ku z amne stią z 1989 r.
opusz czą nie ba wem wię zie nia. Przy po mnij my, że na mo cy
tej amne stii orze czo ne ka ry śmier ci za mie nio no na ka ry 
25 lat po zba wie nia wol no ści,. nie któ rzy z tych ska za nych
jaw nie de kla ru ją, że po wyj ściu na wol ność po wró cą do dzia -
łal no ści prze stęp czej. 

nie jed no krot nie ce chą tych spraw ców są pew ne za bu rze nia
psy chicz ne (tzw. pa ra fi lie), któ re wa run ku ją ich dzia ła nie i stwa -
rza ją nie bez pie czeń stwo dla spo łe czeń stwa. od po wia da jąc na
za gro że nie z tym zwią za ne, mi ni ster stwo spra wie dli wo ści pod -
ję ło kro ki ma ją ce na ce lu pod da nie te go ty pu spraw ców le cze niu
w wa run kach izo la cji po od by ciu ka ry po zba wie nia wol no ści. 

w kon se kwen cji, uchwa lo na przez sejm usta wa do ty czyć bę -
dzie za bu rzo nych psy chicz nie spraw ców naj groź niej szych prze -
stępstw, w sto sun ku do któ rych brak by ło pod staw do orze cze nia
środ ka za bez pie cza ją ce go w po sta ci umiesz cze nia w szpi ta lu psy -
chia trycz nym, gdyż w cza sie po peł nie nia prze stęp stwa by li cał ko wi -
cie lub czę ścio wo po czy tal ni. mi mo to, z uwa gi na cha rak ter ich
za bu rzeń, sta no wić oni mo gą za gro że nie dla spo łe czeń stwa. 

w wy ni ku od by tej te ra pii spraw com da się szan sę re adap ta cji 
do spo łe czeń stwa i funk cjo no wa nia w nim zgod nie z za sa da mi współ -
ży cia spo łecz ne go. Po nad to, prze pi sy usta wy wpro wa dza ją roz wią za nia
umoż li wia ją ce efek tyw ne mo ni to ro wa nie za cho wa nia tych spo śród spraw -
ców czy nów za bro nio nych o wy so kiej spo łecz nej szko dli wo ści, któ rzy 
bę dą prze by wać na wol no ści (w ra mach tzw. nad zo ru pre wen cyj ne go).

zro zu mia ły jest fakt, że usta wa bu dzi pew ne kon tro wer sje. nie ste ty wy -
da je się, że wy ni ka ją one czę sto czy to z pew nych uprze dzeń, czy też  zwy -
czaj nej nie zna jo mo ści kry ty ko wa ne go ak tu. nie upraw nio ne wy da ją się być
za rzu ty „po dwój nej ka ral no ści” – isto ta izo la cji le ży wszak w nie bez pie -
czeń stwie spraw cy uwa run ko wa nym je go za bu rze nia mi. stwier dze nie tych
dwóch prze sła nek, wy stę pu ją cych łącz nie, da je pod sta wę do skie ro wa nia
do kra jo we go ośrod ka za po bie ga nia za cho wa niom dys so cjal nym w ce lu
pod da nia spraw cy le cze niu. sam fakt prze by wa nia w izo la cji nie mo że ozna -
czać kon ty nu owa nia ka ry, sko ro po wo dy od osob nie nia są zu peł nie in ne. osa -
dze nie w za kła dzie kar nym na stę pu je w związ ku z po peł nie niem czy nu
za bro nio ne go, pod czas gdy w ośrod ku w związ ku z za bu rze nia mi psy chicz ny -
mi, któ re po wo du ją, że za cho dzi wy so kie praw do po do bień stwo po peł nie nia
prze stęp stwa. Po peł nio ny wcze śniej czyn nie jest pod sta wą orze cze nia osa dze -
nia, sta no wi je dy nie swe go ro dza ju kry te rium „od sie wu” spo śród osa dzo nych
w za kła dach kar nych.

dru gi po ja wia ją cy się naj czę ściej za rzut do ty czy rze ko mej nie zgod no ści pro -
jek tu ze stan dar da mi mię dzy na ro do wy mi. na le ży tu przy po mnieć, że w klu czo wej
dla te go za gad nie nia spra wie Win ter werp prze ciw ko Ho lan dii try bu nał usta lił wy -
ma ga nia ko niecz ne do za pew nie nia zgod no ści po zba wie nia wol no ści ze stan dar -
dem wy ni ka ją cym z kon wen cji, tj.: stwier dzo ne na pod sta wie obiek tyw nej opi nii
me dycz nej za bu rze nie umy sło we jest ta kie go ro dza ju lub stop nia, że wy ma ga przy -
mu so we go za mknię cia, a za sad ność kon ty nu owa nia po zba wie nia wol no ści za le ży od
utrzy my wa nia się za bu rzeń umy sło wych. Pro jek to wa ne prze pi sy cał ko wi cie od po wia -
da ją wy żej wy mie nio nym kry te riom. 

nie uza sad nio ne wy da ją się rów nież gło sy pod wa ża ją ce moż li wość le cze nia pa ra -
fi lii. Przy kła dy te ra pii po znaw czej czy be ha wio ral nej wska zu ją na efek tyw ność ta kich
dzia łań. o szan sach le cze nia spraw ców z za bu rze nia mi na tle sek su olo gicz nym po zy -
tyw nie wy po wia dał się rów nież pre zes za rzą du Pol skie go to wa rzy stwa sek su olo gicz ne -
go, prof. lew-sta ro wicz. 

na le ży pa mię tać, że nie bez pie czeń stwo zwią za ne z wyj ściem na wol ność spraw ców
naj cięż szych prze stęp stw jest bar dzo wy so kie, a spo czy wa ją ca na pań stwie od po wie dzial -
ność ogrom na. trze ba za tem do ło żyć wszel kich sta rań, by stwo rzyć sys tem, któ ry 
z jed nej stro ny po zwo li na efek tyw ną ochro nę spo łe czeń stwa, a z dru giej nie na ru szy praw
jed nost ki i stan dar dów kon sty tu cyj nych i mię dzy na ro do wych. Uchwa lo na przez sejm usta -
wa po sia da wszel kie ce chy upraw nia ją ce do stwier dze nia, że speł nia ona wa run ki ta kie go
kom pro mi su. 

kAZimierZ UjAZdoWSki,
dePArTAmenT PrAWA kArneGo,
miniSTerSTWo SPrAWiedliWości 

zima2013
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ten zna ko mi ty w swo im cza sie praw nik po zo sta wił po
so bie do ko na nia na uko we ak tu al ne do dnia dzi siej sze -
go, a za ra zem sta no wią ce pod wa li ny pod ko lej ne osią -
gnię cia kar ni stów i so cjo lo gów pra wa. z cza sem pan
pro fe sor wró blew ski sam stał się za gad nie niem ba daw -
czym. mi mo wszyst ko jed nak nie jest to po stać wśród
stu den tów szcze gól nie zna na, dla te go war to przy bli żyć
je go oso bę i do ro bek nie tyl ko z po wo du wkła du w na -
ukę pra wa, ale tak że z po wo du je go za an ga żo wa nia w
kul tu rę uni wer sy tec ką i „oby czaj ność” aka de mic ką – bo
prze cież to te za gad nie nia tu się opi su je.

Bro ni sław wró blew ski uro dził się w twe rze, w dzi siej -
szej ro sji, 13 li sto pa da 1888 r. stu dia praw ni cze w do -
rpa cie roz po czął w i se me strze 1915 r. tam wstą pił do
kon wen tu po lo nia (nu mer w spi sie wszyst kich człon -
ków kon wen tu, zwa nym Al bum Po lo no rum – 1301). po
re ak ty wa cji uni wer sy te tu ste fa na Ba to re go w wil nie 
(w 1919 r.) Bro ni sław wró blew ski zo stał pro fe so rem
pra wa kar ne go. w tym cza sie po wsta ły je go naj wy bit -
niej sze dzie ła, ta kie jak Wstęp do po li ty ki kry mi nal nej
(wil no 1922), Pe no lo gja. So cjo lo gia kar (wil no 1926),
a tak że istot ne dla prak ty ki pra wa przed się wzię cie zre -
ali zo wa ne wspól nie z wi tol dem Świ dą – an kie ta na te -
mat wy mia ru ka ry na tle ko dek su kar ne go z 1932 r.,
prze pro wa dzo na wśród sę dziów apela cji wi leń skiej.
pro fe sor. wró blew ski pra co wał na uni wer sy te cie ste -
fa na Ba to re go do śmier ci w 1941 r. – umarł w swo im
wi leń skim miesz ka niu na za wał ser ca, pod czas re wi zji
do ko ny wa nej przez nie miec kich oku pan tów.

przy oka zji wy sta wy zor ga ni zo wa nej
przez Bi blio te kę praw ną uG w ce lu
przy po mnie nia do rob ku dwu dzie stu

pię ciu lat pra cy uni wer sy tec kiej pa na pro fe -
so ra Ja ro sła wa wa ry lew skie go zde cy do wa -
łem się zdjąć z pół ki jedną z książek jego
autorstwa i dłużej się przy niej zatrzymać –
cho dzi o pod ręcz nik pt. Pra wo kar ne. Część
ogól na, wy da ny przez wy daw nic two Lexis-
nexis. po sta no wi łem przy oka zji ju bi le uszu
cof nąć się do cza sów dru gie go ro ku stu -
diów, kie dy to na kur sie pra wa kar ne go pod -
ręcz nik ten obo wią zy wał.

przy po mi na jąc so bie je go lek tu rę, pa mię -
tam swo je za do wo le nie hi sto ry ka – na mó -
wio ne go przez ro dzi ców do stu dio wa nia
pra wa – gdy ja ko po cząt ko wy roz dział (za raz
po po ję ciach wstęp nych) czy ta łem ten po -
świę co ny hi sto rii na uki pra wa kar ne go. z roz -
dzia łu nie wie le już pa mię tam, na to miast
oprócz mon te skiu sza i fran za von Lisz ta (za -
pa mię ta łem go tyl ko dla te go, że na zy wał się
tak sa mo jak au tor Rap so dii wę gier skich) 
w pa mię ci szcze gól nie utkwił mi  pan pro fe -
sor Bro ni sław wró blew ski, wy bit ny wi leń ski
kar ni sta i teo re tyk pra wa, przed sta wi ciel
szko ły so cjo lo gicz nej.

miCHAŁ BUrtowy

Profesorska
ideologia
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do ko na nia na uko we pro fe so ra wró blew skie go do -
ty czą ra czej za cho wań nie oby czaj nych. na to miast 
je go oso bi ste cre do mo ral ne moż na od na leźć w bro -
szur ce Ide olo gia kor po ra cji aka de mic kich, na pi sa nej
na stu le cie kon wen tu po lo nia, któ re go ob cho dy od -
by ły się w wil nie w 1928 r. tekst ten, bę dą cy pre zen -
tem wró blew skie go dla uko cha nej kor po ra cji, sta no wi
jed no cze śnie źró dło wie dzy o nim nie tyl ko ja ko na -
ukow cu, ale przede wszyst kim ja ko czło wie ku.

wy ka zu jąc się praw ni czą pre cy zją, swo ją głów ną
myśl pro fe sor wró blew ski for mu łu je tak: Ide olo gia
obej mu je nie tyl ko spra wy po li tycz ne, ide olo gię bę dzie
po sia dał każ dy, kto ja ką kol wiek ideę, względ nie ide ał
– do bra, praw dy, wiel ko ści oj czy zny, uczci wo ści, god -
no ści itp. – wy sta wi i do nie go bę dzie dą żył, dla nie go
bę dzie pra co wał. da lej wska za ne są trzy głów ne ide -
ały, któ rych wy zna wa nie i prze strze ga nie na le ży do
obo wiąz ków aka de mi ka. pierw szym z nich jest uczci -
wość. uni ka jąc pa to su, pro fe sor wró blew ski uwa ża,
że uczci wość (przy zwo itość) rzu tu je na ca ło kształt ży -
cia czło wie ka, na je go za cho wa nie się w każ dej dzie -
dzi nie ży cia.

z uczci wo ścią pro fe sor łą czy kult i obro nę ho no ru ja -
ko dru gi z ide ałów. zgod nie z so cjo lo gicz nym ro do -
wo dem au to ra ho nor u pro fe so ra wró blew skie go
wy wo dzi się ze zra cjo na li zo wa ne go, pier wot ne go in -
stynk tu nie na ru szal no ści, któ ry pod sy ca ny ze mstą,
zmu szał oj ca, aby szep tał sy no wi przed sa mym zgo -
nem imię za bój cy, któ re go on sam nie zdą żył uśmier -
cić. To in stynkt ka że mi ści gać zło dzie ja, cho ciaż by ten
za brał mi rzecz bez war to ści: za bor ca wtar gnął do czę -
ści mo je go ja w tym krę gu, gdzie hi sto ria zbu do wa ła

wła sność. ten sam in stynkt jest za ło że niem
dla czci i ho no ru. Jed nak isto tą dla au to ra
jest „kul tu ra ho no ru”, któ ra ka że re ago wać
na sy tu ację, gdy C pi sze i ogła sza list do D,
w któ rym w ten czy in ny spo sób sta ra się udo -
wod nić, że D jest świ nią, po zba wio ną w do -
dat ku zdol no ści umy sło wych. tra dy cyj nym
spo so bem roz wią za nia spo ru w kor po ra cji
aka de mic kiej (i w ogó le wśród lu dzi ho no ro -
wych) po win no być po stę po wa nie ho no ro -
we, a w skraj nych przy pad kach po je dy nek.

trze cim ide ałem wska za nym stu den tom
przez wró blew skie go jest so li dar ność. war -
tość tę, ce nio ną w kor po ra cjach aka de mic -
kich, au tor spro wa dza do pro ste go ha sła
je den za wszyst kich, wszy scy za jed ne go i łą -
czy za rów no z dys cy pli ną, jak i au to ry te tem,
wśród kor po ran tów opar tym tak że na star -
szeń stwie. wró blew ski kon sta tu je swo je ra -
dy stwier dze niem: kor po ra cje aka de mic kie,
ćwi cząc się w uzna wa niu au to ry te tu, mo gą
wnieść i do szer sze go ży cia to, że nie każ de
jaj ko jest mą drzej sze od ku ry, bio rąc po wie -
dze nie w sze ro kim zna cze niu, wy cho dzą cym
po za sto sun ki ro dzin ne.

za da nie, ja kie pro fe sor wró blew ski sta wiał,
to ży cie we dług tych ide ałów i krze wie nie ich
wśród lu dzi. sta wiał je stu den tom, w tym kor -
po ra cjom aka de mic kim, wie dząc, że na uka
jest tyl ko jed nym z ele men tów mą dro ści. po -
dob nie jak je go pra ce na uko we, tak że i ten
tekst jest wciąż ak tu al ny.
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pierw szy rok dzia ła nia ta kiej gru py, dla te go wszy scy trak to wa li
tę mi sję ja ko cie ka we, no we wy zwa nie. wśród na szych za dań,
by ła mię dzy in ny mi oce na funk cjo no wa nia re cy klin gu w wy -
dzia ło wych bu dyn kach – te mat w pol sce na cza sie, po ostat -
nich zmia nach w prze pi sach „śmie cio wych”. Ję zy kiem mo je go
wo lon ta ria tu był wła ści wie czę ściej va len cia no niż ka sty lij ski,
ale po mi mo te go ja koś da wa łem so bie ra dę.   

choć hi sto ria mo je go hisz pań skie go uni wer sy te tu się ga da -
le ko w głąb śre dnio wie cza, przyj mu je się, że za ło żo ny zo stał
na prze ło mie XV i XVi wie ku, a dwie słyn ne po sta ci hi sto rycz -
ne, któ re mia ły w tym swój udział, to król fer dy nand ka to lic ki
(mąż iza be li, ten sam, któ ry wy słał ko lum ba do ame ry ki) i pa -
pież alek san der Vi (je że li ktoś jest fa nem ma ria pu zo, to mo -
że szyb ciej sko ja rzy na zwi sko ro dri go Bor gii, któ ry po cho dził
wła śnie z oko lic wa len cji, jed nak nie za pi sał się zło ty mi zgło -
ska mi w hi sto rii ko ścio ła i sta no wi wąt pli wy po wód do du my).
w od róż nie niu od alek san dra Vi pod czas po by tu w wa len cji
pro wa dzi łem ra czej skrom ne ży cie, bez wiel kich eks tra wa gan -
cji i sy tu acji dwu znacz nych mo ral nie. Ży cie by ło przy jem ne, ze
sło necz ną po go dą i uśmiech nię ty mi ludź mi wo ko ło. Grant, co
za ska ku ją ce, po kry wał za sad ni czą część wy dat ków.

w kwe stii róż nic pro gra mo wych i spo so bu na ucza nia, trze -
ba wspo mnieć o do brze funk cjo nu ją cym sys te mie in for ma -
tycz nym – pro wa dzą cy za ję cia umiesz cza ją za da nia do mo we
na por ta lu uni wer sy tec kim, tą sa mą dro gą stu den ci mo gą bez
pro ble mu prze sy łać od po wie dzi.

nie mo gę nie ste ty wy po wie dzieć się na te mat na ucza nia
przed mio tów uwa ża nych za naj bar dziej „ty po we” na stu diach
praw ni czych, jak pra wo cy wil ne czy kar ne, po nie waż wy bie ra -
jąc przed mio ty, kie ro wa łem się ra czej uni wer sal no ścią da ne go
wy kła du, tak aby zre ali zo wać pro gram wpia uG. z przed mio -
tu „teo ria pra wa” pi sa łem ese je, z któ rych póź niej by łem od -
py ty wa ny ust nie.

choć po cząt ko wo czu łem sil ny brak we ny i nie umia łem
ubrać w sło wa ame ry kań skie go re ali zmu czy przed sta wić ko -
lej nych de bat z udzia łem h.L.a har ta, osta tecz nie uzna łem,
że że by o czymś na pi sać, trze ba to wcze śniej choć tro chę zro -
zu mieć. Bar dzo spodo bał mi się ten spo sób przy swa ja nia wie -
dzy. po nie waż nie by łem ogra ni czo ny tyl ko do przed mio tów 
ze stu diów praw ni czych, zde cy do wa łem się rów nież na je den
przed miot z pro gra mu stu diów ad mi ni stra cji. ma łą cie ka wost -
ką jest to, że w wa len cji nie ma kie run ku „ad mi ni stra cja” jak 

Brzmi ku szą co? po za ostat nim stwier dze -
niem to za sad ni czo praw da. wy dział 
pra wa wraz z sio strza nym wy dzia łem eko -

no mii uni wer sy te tu wa len cji znaj du ją się przy alei
dels ta ron gers. oso by zna ją ce ję zyk hisz pań ski
praw do po dob nie nie roz po zna ją pod tą na zwą
alei po ma rańcz. nie roz po zna ją jej dla te go, że ję -
zy kiem wa len cji jest va len cia no, co znaj du je wy -
raz w ta blicz kach z na zwa mi pla ców czy ulic.
na wet tra dy cyj ne miej sce walk by ków to w wa len -
cji nie „pla za de to ros”, tyl ko „plaça de Bo us”. 
w prak ty ce wszyst ko jest bar dziej skom pli ko wa -
ne. Va len cia no moż na uznać, w za leż no ści od po -
glą dów na lin gwi sty kę (a czę ściej za po li ty kę), za
od ręb ny ję zyk lub za dia lekt ka ta loń skie go. nie
jest on jed nak tak po pu lar ny jak ka ta loń ski w Bar -
ce lo nie. w re gio nie wa len cji w ży ciu co dzien nym
uży wa się go ra czej na pro win cji, w sto li cy na uli -
cach wy raź nie do mi nu je ka sty lij ski (stan dar do wy
hisz pań ski). wie lu miesz kań ców wa len cji jest jed -
nak bar dzo dum nych ze swo je go ję zy ka. w wa -
len cji już w XV wie ku po wsta ło słyn ne dzie ło
li te rac kie „ti rant lo Blanc” opie wa ją ce kul tu rę ry -
cer ską tam tej epo ki. rów nież uni wer sy tet wa len -
cji uzna je sta tus va len cia no ja ko pod sta wo we go
ję zy ka uczel ni, choć je śli ja kie goś przed mio tu na -
ucza się w po dzia le na 10 grup, to 7 al bo 8 bę -
dzie po ka sty lij sku, cza sem 1 po an giel sku i nie
wię cej niż 2 w va len cia no. Ja wy bra łem 4 przed -
mio ty po an giel sku i 2 po hisz pań sku, na któ rych
spo ra dycz nie po ja wia ły się slaj dy w va len cia no,
„bo to się prze cież ro zu mie”. Ge ne ral nie to praw -
da, „ro zu mia ło się”. zna jąc ja ko ta ko hisz pań ski,
moż na zro zu mieć tekst pi sa ny po ka ta loń sku czy
w va len cia no. za tem nie ma co się bać ję zy ka.
wszy scy hisz pa nie, z któ ry mi się ze tkną łem, są
bar dzo otwar ci w sto sun ku do osób, któ re uczą
się ich mo wy, i są go to wi chwa lić cu dzo ziem ców
za każ dą pró bę, co sta no wi bar dzo mi łą mo ty wa -
cję. uda ło mi się na wet za pi sać do gru py wo-
lon ta ria tu uni wer sy tec kie go, zaj mu ją ce go się
ochro ną śro do wi ska na te re nie kam pu su – był to

Rzeka bez wody, plaża bez
końca i kampus pachnący
pomarańczami

zima2013
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ciw nie, trud no spo tkać dwa ra zy tych sa mych lu dzi na im pre -
zie. ma to do bre i złe stro ny, mnie jed nak tro chę smu ci ło, 
że nie czu ło się zbyt nio żad ne go du cha wspól no ty. uda ło mi
się na to miast spo tkać na uli cy chło pa ka, któ ry cho dził ze mną
do li ceum w czę sto cho wie. oka zu je się, że aby się le piej po -
znać obaj musieliśmy zna leźć się w hisz pa nii… ko lej na rzecz,
któ ra osła bia po czu cie od ręb no ści „era smu sów”, to fakt, 
że za ję cia ma się tyl ko w gru pach ze „zwy czaj ny mi” stu den ta -
mi uV. to aku rat oce niam bar dzo po zy tyw nie, po nie waż da ło
to moż li wość za ob ser wo wa nia, jak funk cjo nu ją za ję cia dla
miej sco wych stu den tów. w nie któ rych gru pach, zwłasz cza 
z przed mio ta mi po an giel sku, przy jezd ni sta no wi li więk szość,
w in nych, hisz pań sko ję zycz nych, by wa ło, że na au li wy kła do -
wej znaj do wa ło się tyl ko kil ko ro z nich. pod sta wo wą róż ni cą 
w spo so bie oce nia nia, ja ką za ob ser wo wa łem, jest uwzględ -
nia nie czę ści prak tycz nej za jęć przy kształ to wa niu oce ny 
koń co wej. mo im zda niem to spra wie dli we roz wią za nie, mo ty -
wu ją ce do sys te ma tycz nej pra cy przez ca ły rok.

na uG. Jest kie ru nek „ad mi ni stra cja i na uki po li -
tycz ne”. wy da je mi się to bar dzo cie ka wą al ter na -
ty wą, po nie waż u nas, po za więk szym sku pie niem
na pra wie ad mi ni stra cyj nym i mniej szym na in -
nych ga łę ziach pra wa, moż na za uwa żyć, że pra -
wo i ad mi ni stra cja to prak tycz nie ten sam kie ru -
nek, róż nią cy się tyl ko za kre sem ba da nych ak tów
praw nych i stop niem sku pie nia na po szcze gól -
nych z nich.   

Je śli cho dzi o śro do wi sko stu den tów za gra nicz -
nych, trud no po wie dzieć, czy ono w ogó le ist -
nie je, po nie waż na sa mym uV (uni ver si tat de 
Va len cia) by ło ok. 3000 „era smu sów”, do te go ok.
2000 na po li tech ni ce i kil ku set na po mniej szych
uczel niach. w Gdań sku od pa ru lat je stem mniej
wię cej na bie żą co ze śro do wi skiem przy jezd nych
stu den tów za gra nicz nych. tu taj wszy scy się zna -
ją, trud no o ano ni mo wość. w wa len cji wręcz prze -
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700 eu ro. mie li śmy do po ko na nia dzie więć eta -
pów i ok. 5500 ki lo me trów. wśród in nych za łóg
pro mo wa li śmy ka szu by ja ko naj pięk niej szy pol ski
re gion. pierw szy etap ry wa li za cji prze bie gał przez
ma low ni cze ukra iń skie za kar pa cie. od wie dzi li śmy
gó ru ją cy nad oko li cą za mek w mu ka cze wie oraz
wje cha li śmy na prze łęcz we rec ką (840 m n.p.m.),
przez któ rą pierw si ar pa do wie wkro czy li w 896 r.
do ko tli ny pa noń skiej. od te go mo men tu przez
po nad ty siąc lat za kar pa cie znaj do wa ło się w gra -
ni cach wę gier. obec nie ten ubo gi re gion za miesz -
ku je ok. 150-ty sięcz na mniej szość wę gier ska, któ ra
sta no wi 12% po pu la cji.

dnia 24 sierp nia w ki jo wie uczest ni czy li śmy 
w ko lo ro wej pa ra dzie z oka zji dnia nie pod le gło -
ści ukra iny. raj do wy „check po int” zo stał te go
dnia zlo ka li zo wa ny przy im po nu ją cym mu zeum
wiel kiej woj ny oj czyź nia nej. nad kom plek sem
wzno si się po nad 100-me tro wy po mnik so wiec kiej
mat ki oj czy zny. Jak waż na jest na wscho dzie pa -
mięć o zwy cię stwie nad hi tle row ski mi niem ca mi,
zo ba czy li śmy tak że w ro syj skim woł go gra dzie.
sym bo lem mia sta jest mo nu men tal na rzeź ba
„mat ka oj czy zna wzy wa” (85 m), któ rą od wie dzi li -
śmy w 70. rocz ni cę bi twy sta lin gradz kiej. po mni ki
Le ni na w cen trach miast, za dba ne wo jen ne cmen -
ta rze, licz ne pa miąt ki po so wiec kiej prze szło ści 
i woj nie w la tach 1941–1945, a tak że kwia ty pod
po pier siem sta li na na mo skiew skim pla cu czer -
wo nym – to rze czy wi stość współ cze snej ro sji.

pod czas na szej po dró ży przez ka zach stan i uz -
be ki stan ob ser wo wa li śmy cha rak te ry stycz ne dla
azji Środ ko wej dys pro por cje roz wo jo we mię dzy
ob sza ra mi wiej ski mi a du ży mi mia sta mi. od wie -
dzi li śmy m.in. bo ga te aty rau, waż ny ośro dek 
prze rób ki ro py naf to wej, oraz ubo gie wio ski nad

„the Ba ma ko sum mer” – 23 sierp nia 2013 r. wy -
star to wa ła pierw sza let nia edy cja im pre zy, któ rą
wę grzy od kil ku lat or ga ni zu ją w pół noc nej afry ce.
do udzia łu w ama tor skiej ry wa li za cji raj do wej na
tra sie nyíre gyháza – tasz kient za pro sił mnie Grze -
gorz, miesz ka ją cy w Li zbo nie ab sol went wpia. 
po opusz cze niu uz be ki sta nu za mie rza li śmy wra -
cać przez ka zach stan, ural i mo skwę. łącz nie mie -
li śmy do prze je cha nia ok. 15 tys. ki lo me trów. ze
wschod ni mi dro ga mi po sta no wił zmie rzyć się tak -
że piotr Bej row ski, współ pra cow nik ośrod ka ana -
liz po li tycz no -praw nych, oraz łu kasz ka lo ciń ski,
naj bar dziej do świad czo ny kie row ca w ze spo le.

w kwiet niu tra fi li śmy na spi sa ne przez eu ge niu -
sza prycz kow skie go „wspo mnie nia ka szub skich
sy bi ra ków...”. przy mu so we prze sie dle nia po nad
15 tys. pol skich miesz kań ców po mo rza, w tym kil -
ku ty się cy ka szu bów, do ła grów na te re nie związ -
ku so wiec kie go są ma ło zna nym ele men tem
wo jen nej hi sto rii re gio nu. aresz to wa nia trwa ły od
stycz nia do kwiet nia 1945 ro ku. w wy ni ku de por -
ta cji śmierć po nio sło co naj mniej 2,5 tys. osób.
naj wię cej miesz kań ców ka szub prze trzy my wa no
w obo zach wo kół cze la biń ska na ura lu. pra co wa li
oni m.in. przy wy rę bie la sów, w ko pal niach wę gla
i azbe stu, ka mie nio ło mach oraz przy za ła dun ku
po cią gów. roz miesz cze nie ła grów, do któ rych tra -
fia li po mo rza nie, po kry wa ło się z tra są na szej 
wy pra wy. prze kaz po dróż ni czo -hi sto rycz ny uzna -
li śmy za bar dzo do bry spo sób na re ali za cję ce lu,
któ ry so bie po sta wi li śmy: przy po mnie nie i upa -
mięt nie nie lo sów po mor skich ze słań ców na tle 
so wiec kiej po li ty ki eks ter mi na cji i de por ta cji pro -
wa dzo nej pod czas ii woj ny świa to wej.

w raj dzie wy star to wa li śmy w ka te go rii wy ści go -
wej dla sa mo cho dów o war to ści mniej szej niż 

Kaszëbë – sybir 2013

wyprawa z historią w tle – czworo pomorzan, dwa kontynenty, blisko 15 tys. kilometrów śladami
sowieckich deportacji z pomorza w 1945 r. pod szyldem „kaszëbë team” młodzi podróżnicy jako
jedyny polski zespół ukończyli rajd „the Bamako summer” (węgry – uzbekistan), upamiętnili
pomorskie ofiary stalinowskich zbrodni i przymusowych przesiedleń, a także z całych sił promowali
na wschodzie swój region. wśród pomysłodawców oraz uczestników tego projektu znaleźli się
absolwenci i studenci uniwersytetu Gdańskiego, a także byli członkowie koła naukowego prawa
finansowego: ewa popiel, studentka wydziału prawa i administracji, oraz Grzegorz könig,
absolwent wydziału.
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go to wań do dnia nie pod le gło ści (1 wrze śnia). 
w miej sco wo ści kun grad świę to wa li śmy w tra dy -
cyj nej azja tyc kiej jur cie w to wa rzy stwie bur mi strza
mia sta oraz chiń skich i ko re ań skich przed się bior -
ców in we stu ją cych w sek tor ga zu ziem ne go.
uczest ni czy li śmy tak że w ka zach sko -uz bec kiej
im pre zie we sel nej oraz bra li śmy udział w fil mie re -
kla mu ją cym no we tro lej bu sy w urgen czu, ro dzin -
nym mie ście pio sen kar ki an ny Ger man.

pod czas sa mo cho do wej ry wa li za cji na Je dwab -
nym szla ku od wie dzi li śmy tak że chi wę, Bu cha rę
oraz sa mar kan dę, naj więk sze tu ry stycz ne atrak cje
kra ju. rajd „the Ba ma ko sum mer” ukoń czy li śmy
31 sierp nia w tasz kien cie, sto li cy uz be ki sta nu. 
w ka te go rii raj do wej za ję li śmy czwar tą po zy cję,
wy prze dza jąc... fia ta 126p w wę gier skich bar wach.

w dru giej czę ści wy pra wy uda li śmy się przez
ka zach stan w stro nę sy be rii. od wie dzi li śmy m.in.
no wo cze sną asta nę, mia sto part ner skie Gdań ska,
oraz sa ry sha gan, nie wiel ki port nad je zio rem Bał -
chasz. do tar li śmy tak że do miej sco wo ści do lin ka
pod ka ra gan dą. w bu dyn ku, w któ rym mie ści ło
się do wódz two jed ne go z naj więk szych obo zów

mo rzem ka spij skim. Ja dąc przez azja tyc ki step,
mu sie li śmy uwa żać na licz ne sta da wiel błą dów,
ko ni oraz krów, któ re nie jed no krot nie wkra cza ły 
na dro gę. Gdy 28 sierp nia wjeż dża li śmy do uz be -
ki sta nu, na gra ni cy wi tał nas na pis: „Go od luck”.
na dłu go za pa mię ta my za tło czo ne przej ście gra -
nicz ne, tłu my miej sco wych ob ła do wa nych wiel ki -
mi ba ga ża mi oraz woj sko strze gą ce po tęż nych
wrót do uz bec kiej au to no micz nej re pu bli ki ka ra -
kał pac kiej. ten pu styn ny re gion po ło żo ny jest nad
wy sy cha ją cym mo rzem aral skim. ka ta stro fa eko -
lo gicz na spra wi ła, że wo da cof nę ła się o po nad
150 km od mia stecz ka mujnak, któ re za cza sów
związ ku so wiec kie go by ło naj więk szym ośrod -
kiem prze my słu kon serw ryb nych w re gio nie. 
w ka ra kał pa cji, na ob sza rze sta no wią cym po ło wę
po wierzch ni pol ski, miesz ka je dy nie ok. 1,2 mln
osób. Jed ną trze cią lud no ści re pu bli ki sta no wią
nie zwy kle go ścin ni ka ra kał pa cy, nie wiel ki na ród
po cho dze nia tu rec kie go.

w uz be ki sta nie do świad czy li śmy, jak bar dzo
wschód róż ni się od za cho du. ostat ni ty dzień
sierp nia prze bie gał w tym kra ju pod zna kiem przy -
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kro cze niu ura lu przez Basz ki rię i ta tar stan do je -
cha li śmy do mo skwy. na tra sie od wie dzi li śmy 
ka zań, jed no z naj pięk niej szych ro syj skich miast, 
w któ rym w lip cu od by ła się let nia uni wer sja da,
oraz wło dzi mierz, hi sto rycz ną sto li cę ru si. w mo -
skwie, obok pla cu czer wo ne go i krem la, du że
wra że nie wy warł na nas bli sko 100-me tro wy po -
mnik ca ra pio tra i wiel kie go w mun du rze z epo ki
wiel kich od kryć geo gra ficz nych.

na za koń cze nie po dró ży na pol skim cmen ta -
rzu wo jen nym w ka ty niu upa mięt ni li śmy ofia ry so -
wiec kich zbrod ni na wscho dzie. wcze śniej
sym bo licz ny znicz za pa li li śmy tak że na otwar tym
w 2012 ro ku cmen ta rzu ka tyń skim w ki jo wie -
-By kow ni. wśród ta blic z ofia ra mi zbrod ni zna leź -
li śmy oso by uro dzo ne w ko ście rzy nie, wej he ro -
wie, Bru sach i czer sku...

do trój mia sta wró ci li śmy 12 wrze śnia. prze wi -
dzia ne w ra mach pro jek tu ce le za mie rza my osią -
gać po przez prze kaz po dróż ni czo -hi sto rycz ny
tak że po za koń cze niu wy pra wy.

w związ ku so wiec kim (tzw. karłag), obec nie znaj -
du je się bar dzo do brze urzą dzo ne mu zeum. naj -
cie kaw sza eks po zy cja do ty czy sta li now skich
de por ta cji, za po cząt ko wa nych w 1936 ro ku prze -
sie dle nia mi po la ków z ukra iny. wśród re pre sjo no -
wa nych grup znaj do wa ły się licz ne ma łe na ro dy,
m.in. cze cze ni, in gu sze oraz kał mu cy. od wie dzi -
li śmy tak że nie wiel ki obo zo wy cmen tarz w do lin -
ce oraz mu zeum ak mo liń skie go obo zu Żon
zdraj ców oj czy zny w ma li nów ce pod asta ną
(pod obóz karłagu). wśród więź niów naj więk sze -
go ła gru na te re nie ka zach sta nu znaj do wa li się
rów nież licz ni po la cy.

Śla da mi hi sto rii do tar li śmy do czka ło wa, kur ga -
nu, cze la biń ska, ko piej ska i ufy, sta cji koń co wych
przy mu so wych prze sie dleń miesz kań ców po mo -
rza w 1945 ro ku. we dług spo rzą dzo nej dla po wia -
tu ko ścier skie go li sty zi den ty fi ko wa nych ofiar
śmier tel nych de por ta cji naj wię cej lu dzi zmar ło 
w ko piej sku. Jest to waż ny ośro dek wy do by cia
wę gla bru nat ne go pod cze la biń skiem. po prze -

wię cej in for ma cji: www.fa ce bo ok.com/ka sze be te am
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Wyprawa z historią w tle –
czworo Pomorzan, dwa
kontynenty, blisko 15 tys.
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Hierarchiczna biurokracja 
czy dekoncentracja i partycypacja?

Jaka szkoła wyższa?
tu ry po li tycz nej, czy po pro stu men tal no ści

ludz kiej. okres trans for ma cji ustro jo wej od zna -

czał się – prze pra szam za znacz ne uogól nie -

nie, po zwa la na to po pu lar ny cha rak ter

ni niej sze go tek stu – przede wszyst kim ten -

den cją do roz bi ja nia struk tur hie rar chicz nych

i biu ro kra tycz nych i za stę po wa nia ich pod -

mio ta mi nie za leż ny mi i sa mo dziel ny mi lub po -

dej mo wa niu współ pra cy z ta ki mi pod mio ta mi.

do sko na łym przy kła dem te go zja wi ska mo gą

być: jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go czy

sa mo rzą du za wo do we go, a tak że zle ca nie re -

ali za cji za dań pu blicz nych pod mio tom spo za

struk tu ry pań stwa (np. pry wat nym przed się -

bior com, spo łecz nym or ga ni za cjom). trans for -

ma cja ustro jo wa wpi sy wa ła się więc w ści śle

okre ślo ną ak sjo lo gię, któ rą – znów ogól nie –

moż na by ło by spro wa dzić do kil ku pod sta wo -

wych po jęć: po moc ni czo ści (sub sy diar no ści),

de cen tra li za cji, de kon cen tra cji i par ty cy pa cji.

oce nia jąc z per spek ty wy lat tam tej sze 

wy da rze nia, któ rych wpraw dzie by łem świad -

kiem, ty le, że ze wzglę du na wiek, „świad kiem

bez re flek syj nym”), do cho dzę do wnio sku, że

by ły słusz ne, że ich efekt jest po zy tyw ny, że

pań stwo le piej funk cjo nu je („le piej”, czy li

spraw niej, ta niej, szyb ciej). choć – co oczy wi -

ste – jesz cze po zo sta ło mu tro chę do ide ału...

w tym kon tek ście na su wać się mo że py ta -

nie: sko ro ak sjo lo gia trans for ma cji ustro jo wej

spraw dzi ła się w uję ciu ca ło ści (pań stwa), jak

i po szcze gól nych czę ści (or ga nów, urzę dów),

to dla cze go mia ła by się nie spraw dzić w od -

nie sie niu do szko ły wyż szej? wy da wać by się

mo gło, że tym bar dziej spraw dzi się w szko le

aż da „or ga ni za cja” w ro zu mie niu

prak se olo gicz nym (przyj mij my, za 

Janem zie le niew skim, że or ga ni za cja

jest to „sys tem, któ re go upo rząd ko -

wa nie po le ga przede wszyst kim na

tym, że funk cjo nal nie zróż ni co wa ne

je go czę ści w za sa dzie współ przy czy -

nia ją się do po wo dze nia ca ło ści, 

a po wo dze nie ca ło ści jest istot nym

wa run kiem po wo dze nia czę ści”1)

przy bie ra okre ślo ną kon struk cję. Je -

że li ta ką or ga ni za cję two rzy pań stwo,

to ko niecz nie przy brać ona mu si ja -

kąś kon struk cję praw ną. in ny mi sło -

wy pe wien ze spół obo wią zu ją cych

norm praw nych wy zna cza m.in. jej

struk tu rę or ga ni za cyj ną, osa dzo ne 

w niej or ga ny i in ne jed nost ki or ga ni -

za cyj ne, a tak że ich try by dzia ła nia. te

nor my praw ne mo gą od dzia ły wać –

co oczy wi ste – na róż ne spo so by, za -

leż nie od do mi nu ją cej ide olo gii, kul -

wyż szej. tym cza sem kon struk cja

praw na szko ły wyż szej wie lo kroć 

hoł du je prze sta rza łym pa ra dyg ma -

tom ustro jo wym i or ga ni za cyj nym.

Jest zhie rar chi zo wa na i biu ro kra tycz -

na, nie czu ła na cha rak ter współ cze -

snej rze czy wi sto ści. szko ła wyż sza

wo ła o re kon struk cję, o urze czy wist -

nie nie w praw nej re gu la cji ten den cji

de kon cen tra cyj nych i par ty cy pa cyj -

nych. oczy wi ście w gra ni cach zdro -

we go roz sąd ku.

in ną kwe stią jest to, że or ga ny

szko ły wyż szej po sia da ją sze ro ki za -

kres kom pe ten cji or ga ni za cyj nych.

tym sa mym mo gą, w gra ni cach wy -

zna czo nych usta wą, sta rać się urze -

czy wist niać ten den cje de kon cen tra -

cyj ne (roz pra sza nia kom pe ten cji 

na or ga ny jed no stek we wnętrz nych)

i par ty cy pa cyj ne (wy ko rzy sty wania

po ten cjału pra cow ni ków i stu den tów

wy ka zu ją cych się za in te re so wa niem

spo łecz nym, czy mo że le piej – aka -

de mic kim za an ga żo wa niem). pew ne

kwe stie są więc do na pra wie nia

przez or ga ny sa mej szko ły, mu si jed -

nak po te mu ist nieć wo la.

mo że war to roz po cząć aka de mic -

ki dys kurs na te mat te go, jak po win -

na być ure gu lo wa na i zor ga ni zo wa na

pol ska uczel nia? al bo przy naj mniej

na sza gdań ska al ma ma ter? któż in -

ny, je śli nie aka de mi cy, mo że ta ki

dys kurs prze pro wa dzić le piej?

Konstrukcja prawna szkoły wyższej wielokroć hołduje przestarzałym
paradygmatom ustrojowym i organizacyjnym. Jest zhierarchizowana 

i biurokratyczna, nieczuła na charakter współczesnej rzeczywistości.

1 J. zieleniewski, Podstawowe pojęcia teorii systemów, organizacji, sterowania i zarządzania (próba systematyzacji pojęć i założeń),
[w:] Współczesne probemy zarządzania, praca zbiorowa, warszawa 1974, s. 355.


