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~Student prawa
- Na czym polega problem z żartami o prawnikach?
- Dla prawników nie są one śmieszne, a dla innych ludzi nie 
są one żartami.

~Student administracji
- Na czym polega problem z żartami o urzędnikach?
- Tego nikt nit wie, bo nikt nigdy nie słyszał takiego żartu. 
Za bardzo boli, żeby się nabijać.

~Nauczyciel akademicki
- A na czym polega problem z żartami o nauczycielach 
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2 słowowstępne

Sza now ni Pań stwo,

miło nam przekazać kolejny numer Gazety Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w wiosennej aranżacji.
Decyzją Redakcji każdą kolejną odsłonę Gazety poprzedzi „analiza krytyczna” obecnego systemu szkolnictwa wyższego.

Zamysł jest taki, żeby to samo środowisko akademickie pisało o tym, co w jego opinii jest mankamentem tego systemu.
Przy czym – co niezwykle istotne – tekst ma być krytyczny, a nie krytykancki. Chcemy, dysponując rzetelnymi argumentami,
włączyć się do dyskursu nad pożądanym kształtem szkolnictwa wyższego. Tym samym zachęcamy do lektury „analizy
krytycznej”, a także do przesyłania własnych spostrzeżeń i refleksji, które byłoby  warto  opublikować na łamach Gazety.

Ponadto chciałbym złożyć najserdeczniejsze podziękowania: Karolinie Wasiniewskiej, Alicji Dżuryk, Marcie Żamojdzie
oraz Michałowi Reszke, którzy to właśnie – w tychże wiosennych dniach – opuszczają mury naszej Alma Mater. Dziękuję 
za owocną współpracę, gratuluję z powodu obronionej (już albo niebawem) pracy magisterskiej oraz życzę samych sukcesów
w przyszłości! Dziękuję za pomoc i trzymam za Was kciuki! 

Z poważaniem

Ja kub H. Szla chet ko
Redaktor Naczelny

szanownipaństwo,
dobiegakońcakolejnyrokakademicki,sesjajużzapasem.skłaniatodospojrze-
niawsteczidokonaniaocenymijającegoroku.
niewątpliwie rok akademicki 2012/2013 na wydziale prawa i administracji

uniwersytetuGdańskiegookreślićmożna jako rokprzygotowańdopoważnych
zmian.niemalżejuż„jutro”ruszyrekrutacjananowykierunekstudiów–interdyscy-
plinarnąkryminologię.podobnieodprzyszłego rokuakademickiegowoparciu
onowyprogramiwnowejformuleprowadzonebędąstudiadoktoranckie.przygo-
towaliśmyrównieżprogramanglojęzycznychstudióweuropeanandinternational
BusinessLawandeuadministration,naktórerekrutacjaruszyw2014roku.ponad-
to,wchwiligdypiszętesłowa,trwaożywionadyskusjanadreformąstudiówpraw-
niczych,którejskutkimogąbyćodczuwalnejużzakilkamiesięcy.
zwłaszczaostatniezwymienionychprzedsięwzięćprzykuwadziśszczególną

uwagęorazwywołujezrozumiałeemocje.wszakedukacjaprzyszłychpokoleńpraw-
nikówtosprawaznaczniewykraczającapozaramyindywidualnychinteresów.nie
chodziwięcjedynieopotencjalnegokandydatanastudia,któremunależyzaofero-
waćatrakcyjnydlaniego„produkt”.niechodzirównieżtylkoodobrowydziału,
którymusiprzepłynąćprzezoceanniżudemograficznegowsposóbnajmniejuciąż-
liwydlazałogi.rzeczidzieoprzyszłość,tworzonąprzezosoby,którewnajbliższym
czasieiwkolejnychlatachwalczyćbędąomiejscanastudiachprawniczych.rzecz
idzieodobrowspólne.
truizmemniewątpliwiejeststwierdzenie,żerzeczpospolitątocząlicznepatolo-

gie.patologie te–coszczególniebolesnezperspektywypracownikawydziału
prawaiadministracji–dotykająrównieżwymiarusprawiedliwości.Gdywięczasta-
nawiamysię,jakpowinnywyglądaćstudiaprawnicze,pomyślmyotym,jakpowi-
nienfunkcjonowaćwymiarsprawiedliwości.czyimiustamipowinnaprzemawiać
temida?comożemyzrobić,abychociażokrokzbliżyćsiędotegoideału?
powyższesłowaskierowanesąprzedewszystkimdotychznas,którzyzakilka

chwilpodejmowaćbędąstrategicznedlawydziałudecyzje.wartojednak,abyte
samepytaniapostawiłsobiekażdyzczłonkównaszejwspólnoty–nieistotne,po
którejstroniestołuegzaminacyjnegozasiadający.comożemyuczynić,abyjutrzej-
sisłudzy„dobraisłuszności”okazalisięwarcipokładanegownichzaufaniai...co
możenaiwne–nadziei?

drhab.oktawiannawrot,prof.uG
wGdańskupierwszegowiosennegodniakwietnia

Z optymizmem wprzyszłość!
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Na osza co wa nie ja ko ści obec ne go sys te mu oce ny jest nie -
wąt pli wie zbyt wcze śnie i bę dzie moż na te go do ko nać do -
pie ro po za koń cze niu pro ce su przy zna wa nia ka te go rii
jed nost kom na uko wym. Nie mniej jed nak, już na pod sta wie
ob ser wa cji do tych cza so wych dzia łań zwią za nych z po -
przed ni mi oce na mi pa ra me trycz ny mi oraz ak tu al nie trwa ją -
cą ewa lu acją, moż na po ku sić się o kil ka uwag na tu ry
ogól nej.

Dwa py ta nia, ja kie mu si my so bie za dać przy kon stru owa -
niu ja kie go kol wiek sys te mu oce ny, to: (1) w ja kim ce lu oce -
niać oraz (2) jak oce niać? za cznę od pró by od po wie dzi na
dru gie py ta nie – bar dziej szcze gó ło we – w świe tle ak tu al -
nych za sad oce ny. w przy pad ku oce ny jed no stek na uko -
wych na le ży pa mię tać, że bę dzie my mie li do czy nie nia 
z bar dzo zróż ni co wa ny mi obiek ta mi pod le ga ją cy mi oce nie,
to zna czy róż ny mi za rów no pod wzglę dem wiel ko ści, jak 
i spe cy fi ki (mi mo po dzia łu jed no stek na gru py te ma tycz ne
w dal szym cią gu róż no rod ność jed no stek w każ dej gru pie
jest ogrom na). mo im zda niem w ta kim przy pad ku oce na po -
win na być opar ta na ana li zie moż li wie jak naj mniej szej licz -
by wskaź ni ków i to ta kich, któ re mo gą być mak sy mal nie
jed no znacz nie in ter pre to wa ne. w od róż nie niu od oce ny 
po je dyn cze go pra cow ni ka na uko we go, gdzie ra czej po win -
no się moż li wie wszech stron nie i in dy wi du al nie roz pa try -
wać wszyst kie je go osią gnię cia, przy oce nie wie lu du żych
jed no stek wpro wa dze nie każ de go do dat ko we go pa ra me tru
po wo du je tyl ko co raz to więk szą kom pli ka cję sys te mu i co -
raz więk szą nie jed no znacz ność oce ny. sto sun ko wo ła two
mo że wów czas dojść do sy tu acji, gdzie o koń co wym wy -
ni ku oce ny bę dą de cy do wać nie klu czo we osią gnię cia w da -
nym za kre sie (w tym przy pad ku w za kre sie na uki), ale
dzia łal ność do dat ko wa, mniej istot na w da nym aspek cie
(w tym przy pad ku w roz wo ju na uki). ty po wy przy kład te go
ro dza ju pro ble mów wy stą pił pod czas po przed niej oce ny pa -
ra me trycz nej jed no stek na uko wych, pod czas któ rej więk -
sze zna cze nie dla osta tecz nej oce ny mo gły mieć wy ni ki
fi nan so we jed nost ki na uko wej niż wy mier ne efek ty ba dań
na uko wych. Do pro wa dzi ło to do ja skra wych wy na tu rzeń,
gdy wyż szą ka te go rię uzy ska ły jed nost ki o zde cy do wa nie
mniej szym do rob ku na uko wym, ale lep szych re zul ta tach 

W jakim celu i jak oceniać jednostki naukowe?

Prof. dr hab. GrzeGorz WęGrzyn

fi nan so wych – nie wy ni ka ją cych by naj mniej z ich osią gnięć
na uko wych uzy ska nych w okre sie pod le ga ją cym oce nie.
Nie ste ty obo wią zu ją cy pod czas ewa lu acji jed no stek na uko -
wych w 2013 ro ku sys tem nie jest pro sty. obej mu je on bo -
wiem oce nę bar dzo wie lu pa ra me trów, z róż ny mi wa ga mi,
co po wo du je, że na wet je go twór cy przy zna ją, że nie są 
w sta nie prze pro wa dzić sy mu la cji dzia ła nia ta kie go sys te -
mu, co prze ja wia się cho ciaż by tym, iż nie moż na by ło okre -
ślić po zio mu jed no stek re fe ren cyj nych dla po szcze gól nych
ka te go rii (czy li wir tu al nych jed no stek, któ rym przy pi sa ne są
od po wied nie war to ści po szcze gól nych współ czyn ni ków, 
a któ re bę dą wy zna czać gra ni ce po mię dzy fak tycz ny mi jed -
nost ka mi ka te go rii a, B i c). oso bi ście uwa żam, iż je dy nym

rok2013,oprócz innychważnychwydarzeńwnauce, jestdlawszystkichpolskich jednostek
naukowychszczególnyzewzględunakolejnąedycjęprzyznawaniakategoriinaukowych.mimoiż
tegotypuocenaefektywnościdziałalnościnaukowejodbywałasięwpolscejużkilkukrotnie,obecna
ewaluacjaniesiekilkanowości,zktórychzanajważniejszenależyuznaćto,żeporazpierwszy
zasadyocenyzostałyopracowaneprzezspecjalniedo tegocelupowołanegremium,złożone
wyłącznieznaukowców–komitetewaluacjijednosteknaukowych–orazżeporazpierwszyankiety
ocenyjednostekskładanesąwelektronicznymsystemiepoL-on,którymazapewnićintegrację
wszelkichinformacjidotyczącychdziałalnościnaukowejidydaktycznejpolskichszkółwyższych
iinnychinstytucjizajmującychsiębadaniaminaukowymi.
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bez spor nym mier ni kiem efek tyw no ści pra cy na uko wej 
są pu bli ka cje na uko we i to one po win ny sta no wić za sad ni -
czą – je śli nie je dy ną – mia rę po zio mu jed no stek na uko -
wych. ta kie go ty pu dzia łal ność jak cho ciaż by or ga ni zo wa nie
kon fe ren cji czy wy ko ny wa nie eks per tyz, jak kol wiek waż na
dla ogól ne go roz wo ju, wca le nie mu si od zwier cie dlać 
po zio mu na uko we go jed nost ki. sła ba na uko wo jed nost ka
mo że prze cież or ga ni zo wać licz ne, ale nie wie le zna czą ce
kon fe ren cje, a jej pra cow ni cy mo gą wy ko nać wie le drob -
nych, ru ty no wych eks per tyz i uzy skać przez to wyż szą oce -
nę. oczy wi ście kon fe ren cje na uko we są waż ne, ale tyl ko
wte dy, je śli prze kła da ją się na stęp nie na pu bli ka cje na uko -
we, wy star czy za tem oce niać tyl ko pu bli ka cje. po dob nie
zresz tą jest w przy pad ku punk tów za uzy ska ne stop nie i ty -
tu ły na uko we. prze cież te stop nie i ty tu ły uzy sku je się 
w opar ciu o wy ni ki prac na uko wych, któ re po win ny być pu -
bli ko wa ne. Nie wi dzę za tem za sad no ści za rów no „po dwój -
ne go punk to wa nia” (gdy sto pień lub ty tuł zo stał uzy ska ny
na pod sta wie pu bli ka cji), jak też punk to wa nia mier nych na -
uko wo osią gnięć (na przy kład dok to ra tów, któ rych wy ni ki
nie są pu bli ko wa ne – czy li ina czej mó wiąc, mier nych na -
uko wo dok to ra tów).  w związ ku z po wyż szym, w ob li czu
skom pli ko wa ne go sys te mu oce ny jed no stek na uko wych
obo wią zu ją ce go w ro ku 2013, ocze ku ję wy ni ków tej oce ny
z dość du żą nie pew no ścią, czy aby wy ni ki te bę dą od zwier -
cie dlać fak tycz ny po ziom na uko wy oce nia nych jed no stek.

py ta nie „w ja kim ce lu oce niać jed nost ki na uko we?” wy -
da je się z po zo ru ła twe. oczy wi ście od po wiedź po win na
brzmieć: „w ce lu pod wyż sze nia po zio mu na uki w kra ju”. 
z za ło że nia za tem oce na ma z jed nej stro ny wska zy wać kie -
run ki dzia łań i prio ry te ty wy zna cza ne przez or gan nad zo ru -
ją cy (w tym przy pad ku mi ni ster stwo Na uki i szkol nic twa
wyż sze go), z dru giej zaś stro ny, po przez wy sta wie nie kon -
kret nej oce ny, wska zy wać, co na le ży w da nej jed no st ce po -
pra wić, aby dzia ła ła ona bar dziej efek tyw nie. wo bec
sta wia nych przez mi ni ster stwo za dań kie row nic two jed no -
stek na uko wych ma za tem pra wo ocze ki wać od te go or ga -
nu wska zó wek, ja kie są wo bec nich ocze ki wa nia. Dla
przy kła du, w za kre sie dzia łal no ści na uko wej, któ rej wy mier -
nym efek tem są – jak wcze śniej wska za łem – pu bli ka cje,
wska zów ka mi ta ki mi są nie wąt pli wie war to ści przy pi sy wa -
ne róż nym ro dza jom pu bli ka cji. Na ich pod sta wie kie row nik
jed nost ki po wi nien za tem m.in. wie dzieć, czy or gan nad zo -
ru ją cy pre fe ru je rów no mier ny roz wój na uko wy na śred nim
po zio mie, czy też pro mo wa nie wy bit nych jed no stek. oczy -
wi ście przy każ dej oce nie ta kie war to ści są po da wa ne, 
nie mniej jed nak ogrom nym pro ble mem wszyst kich do tych -
cza so wych ocen pa ra me trycz nych, włącz nie z ak tu al ną
ewa lu acją jed no stek na uko wych, jest to, że – po pierw sze –
za sa dy oce ny są po da wa ne do wia do mo ści już po za koń -
cze niu oce nia ne go okre su, a – po dru gie – za sa dy te są 
w bar dzo istot ny spo sób zmie nia ne w każ dej na stęp nej 
pro ce du rze oce ny. Jest to do tych czas naj więk szy man ka -
ment sys te mu oce ny jed no stek na uko wych w pol sce, 

któ ry prak tycz nie unie moż li wia ra cjo nal ne za rzą dza nie jed -
nost ka mi na uko wy mi w za kre sie stra te gii ich roz wo ju na -
uko we go. Ja kie kol wiek bo wiem de cy zje do ty czą ce zmian 
w jed no st ce w kie run ku do sto so wa nia się do pre fe ren cji
wska za nych przez or gan nad zo ru ją cy oka zu ją się po kil ku
la kach błęd ne w związ ku ze zmia ną za sad oce ny – czy li 
w prak ty ce ze zmia ną tych pre fe ren cji. moż na oczy wi ście
po wie dzieć, że jed nost ka, któ rej wszy scy pra cow ni cy pro -
wa dzą wszyst kie ba da nia na naj wyż szym świa to wym po -
zio mie, bę dzie za wsze zna ko mi cie oce nio na. to praw da, ale
pro blem tkwi w tym, że wia do mo, iż ta ka sy tu acja nie zda rza
się nie tyl ko w pol skich jed nost kach, ale też w ogrom nej więk -
szo ści jed no stek na świe cie. sko ro tak, to  kie row nic two
jed nost ki na uko wej, aby mo gło efek tyw nie nią za rzą dzać 
i uzy ski wać zna czą ce fun du sze, mu si dla przy kła du wie -
dzieć, czy roz pa tru jąc kan dy da tu ry w kon kur sie na sta no -
wi sko na uko we, po win no pre fe ro wać ba da czy po tra fią cych
pu bli ko wać licz ne pra ce, w spe cja li stycz nych cza so pi -
smach, do ty czą ce szcze gó ło wych aspek tów ba dań w da -
nej dys cy pli nie (pra ce, któ re nie do pro wa dzą co praw da
do prze ło mu, ale z du żym praw do po do bień stwem przy niosą
pew ne szcze gó ło we wy ni ki), czy też ba da czy ukie run ko wa -
nych na pro wa dze nie ry zy kow nych pro jek tów i do ko ny wa -
nie rzad kich, ale prze ło mo wych od kryć (co mo że im się
uda wać raz na kil ka lat, ale mo że też wca le się nie udać...).
Je śli kie row nik jed nost ki nie wie, ja kie mo gą być kon se -
kwen cje fi nan so we po dej mo wa nych de cy zji, to za rzą dza nie
jed nost ką w sfe rze po li ty ki na uko wej spro wa dzać się mu si
je dy nie do roz wią zy wa nia drob nych bie żą cych pro ble mów,
bez moż li wo ści re ali za cji dłu go fa lo wej stra te gii.

pod su mo wu jąc, uwa żam, że aby ewa lu acja jed no stek 
na uko wych przy no si ła ocze ki wa ne re zul ta ty w po sta ci pod -
no sze nia po zio mu prac na uko wych w kra ju, mu szą być
speł nio ne na stę pu ją ce wa run ki: 
1.oce na mu si być opar ta na ja snych i ła twych do okre śle -

nia kry te riach, tak aby o osta tecz nej oce nie de cy do wa ły
klu czo we, a nie po bocz ne, osią gnię cia;

2.za sa dy oce ny po win ny być zna ne przed roz po czę ciem
okre su pod le ga ją ce go oce nie, tak aby kie row nic two jed -
no stek mo gło od po wied nio wcze śnie re ago wać w ra zie
uzy ski wa nia nie za da wa la ją cych re zul ta tów;

3.szcze gó ło we wy ni ki oce ny (nie tyl ko przy zna na ka te go -
ria, lecz tak że wy ni ki ogól ne uzy ska ne przez po szcze gól -
ne jed nost ki oraz ana lo gicz ne wy ni ki w po szcze gól nych
pa ra me trach) mu szą być zna ne kie row nic twu jed no stek
lub być upu blicz nio ne, tak aby kie row nic two to mo gło
oce nić efek ty swo ich dzia łań i ewen tu al nie do ko nać od -
po wied nich mo dy fi ka cji;

4.pod sta wo we za sa dy oce ny po win ny być w mia rę sta bil -
ne w dłu gim okre sie, tak aby kie row nic two jed no stek mo -
gło re ali zo wać dłu go trwa łe stra te gie roz wo ju na uko we go.
czy te kry te ria speł nia obec nie prze pro wa dza na oce na? 

z od po wie dzią po cze kaj my do za koń cze nia pro ce su ewa lu -
acji jed no stek na uko wych, czy li do wrze śnia 2013 ro ku.
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mi ło nam ob wie ścić, że pan Dok tor prze my sław Dą brow -
ski, pra cow nik na uko wy w Ka te drze hi sto rii pań stwa i pra -
wa polskiego na wy dzia le pra wa i ad mi ni stra cji ug, uzy skał
sto pień na uko wy dok to ra ha bi li to wa ne go na uk praw nych.
przed mio to wa uchwa ła zo sta ła pod ję ta dnia 16 kwiet nia
2013 ro ku przez ra dę wy dzia łu pra wa i ad mi ni stra cji 
uni wer sy te tu mi ko ła ja Ko per ni ka w to ru niu na wnio sek Ko -
mi sji ds. prze pro wa dze nia prze wo du ha bi li ta cyj ne go. 
w skła dzie Ko mi sji za sia da li: pa no wie pro fe so ro wie piotr
win czo rek, le szek lesz czyń ski, Ja nusz Ju styń ski, ma rek
ma cie jew ski, Da riusz szpo per, an drzej za krzew ski oraz pan

Nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych
przemysławowi Dąbrowskiemu

JaKub h. szlacheTKo

pro fe sor zbi gniew Na wor ski. ser decz nie gra tu lu je my!
pan Dok tor prze my sław Dą brow ski spe cja li zu je się w hi -

sto rii pań stwa i pra wa polskiego oraz w hi sto rii dok tryn 
po li tycz no -praw nych. Nie daw no uka za ła się je go książ ka 
pt. Roz po li ty ko wa ne Mia sto. Ustrój po li tycz ny pań stwa 
w kon cep cjach pol skich ugru po wań dzia ła ją cych w Wil nie 
w la tach 1918–1939. za sad ni czym ce lem, ja ki po sta wił 
so bie au tor, by ło od two rze nie wy su wa nych przez pol skie
ugru po wa nia w wil nie, w okre sie dwu dzie sto le cia mię dzy wo -
jen ne go, po stu la tów w za kre sie ustro ju po li tycz ne go pań stwa
pol skie go.

Po lewej dr Jakub szmit, po prawej prof. nadzw. dr hab. Monika Tomaszewska

Każ de mu stu den to wi, na wet naj bar dziej za an ga żo wa ne -
mu w na ukę pra wa, myśl o se sji eg za mi na cyj nej z tYm
przed mio tem spę dza sen z po wiek. pra wo pra cy, bo o tym
przed mio cie mo wa, zy ska ło mia no jed ne go z naj trud niej -
szych i „re pe to no śnych” w to ku stu diów praw ni czych i ad -
mi ni stra cyj nych. oka zu je się jed nak, że nie bra ku je i ta kich,
któ rzy po dej mu ją się tru dów po zna nia za ka mar ków tej ga -
łę zi pra wa i czy nią to nie dość, że z pa sją, to jesz cze z po -
lo tem.

Jed nym z tych am bit nych jest pra cow nik na sze go wy -
dzia łu – Ja kub szmit – któ ry to 25 lu te go 2013 ro ku obro -
nił roz pra wę dok tor ską pt. „praw ny cha rak ter związ ków
za wo do wych”. pro mo to rem pra cy był pan pro fe sor Ja kub

Nie taki diabeł straszny
ste li na, jej re cen zen ta mi zaś pan pro fe sor mi ro sław wło -
dar czyk z uni wer sy te tu Łódz kie go i pa ni pro fe sor mo ni ka
to ma szew ska z uni wer sy te tu gdań skie go.

wy bór te ma tu nie był przy pad ko wy. Jak pod kre śla pan
Dok tor: Do tych czas za gad nie nie to do cze ka ło się do słow -
nie jed ne go ar ty ku łu, tym sa mym ba da nia nie dość, że nie
na le ża ły do pro stych, to by ły nie zwy kle in te re su ją ce. Świe -
żo upie czo ny ad iunkt za py ta ny o to, czym jest dla nie go
stop nień na uko wy dok to ra, z prze ko na niem od po wia da:
Przede wszyst kim zwień cze niem ogrom ne go wy sił ku, ale 
i sa tys fak cją z sze re gu zna czą cych wnio sków, do któ rych
uda ło się dojść. pa nu Dok to ro wi skła da my ser decz ne gra -
tu la cje i ży czy my dal szych suk ce sów za wo do wych!

Karolina WasinieWsKa
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nie ob sa dzo nej ka te go rii, po ko nu jąc kil ka na ście in nych –
skrom nie przy zna je pra cow nik Ka te dry pra wa han dlo we go
i pra wa mię dzy na ro do we go pry wat ne go, do da jąc, iż sło wa
uzna nia, pły ną ce od zna mie ni tych oso bi sto ści z bran ży, za
pod ję cie się opi sa nia trud nej i do nio słej te ma ty ki w tak przy -
stęp ny spo sób, by ły nie zwy kle po krze pia ją ce.

Dwu dzie ste go mar ca br., pod czas ga li fi na ło wej w war sza -
wie, na gro dę za książ kę trak tu ją cą o bez czyn no ści or ga nu 
ad mi ni stra cji pu blicz nej w po stę po wa niu ad mi ni stra cyj nym
od bie rał tak że dr mi chał mi łosz z Ka te dry pra wa ad mi ni stra -
cyj ne go. istot nym po wo dem, dla któ re go pod jął się ba dań,
by ło zna cze nie te go zja wi ska z punk tu wi dze nia praw jed -
nost ki oraz re ali za cji pra wa ad mi ni stra cyj ne go. Wy da je mi
się, że książ ka ta mo że słu żyć prak ty kom pra wa, pra cow ni -
kom ad mi ni stra cji pu blicz nej, a tak że wszyst kim tym, któ -
rych zja wi sko bez czyn no ści or ga nu ad mi ni stra cyj ne go
mo że bez po śred nio do ty kać – za zna cza na gro dzo ny.

uskrzy dlo nych i ozło co nych za swą cięż ką pra cę (bez po -
trze by spo ży wa nia red Bul la) in for mu ję, iż ca ła uni wer sy -
tec ka spo łecz ność pę ka z du my!

„Dzien nik ga ze ta praw na” jest or ga ni za to rem co rocz ne go
kon kur su „zło te skrzy dła”, ma ją ce go na ce lu pro pa go wa -
nie te ma ty ki praw nej oraz po moc mło dym i zdol nym oso bom
w re ali za cji ich na uko wo-za wo do wych am bi cji. pre sti żu 
te mu wy da rze niu do da je fakt, iż mo no gra fie oce nia ne są
przez ka pi tu łę skła da ją cą się nie tyl ko z wy bit nych pro fe so -
rów, ale rów nież przed sta wi cie li za wo dów praw ni czych.
spo śród kil ku dzie się ciu prac zgła sza nych przez wy daw nic -
twa praw ni cze (nie rzad ko bez ini cja ty wy czy wie dzy sa mych
za in te re so wa nych, co jest do dat ko wą gra ty fi ka cją) wy bra -
no czte ry po zy cje książ ko we w ka te go riach: pra wo go spo -
dar cze, pra wo ad mi ni stra cyj ne, pra wo pra cy i ubez pie czeń
spo łecz nych oraz pra wo po dat ko we. w pierw szych dwóch
bez kon ku ren cyj ni oka za li się pra cow ni cy wy dzia łu pra wa 
i ad mi ni stra cji uni wer sy te tu gdań skie go.

Na gro dę głów ną za książ kę „umo wa de we lo per ska. Kon -
struk cja praw na i za bez pie cze nie wza jem nych rosz czeń
stron” otrzy mał dr Bar tło miej gli niec ki, któ ry na wia do mość
o wy róż nie niu nie krył swe go za sko cze nia. Sa tys fak cja by -
ła tym więk sza, iż książ ka zo sta ła uzna na za naj lep szą w sil -

Laury dodały im skrzydeł

Karolina WasinieWsKa
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„Jak do brze nam zdo by wać gó ry”

– Gór mo że na ra zie nie zdo by wa my, cho ciaż wy si łek
wło żo ny w przej ście pierw szej tra sy moż na swo bod nie
przy rów nać do wy sił ku ko niecz ne go do wej ścia na nie je den
szczyt – pod su mo wu ją człon ko wie Ko ła wy ciecz kę na Ko -
cie wie, któ rą roz po czę li swo ją dzia łal ność. mi mo nie daw nej
zi my i nie za wsze kom for to wych wa run ków 24 oso by ru -
szy ły szla kiem zie mi tczew skiej i szla kiem zie mi wie rzy cy,
aby od kryć pięk no Ko cie wia.

„i mło dą pier sią chło nąć wiatr”

wia tru pra wie się nie czu ło. Do sko na ła at mos fe ra i wcze -
sno wio sen na au ra sprzy ja ły prze dzie ra niu się przez bór 
i po ko ny wa niu wraz z wie rzy cą jej za krę tów. Każ dy po -
dmuch, prze sy co ny za pa chem bu dzą cej się z dłu gie go 
zi mo we go snu przy ro dy, je dy nie mo ty wo wał do dal sze go
ma sze ro wa nia.

„pręż ny mi sto py dep tać chmu ry”

oczy wi ście nie do słow nie, a w prze no śni. gru pa pro wa -
dzo na przez stu den ta na sze go wy dzia łu, pi lo ta i prze wod -
ni ka ar ka zyg mun ta (au tor tek stu – przyp. red.), prze no si ła
się w chmu ry ludz kiej wy obraź ni i kunsz tu ludz kiej dło ni,
spa ce ru jąc po wo li na wą pel pliń skiej ka te dry czy od po czy -
wa jąc w ka me ral nej świą ty ni w raj ko wach. pręż ny krok pro -
wa dził gru pę przez ko lej ne wio ski i mia sta, przy oka zji
od kry wa jąc pięk no tam tej sze go kra jo bra zu.

„i pal ce ra nić ostrzem Tatr”.

– Ta try to plan na przy szłość – mó wi pre zes Ko ła, pa weł
ho licz ko. – Jak już zbie rze my od po wied nio wy trwa łą eki pę,
na pew no za ata ku je my naj wyż sze pol skie gó ry. zdo by wa -
nia tych i wie lu in nych szczy tów w imie niu re dak cji au tor
ni niej sze go ar ty ku łu ży czy. a te raz po ra koń czyć ar ty kuł, 
za my kać lap to pa i go nić gru pę, bo w le sie po wo li cich nie
śpie wa na przez na szych po dróż ni ków pio sen ka...

„Hej że hej, hej że ha,
żyj my więc, pó ki czas.
Bo kto wie, bo kto wie,
kie dy zno wu uj rzę Was...”

w ze szłym nu me rze przed sta wi li śmy wam, Dro dzy czy tel -
ni cy, dwa ko ła na uko we – jed no już do brze za ko rze nio ne 
w struk tu rach na sze go wy dzia łu, a dru gie do pie ro co po -
wsta łe. ten układ bę dzie my kon ty nu ować.

wśród wie lu kół na uko wych po cze sne miej sce zaj mu je
Ko ło Na uko we pra wa Kar ne go. Dzia ła na na szym wy dzia le
już 17 lat, choć je go lo sy by ły dość burz li we. KNpK ja ko jed -
no z pierw szych wy da wa ło swój pe rio dyk. póź niej je go lo sy
przy po mi na ły prze bieg si nu so idy. raz by ło naj ak tyw niej szym
ko łem, a cza sem je go ak tyw ność by ła nie zbyt do strze gal na.
ale to już prze szłość. wła śnie kon sty tu uje się no wy za rząd
Ko ła (w mo men cie prze sła nia tek stu do skła du wy nik wy bo -
rów nie jest jesz cze zna ny – przyp. Red.). ale pla ny na przy -
szłość brzmią do syć am bit nie. Na pierw szy ogień ak tyw ność
Ko ła sku pi się na przy pra wia ją cej o dresz czyk emo cji pre -
zen ta cji na Bał tyc ki fe sti wal Na uki. – Za da nie dla chęt nych
bę dzie po le ga ło na zna le zie niu win ne go po peł nie nia zbrod ni
za bój stwa. Na zwie dza ją cych bę dzie cze kał trup i pew ne po -
szla ki, na pod sta wie któ rych na le ży wska zać za bój cę – mó -
wią człon ko wie ustę pu ją ce go za rzą du. – Po za tym szy ku je my
dys ku sję, de ba tę na do syć kon tro wer syj ny te mat. szcze gó -
łów jed nak nie zdra dza ją, a za pra sza ją na ma jo we im pre zy.

w dal szej ko lej no ści Ko ło sku pi się na wzno wie niu wy -
da wa nia ze szy tów na uko wych i or ga ni za cji spo tkań, któ -
rych za da niem ma być uświa do mie nie stu den tom, że pra wo
kar ne to nie tyl ko dwie usta wy – Ko deks kar ny i Ko deks 
po stę po wa nia kar ne go – ale tak że róż ne in ne ak ty praw ne,
któ rych wpływ na funk cjo no wa nie tej ga łę zi pra wa jest bar -
dzo istot ny. – Przy szli pro ku ra to rzy czy sę dzio wie, któ rych
w na szym ko le na pew no kil ku się znaj dzie, po win ni wie -
dzieć, na co się szy ku ją. Dla te go, gdy tyl ko czas na to 
po zwo li, na człon ków ko ła cze ka ją wyj ścia do za kła dów kar -
nych czy na sek cję zwłok. prze ży cie tyl ko dla osób o moc -
nych ner wach, ale mło dzi kar ni ści uśmie chem zby wa ją
na sze oba wy. w koń cu kie dyś bę dzie to dla nich chleb 
po wsze dni. gra tu lu je my od wa gi i ży czy my wie lu wra żeń
przy sek cyj nych sto łach czy w blo kach wię zien nych.

spo śród no wych ini cja tyw stu den tów wpia ug szcze -
gól ną uwa gę przy ku ło roz po czę cie dzia łal no ści mię dzy wy -
dzia ło we go Ko ła tu ry stycz ne ug, któ re go głów nym ce lem
jest pro pa go wa nie po praw nej po sta wy tu ry stycz nej i uka -
zy wa nie pięk na po dró żo wa nia z ple ca kiem na ra mio nach po
szla kach i bez dro żach.

Organizacje żaków w działaniu

arKadiusz zyGMunT

Koło naukowe, jak cudownie to brzmi –możnaby rzec,parafrazującsłowapiosenki „Hakuna
matata”.uczestniczeniewpracachkółnaukowychtoogromnaszansanarozwójwłasnejwiedzy,
aleizwykła,ludzkafrajda.nanaszymwydzialefunkcjonujeogromnaichilość,akażdaztych
organizacjiszukachętnychdodziałaniawjejstrukturach.aleniepoto,abytylkofunkcjonować,ale
przedewszystkim,abydaćstudentomszansęnaposzerzaniehoryzontówispektrumposiadanej
wiedzy.
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in sty tu cji umoż li wia ją cych pra cow ni kom i stu den tom par -
ty cy pa cję w pro ce du rach de cy zyj nych szko ły wyż szej 
(są to in sty tu cje mniej lub bar dziej for tun ne, ale są). po ja -
wia się jed nak py ta nie: czy są one pra wi dło wo skon stru -
owa ne i czy umoż li wia ją osią gnie cie za ło żo ne go re zul ta tu?
od po wiedź z pew no ścią nie jest pro sta, nie jest rów nież jed -
no znacz na. po nad to – jak się mo że wy da wać – nie jest po -
zy tyw na.

po ni żej znaj du je się pro po zy cja ak tu praw ne go, któ re go
in sty tu cje rów nież od da ją isto tę i sens par ty cy pa cji pra cow -
ni ków i stu den tów w pro ce du rach de cy zyj nych or ga nów
uni wer sy te tu gdań skie go i or ga nów je go jed no stek pod sta -
wo wych, ale – być mo że, co po zo sta wiam do in dy wi du al -
nej oce ny – czy nią to w spo sób bar dziej prag ma tycz ny oraz
prak se olo gicz nie uza sad nio ny.

ter min „par ty cy pa cja” ro bi za wrot ną ka rie rę i – jak się zda -
je – na trwa łe wpi sał się do apa ra tu  wy ko rzy sty wa ne go na
ob sza rze na uk spo łecz nych, a szcze gól nie so cjo lo gii i po li -
to lo gii. Nie oce nia jąc te go fak tu i nie wda jąc się w ana li zy
na tu ry lin gwi stycz nej, war to pod kre ślić, że ozna cza on nie -
zwy kle istot ne zja wi sko spo łecz ne. par ty cy pa cja, in ny mi
sło wy rzecz uj mu jąc, to udział pod mio tów (jed nost ki lub jej
or ga ni za cji) w okre ślo nych pro ce du rach de cy zyj nych pań -
stwo wych i sa mo rzą do wych jed no stek or ga ni za cyj nych.

tak ro zu mia na par ty cy pa cja mo że więc zajść rów nież 
w struk tu rze za kła du pu blicz ne go, ja kim jest uni wer sy tet
gdań ski, i za się giem pod mio to wym ob jąć za rów no per so -
nel te go za kła du (pra cow ni ków), jak i je go użyt kow ni -
ków (stu den tów). prze pi sy usta wy z dnia 27 lip ca 2005 
ro ku – pra wo o szkol nic twie wyż szym prze wi du ją sze reg 

chy ba że za cho dzi ko niecz ność od by cia po sie dze nia 
do dat ko we go.

2. Dzie kan ogła sza z co naj mniej dwu ty go dnio wym wy prze -
dze niem do kład ny ter min, go dzi nę oraz miej sce po sie -
dze nia wydziałowego ze bra nia pra cow ni cze go.

3. ogło sze nie Dzie ka na pod le ga za miesz cze niu w za kład ce
ak tu al no ści na stro nie głów nej wy dzia łu oraz w tej sa mej
za kład ce na stro nach wszyst kich ka tedr oraz rów no rzęd -
nych jed no stek or ga ni za cyj nych za trud nia ją cych pra cow -
ni ków nie sa mo dziel nych. po nad to ogło sze nie Dzie ka na
za miesz cza się w paź dzier ni ko wym nu me rze cza so pi sma
o wy dzia ło wym za się gu.

§4
1. prze wod ni czą cym wy dzia ło we go ze bra nia pra cow ni cze -

go jest Dzie kan.
2. Dzie kan otwie ra, pro wa dzi oraz za my ka po sie dze nie

wydziałowego ze bra nia pra cow ni cze go.
3. Dzie ka na wspo ma ga pro dzie kan do spraw Na uki oraz

pro dzie kan do spraw ...
§5

1. przed mio tem po sie dze nia wy dzia ło we go ze bra nia pra -
cow ni ków są spra wy z za kre su:
1) po li ty ki roz wo ju in fra struk tu ral ne go,
2) po li ty ki per so nal nej i ka dro wej,
3) po li ty ki na uko wej i dy dak tycz nej,
4) ...

Na pod sta wie ... sta tu tu uni wer sy te tu gdań skie go za rzą dza
się, co na stę pu je:

§1
1. ile kroć w za rzą dze niu jest mo wa o:

1) or ga nach wy dzia łu – ro zu mie się przez to Dzie ka na
wy dzia łu ... uni wer sy te tu gdań skie go, pro dzie ka na do
spraw Na uki oraz pro dzie ka na do spraw ...,

2) pra cow ni kach nie sa mo dziel nych – ro zu mie się przez
to pra cow ni ków na uko wych, na uko wo -dy dak tycz nych
oraz dy dak tycz nych za trud nio nych na sta no wi sku asy -
sten ta lub ad iunk ta.

2. prze wi du je się na stę pu ją ce for my współ pra cy or ga nów
wy dzia łu z pra cow ni ka mi nie sa mo dziel ny mi:
1) wy dzia ło we ze bra nie pra cow ni cze,
2) pro ble mo we gru py ro bo cze.

§2
1. wy dzia ło we ze bra nie pra cow ni cze to for ma współ pra cy

przy bie ra ją ca po stać spo tka nia otwar te go dla wszyst kich
za in te re so wa nych pra cow ni ków nie sa mo dziel nych.

2. w wy dzia ło wym ze bra niu pracowniczym nie mo gą brać
udzia łu oso by oraz ogra ny in ne niż te, o któ rych mo wa
w §1 ust. 1.

§3
1. po sie dze nia wy dzia ło we go ze bra nia pra cow ni cze go od -

by wa ją się co naj mniej raz do ro ku aka de mic kie go, w ter -
mi nie przy pa da ją cym na dru gą po ło wę paź dzier ni ka,

O potrzebie partycypacji akademickiej kilka refleksji
ogólnej natury

JaKub h. szlacheTKo

zarządzenie Dziekana wydziału ...
uniwersytetu gdańskiego

nr .../.../2013
z dnia ... 2013 roku

w sprawie określenia zasad i form współpracy organów wydziału ... z pracownikami niesamodzielnymi
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2. w wy dzia ło wym ze bra niu pra cow ni ków nie mo gą brać
udzia łu oso by oraz ogra ny in ne niż te, o któ rych mo wa
w §1 ust. 1.

§8
1. po sie dze nia pro ble mo wych grup ro bo czych od by wa ją się

co naj mniej raz na dwa mie sią ce.
2. Ko or dy na tor ogła sza z co naj mniej dwu ty go dnio wym 

wy prze dze niem do kład ny ter min, go dzi nę oraz miej sce
po sie dze nia pro ble mo wej gru py ro bo czej.

§9
1. Ko or dy na to rem pro ble mo wej gru py ro bo czej jest pra cow -

nik nie sa mo dziel ny wy bra ny przez człon ków gru py spo -
śród swo je go gro na.

2. Ko or dy na tor otwie ra, pro wa dzi oraz za my ka po sie dze nia
pro ble mo wej gru py ro bo czej.

§10
1. pod czas po sie dze nia pro ble mo wej gru py ro bo czej człon -

ko wie pod da ją dys ku sji spra wy okre ślo ne w de cy zji o utwo -
rze niu pro ble mo wej gru py ro bo czej.

2. pro ble mo we gru py ro bo cze spo rzą dza ją spra woz da nie 
z dzia łal no ści.

3. spra woz da nie z dzia łal no ści jest skła da ne or ga nom 
wy dzia łu w for mie pi sem nej, a po nad to w for mie ust nej
na ko lej nym po sie dze niu wy dzia ło we go ze bra nia pra cow -
ni cze go.

4. spra woz da nie z dzia łal no ści pod le ga za miesz cze niu 
w wy zna czo nej za kład ce na stro nie głów nej wy dzia łu.

5. spra woz da nie z dzia łal no ści okre śla:
1) wy kaz spraw pod da wa nych dys ku sji pod czas po sie -

dzeń pro ble mo wych grup ro bo czych,
2) opi nie człon ków pro ble mo wych grup ro bo czych 

w przed mio cie tych spraw oraz pro po zy cje spo so bów
ich roz wią za nia.

§11
za rzą dze nie wcho dzi w ży cie z dniem pod pi sa nia.

2. pod czas po sie dze nia wy dzia ło we go ze bra nia pra cow ni -
cze go przed sta wi cie le or ga nów wy dzia łu in for mu ją w for -
mie ust nej o rocz nej dzia łal no ści oraz o dzia łal no ści
pla no wa nej w spra wach, o któ rych mo wa w §5 ust.1.

3. przed sta wio ne in for ma cje są przed mio tem dys ku sji z pra -
cow ni ka mi nie sa mo dziel ny mi.

4. Dys ku sja z pra cow ni ka mi nie sa mo dziel ny mi do ty czy wy -
łącz nie spraw z za kre su, o któ rym mo wa w § 5 ust.1.,
o ile jed no cze śnie zo sta ły:
1) po ru szo ne w in for ma cji o pla no wa nej dzia łal no ści,
2) pod ję te w ra mach gło su w dys ku sji pra cow ni ka nie sa -

mo dziel ne go, po mi mo po mi nię cia w in for ma cji o pla -
no wa nej dzia łal no ści.

§6
1. pod czas po sie dze nia wy dzia ło we go ze bra nia pra cow ni -

cze go two rzo ne są pro ble mo we gru py ro bo cze. prze wi -
du je się utwo rze nie od 1 do 5 pro ble mo wych grup
ro bo czych.

2. pro po zy cję utwo rze nia pro ble mo wej gru py ro bo czej mo -
że przed ło żyć, w for mie ust nej do pro to ko łu, czło nek 
or ga nu wy dzia łu lub pra cow nik nie sa mo dziel ny.

3. osta tecz ną de cy zję o utwo rze niu pro ble mo wej gru py 
ro bo czej po dej mu je prze wod ni czą cy wy dzia ło we go ze -
bra nia pra cow ni cze go.

4. De cy zja, o któ rej mo wa w ustę pie po prze dza ją cym, 
okre śla:
1) ob szar dzia łal no ści pro ble mo wej gru py ro bo czej,
2) człon ków pro ble mo wej gru py ro bo czej,
3) okres ka den cji człon ków gru py ro bo czej.

§7
1. pro ble mo we gru py ro bo cze to for ma współ pra cy przy -

bie ra ją ca po stać sys te ma tycz nych i cy klicz nych spo tkań
pra cow ni ków nie sa mo dziel nych zgło szo nych do bro wol -
nie pod czas po sie dze nia wy dzia ło we go ze bra nia pra cow -
ni cze go.
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któ ry zo stał wy bu do wa ny w 1970 to ku, za pla no wa ny był na
oko ło ty siąc stu den tów – obec nie stu diu je tam pra wie pięć
ty się cy osób. Dzię ki bu do wie no we go gma chu Neo fi lo lo gii
już tym ro ku uru cho mio ne zo sta ły no we kie run ki – si no lo -
gia, ibe ry sty ka, et no fi lo lo gia ka szub ska czy za rzą dza nie 
in sty tu cja mi ar ty stycz ny mi. Tak że in ne wy dzia ły ma ją w pla -
nach no we kie run ki i spe cjal no ści – do da je. 

w tym ro ku ma się rów nież roz po cząć bu do wa bu dyn ku
in sty tu tu Bio tech no lo gii uni wer sy te tu gdań skie go. Do bu -
dyn ku wy dzia łu ma te ma ty ki, fi zy ki i in for ma ty ki ma z ko lei
zo stać do bu do wa ny gmach in sty tu tu in for ma ty ki. Łącz ny
koszt bu do wy tych bu dyn ków to pra wie 100 mi lio nów zło -
tych. Na le ży do dać, iż na kon cep cję „wie lo let nie go pla nu
in we sty cyj ne go uni wer sy te tu gdań skie go na la ta 2011–
–2020” skła da ją się rów nież in we sty cje w kam pu sach
gdyń skim oraz so poc kim, gdzie w 2013 ro ku za koń czo no
roz bu do wę wy dzia łu eko no micz ne go ug. ze wzglę du na
do god ną lo ka li za cję, do bre sko mu ni ko wa nie z ca łym trój -
mia stem oraz ist nie ją cą już ba zę to wła śnie do roz wo ju 
Bał tyc kie go Kam pu su ug wła dze uczel ni przy wią zu ją szcze -
gól ną uwa gę. No wa in fra struk tu ra ma po móc w stwo rze niu
stu den tom oraz pra cow ni kom na uko wym od po wied nich
wa run ków do na uki i prze ka zy wa nia wie dzy.

opi su jąc pla ny roz wo ju te go ob sza ru, nie moż na po mi -
nąć ko lej nej pla no wa nej in we sty cji, ja ką jest uni wer sy tec -
kie cen trum spor tu i re kre acji. ma to być kom pleks
obiek tów spor to wych, w skład któ re go wej dą mię dzy in ny -
mi sta dion lek ko atle tycz ny, kor ty te ni so we, ha le spor to we
oraz pły wal nia. te go ty pu obiek tów, z któ rych moż na ko rzy -
stać przez ca ły rok, do stęp nych dla stu den tów i po ło żo nych
bli sko sie bie, obec nie nie ste ty bra ku je, a ist nie ją ce wy ma -
ga ją od no wie nia. pla no wa na in we sty cja ma to zmie nić i za -
chę cić jak naj szer sze gro no stu den tów do in nych form
ak tyw no ści ani że li tyl ko i wy łącz nie cięż ki wy si łek umy sło -
wy. obiek ty, któ re ma ją po wstać, umoż li wią rów nież z pew -
no ścią or ga ni za cję przez uni wer sy tet gdań ski aka de mic kich
mi strzostw kra ju w wie lu dys cy pli nach. 

Je że li cho dzi o od po wied nią in fra struk tu rę, do koń ca bie -
żą cej de ka dy moż na być spo koj nym o roz wój Bał tyc kie go
Kam pus ug. wiel kim wy zwa niem sta je się na to miast do -
sko na le nie spo so bu kształ ce nia aka de mic kie go i do sto so -
wa nia go do zmie nia ją ce go się ryn ku pra cy oraz za chę ce nie
stu den tów do ko rzy sta nia z moż li wo ści, ja kie da je im uczel -
nia. ale to te ma ty na nie je den, a kil ka nu me rów ga ze ty.

sie dzi ba wy dzia łu pra wa i ad mi ni stra cji ug zo sta ła w ca ło -
ści od da na do użyt ku w 2002 ro ku, sta jąc się jed no cze śnie
pierw szym z no wych bu dyn ków wcho dzą cych w skład
Kam pu su ug w gdań sku oli wie. po kil ku la tach, w 2005 ro -
ku, z ini cja ty wy ów cze snych władz uni wer sy te tu po wsta ła
kon cep cja bu do wy Bał tyc kie go Kam pu su uni wer sy te tu
gdań skie go. w ra mach re ali za cji te go pro jek tu po wsta ły już
bu dyn ki: wy dzia łu Na uk spo łecz nych i in sty tu tu geo gra fii,
wy dzia łów Bio lo gii i che mii (wkrót ce zo sta nie od da ny do
użyt ku) oraz Bi blio te ki głów nej ug. z okien wpia wi dać każ -
de go dnia, jak po stę pu ją pra ce nad ukoń cze niem ko lej ne go
gma chu: bu dyn ku Neo fi lo lo gii (ofer ta stu diów bę dzie tu
obej mo wa ła kie run ki ta kie jak na przy kład si no lo gia, ibe ry -
sty ka czy et no fi lo lo gia ka szub ska) oraz ad mi ni stra cji cen -
tral nej ug, któ ry ma zo stać ukoń czo ny jesz cze w 2013 ro ku.
Gdy by nie bu do wa no wo cze snych gma chów wy dzia łów,
po wo ły wa nie nie któ rych no wych kie run ków ze wzglę du na
brak miej sca nie by ło by moż li we – mó wi Jm rek tor ug,
prof. zw. dr hab. Ber nard lam mek – Wy dział Fi lo lo gicz ny,
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Wspomniał Pan o prof. Cieślaku.
Podobnie w swoich publikacjach
często przywołuje Pan postać 
Pana Profesora. Czy nie są dzi 
Pan Pro fe sor, że w dzi siej szych
cza sach ta re la cja stu dent – 
pro fe sor, mistrz – uczeń zna czą co
osła bła?

to osła bie nie to ele ment szer sze go zja -
wi ska, ja kim jest psu cie szkol nic twa
wyż sze go. przede wszyst kim ma so -
wość stu dio wa nia po wo du je je go niż -
szy po ziom, a co za tym idzie, co raz

wię cej osób nie pre dy sty no wa nych do stu dio wa nia, po dej mu -
je na ukę w szko łach wyż szych. ale to nie jest wi ną stu den -
tów. rów nież my, wy kła dow cy, je ste śmy obar cze ni zbyt
wiel ką ilo ścią obo wiąz ków – zbyt du żą licz bą go dzin dy dak -
tycz nych, spra wa mi ad mi ni stra cyj ny mi, szu ka niem fun du szy
na gran ty itp. czę sto też na uczy cie le aka de mic cy dzie lą swój
czas na kil ka eta tów w róż nych miej scach pra cy. ale te cza -
sy się po wo li koń czą i li czę, że ten trend ule gnie zmia nie.
wów czas być mo że ła twiej bę dzie na zna le zie nie cza su na by -
cie men to ra mi, stu den tów bę dzie mniej, a oni sa mi bę dą le -
piej do tych stu diów przy go to wa ni.

W ze szłym ro ku skoń czy ła się dru ga ka den cja 
Pa na Pro fe so ra na sta no wi sku Dzie ka na na sze go 
Wy dzia łu. Jak się Pan czuł, za my ka jąc za so bą
ga bi net na pierw szym pię trze?

By łem nie zwy kle usa tys fak cjo no wa ny. są dzę, że zo sta wi łem
wy dział w do brej kon dy cji. ale też po czu łem ogrom ną ulgę.
pra ca Dzie ka na to cięż ki ka wa łek chle ba. peł nie nie tej funk cji
przez 8 ko lej nych lat od ci snę ło pew ne pięt no i dość moc no
mnie zmę czy ło. Dla te go cie szę się, że prze ka za łem pa łecz kę
ko lej ne mu Dzie ka no wi. te raz mo gę z czy stym su mie niem tro -
chę od po cząć i być po pro stu pro fe so rem pra wa kar ne go, 
a nie ad mi ni stra to rem i ma na ge rem. a więc wię cej pi sać 
i mieć wię cej cza su dla stu den tów, aby być dla nich być mo -
że wła śnie tym o czym mó wi li śmy: men to rem. No i te raz to 
o mnie mu szą się trosz czyć wła dze wy dzia łu, a nie od wrot -
nie, jak by ło przez ostat nie 8 lat.

Jak Pan Pro fe sor zde fi nio wał by
pra wo z punk tu wi dze nia kar ni sty?

Ja ko kar ni sta mó wił bym o pra wie pań -
stwo wym, któ re bę dą ce je dy nie jed nym
z wie lu sys te mów norm, w za leż no ści
od te go, z ja ką ga łę zią pra wa ma my do
czy nie nia, sta no wią dy rek ty wy po stę po -
wa nia, for mu łu ją za ka zy i na ka zy, obo -
wiąz ki i kom pe ten cje. pra wo po win no
być tym, co uła twia czło wie ko wi ży cie.
Je że li nie słu ży re ali za cji te go ce lu, wów -
czas oce nił bym ta kie pra wo ne ga tyw nie.
ale trud no w tym miej scu si lić się na
ory gi nal ność, bo na po zio mie fun da men tal nym, co do de fi ni cji
pra wa, nie ma wiel kich  róż nic mię dzy praw ni ka mi.

W przy to czo nej przez Pa na Pro fe so ra de fi ni cji nie 
pa dło sło wo „spra wie dli wość”. Czy nie są dzi Pan, 
ze w przy pad ku ta kiej ga łę zi jak pra wo kar ne, 
po win na ona sta no wić jej ele ment?

spra wie dli wość na le ża ło by roz pa try wać na co naj mniej dwóch
płasz czy znach. po pierw sze na grun cie dzia łań usta wo daw cy,
któ ry mo że sys tem pra wa kar ne go ukształ to wać, że bę dzie on
spra wie dli wy bądź nie spra wie dli wy, czy li nie słusz ny. po dru -
gie, na le ża ło by zwró cić uwa gę na dzia ła nie sze ro ko ro zu mia -
nych or ga nów wy mia ru spra wie dli wo ści i spo so bu, w ja ki to
pra wo re ali zu ją. tak więc ro la spra wie dli wo ści w pra wie kar -
nym jest nie za prze czal nie istot na i te go nie ne gu ję.

Pra wo kar ne, z któ rym zwią zał Pan Pro fe sor swo je 
ży cie, to dzie ło przy pad ku czy świa do my wy bór?

Jed no i dru gie. pra wo kar ne już na stu diach bar dzo mnie in te -
re so wa ło i ten we wnętrz ny głos, któ ry mó wił mi, że to jest to,
po pchnął mnie do wy bo ru se mi na rium z pra wa kar ne go. a kie -
dy na pi sa łem swo ją pra cę ma gi ster ską, prof. ma rian cie ślak
za pro po no wał mi asy sten tu rę. w tym jest tro chę mo jej za słu -
gi, ale to też ele ment przy pad ku. Na to miast świa do my wy bór
to za rów no wy bór se mi na rium, jak i świa do ma re zy gna cja 
z pra cy w są dzie po ukoń czo nej apli ka cji, po to, by po świę -
cić się pracy naukowej i dydaktycznej. tym sa mym i przy pa -
dek i do ko ny wa ne świa do mie wy bo ry.

zprof. Jarosławem Warylewskim
rozmawiał Arkadiusz Zygmunt

wywiadz prof.zw.dr HaB.
jarosławem waryLewskim
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Kie dy w 1990 ro ku od by ły się pierw sze w peł ni wol ne wy bo ry od z gó rą 50 lat, ich sym bo li ka by ła szcze gól na, bo oto
spo łe czeń stwo otrzy ma ło pra wo do sa mo sta no wie nia i po wo ła ło pierw sze w peł ni sa mo dziel ne jed nost ki sa mo rzą du 
te ry to rial ne go, któ re jak się póź niej oka za ło, sta ły się naj więk szą zdo by czą i war to ścią do da ną od ro dzo nej Pol ski.

Żad na po chwa la pod ad re sem sa mo rząd no ści nie by ła by prze sa dzo na, choć, co oczy wi ste, i w sa mo rzą dach zda -
rza ją się rze czy chlu by im nie przy no szą ce. są to jed nak spra wy ab so lut nie mar gi nal ne, a wiel ka lek cja sa mo rząd no -
ści, a przez nią bu do wa nia spo łe czeń stwa oby wa tel skie go, trwa i przy no si owoc sto krot ny. 

W ta kim mo men cie naj czę ściej po ja wia się ją trzą ce – „ale”. W isto cie ta kie „ale”, jest tu jak naj bar dziej uza sad -
nio ne, „janosikowe” zaś to jed no z wie lu owych „ale”.

Ja kież moż na mieć za strze że nia dla te go szla chet ne go w swym za mia rze dzia ła nia, któ re w du chu „so li dar no ści” 
od bo gat szych sa mo rzą dów prze ka zu je pew ne środ ki tym znaj du ją cym się w po trze bie?  Wy da je się, że w po wyż szym
ro zu mo wa niu są aż dwa słowa-klucze, któ re mo gą przy bli żyć nam ob raz „janosikowego”, a mia no wi cie: „pew ne” (środ -
ki) oraz „w po trze bie”.

1. Prak ty ka po ka za ła, że owe środ ki nie do koń ca by ły okre ślo ne, że przede wszyst kim owo „pew ne” ro zu mia no ja -
ko zde cy do wa nie nie wiel kie, wręcz nie zau wa żal ne, a oka za ło się, że mo gą być cał kiem do tkli we. Je den ze sta ro stów
przed sta wia z du mą swój po wiat, któ ry dzię ki sta ra niom, cięż kiej pra cy, sa mo dy scy pli nie, a na wet i wy rze cze niom,
pla su je się pod wzglę dem osią ga ne go do cho du w czo łów ce po wia tów w Pol sce. do da je jed nak ze smut kiem, że po
„od da niu” Ja no si ko we go spa da po ni żej 130 miej sca do śred nia ków i prze cięt nia ków. czy za tem „janosikowe” nie
jest zbyt do tkli we? czy nie po wo du je znie chę ce nia, re zy gna cji u tych naj ak tyw niej szych, któ rych po win no się sta -
wiać za wzór i jesz cze na gra dzać za ich sta ra nia i przed się bior czość? czy nie jest zbyt sche ma tycz ne i czy so li dar -
ność nie za mie nia się tu w ega li ta ryzm (o czym w pkt. 2) i nie narusza elementarnego poczucia spra wie dli wo ści?

2. nie na dar mo wspo mnia łem o so li dar no ści prze ra dza ją cej się w ega li ta ryzm. otóż dru gie słowo-klucz to –
„w po trze bie”. W po trze bie znaj du je się mi lio ner, któ re mu w ka sy nie za bra kło kil ku set ty się cy eu ro na do koń cze -
nie par tyj ki po ke ra, ale tak że krą żą cy wo kół ka sy na bez dom ny, któ ry dru gi dzień nic nie jadł. Jak za tem ro zu mieć
owa „po trze bę”? W po trze bie znaj du je się gmi na, któ ra mi mo wie lu sta rań i wy rze czeń dys po nu je nie wiel ki mi
środ ka mi, wciąż niewystarczającymi na wy rów na nie wie lu de kad za nie dbań i za po mnie nia. złe po ło że nie, zła struk -
tu ra wie ko wa i za wo do wa miesz kań ców, brak in fra struk tu ry, czę ste klę ski ży wio ło we i wie le in nych pro ble mów,
któ re ni czym pla gi egip skie do ty ka ją owej gmi ny, powodują, że znaj du je się ona w per ma nent nej po trze bie 
i z wdzięcz no ścią przyj mu je każ dą moż li wa po moc, któ rą sta ran nie za go spo da ro wu je. dru ga gmi na o zde cy do -
wa nie lep szym po ło że niu, jak i in nych wskaź ni kach, o któ rych wcze śniej by ła mo wa, non sza lanc ko, by nie po -
wie dzieć bez myśl nie i bez od po wie dzial no ści, za rzą dza na. nie tyl ko nieoszczędzająca i nieponosząca wy rze czeń,
ale znaj du ją ca co chwi la pre tekst do ob ni ża nia róż nych świad czeń czy da nin pu blicz nych. Trwo nią ca czę sto pu -
blicz ne środ ki na chy bio ne, by wa że me ga lo mań skie, in we sty cje. nie sta ra ją ca się o środ ki eu ro pej skie ani 
bu dże to we, bo prze cież one się jej na le żą! no i trze ba obiek tyw nie stwier dzić, że tak, w isto cie się jej na le żą, bo
speł nia okre ślo ne pra wem wa run ki i wskaź ni ki. czy jed nak po moc ta kim jed nost kom sa mo rzą du te ry to rial ne go
jest wy peł nie niem idei so li dar no ści czy też ega li tar nym stwier dze niem, iż bez wzglę du na oko licz no ści, przy -
czy ny ta kie go sta nu rze czy i po ten cjal ne moż li wo ści, ja kie po sia da jst, to gdy speł nia sta ty stycz ne okre ślo ne
wskaź ni ki, bez dy sku syj nie należą jej się po moc, do ta cje, do pła ty, wy rów na nia itd.?

Pro po nu jąc 12 wo je wództw, my śla no o sil nych re gio nach two rzą cych i za si la ją cych sil ne pań stwo. Tym -
cza sem za miast 12 sil nych re gio nów ma my 16 ra chi tycz nych wo je wództw, z któ rych nie mal 2/3 po trze bu je
wspar cia pań stwa, by ist nieć i pra wi dło wo funk cjo no wać.

uka zu ję przy kład wo je wództw, aby pod dać jesz cze jed ną myśl, któ ra za miast sztucz ne go i czę sto nie spra -
wie dli we go wspar cia, wy mu szo ne go na jst bę dą cych w nie co lep szej kon dy cji, mo że w lep szy spo sób 
przy czy nić się do po pra wy kon dy cji jest, a w kon se kwen cji tak że pań stwa.

od 1990 ro ku nie czy nio no po waż nej ana li zy eko no micz nej wy dol no ści i za sad no ści ist nie nia ta kiej, a nie
in nej licz by jst. oczy wi stym jest, że ma my za du żo wo je wództw, licz ba po wia tów zo sta ła usta lo na w po wia za niu
z pro po zy cją 12 re gio nów, w przy pad ku 16 jest wy raź nie za du ża (przy 12 zresz tą tak że). naj trud niej szy 
pro blem, ale ko niecz ny do roz wią za nia, to licz ba i za sad ność ist nie nia wie lu gmin. Je stem prze ko na ny o ko -
niecz no ści we ry fi ka cji licz by gmin, gdyż wie le z nich nie speł nia ele men tar nych wa run ków uza sad nia ją cych
ich ist nie nie. bę dzie to pro ces trud ny i nie jed no krot nie bo le sny, ale trze ba so bie za dać py ta nie, czy cho dzi nam
o do bro pań stwa i spo łe czeń stwa ja ko ca ło ści, czy też waż niej sze są lo kal ne am bi cje i am bi cyj ki. Kry te rium
pod sta wo wym i bez względ nym po win na być fi nan so wa wy dol ność czy wręcz sa mo wy star czal ność po szcze -
gól nych jst, na tu ral nie uwzgled nia ją ca do tych cza so we za sa dy fi nan so wa nia sa mo rzą du te ry to rial ne go.

Tym, co by li by prze ciw ni li kwi da cji ich jed nost ki ad mi ni stra cyj nej, na le ży za dać py ta nie, dla cze go uwa -
ża ją, że po zo sta li oby wa te le Pol ski ma ją pra co wać na ich utrzy ma nie, za miast bu do wać dro gi i szko ły. dla -
cze go in ne gmi ny, po wia ty czy wo je wódz twa mu szą być po zba wia ne ich cięż ko za ro bio nych do cho dów 
i moż li wo ści ich spo żyt ko wa nia dla do bra spo łecz no ści, któ ra po nio sła kosz ty ich osią gnię cia, i ma ją prze -
ka zy wać je tym, co al bo nie wy ka za li wy star cza ją cej de ter mi na cji dla wła ści we go funk cjo no wa nia ich gmi -
ny, po wia tu czy wo je wódz twa, albo do ło ży li wszel kich moż li wych sta rań, ale i tak ich jst jest na ty le
„nie wy dol na”, że je dy nie uzy ska ne przez „ogra bie nie” in nych „janosikowe” umoż li wi im w mia rę nor mal -
ne funk cjo no wa nie. 

czas już spoj rzeć na Pol skę ja ko na do bro wspól ne wszyst kich oby wa te li i zwe ry fi ko wać za sad ni czy po -
dział ad mi ni stra cyj ny kra ju, tak aby żad ne roz wią za nia przy po mi na ją ce „janosikowe” nie by ły już po trzeb ne.

Janosikowe

zrów no wa żo ny roz wój re gio nu czy też kra ju oraz wy -
rów ny wa nie szans roz wo jo wych ma oczy wi ście wie le
aspek tów. Jed nym z nich jest tzw. „ja no si ko we”, czy li
wpła ty gmin bo ga tych na rzecz gmin bied niej szych.
ca ły ten me cha nizm ko or dy no wa ny jest przez bu dżet
pań stwa, ale tak na praw dę bez je go fi nan so we go udzia -
łu. dys ku sja, któ ra w spra wie wpłat bo ga tych gmin, mi -
mo że jest zgod na z Kon sty tu cją, trwa na dal.

na szczę ście na ra zie tej for my roz li czeń nie pod -
wa ża Try bu nał Kon sty tu cyj ny ani usta wo daw ca, my ślę,
że do cza su, kie dy po wsta nie in ny mo del wy rów ny wa -
nia róż nic bu dże tów słab szych gmin. co by nie mó wić,
„ja no si ko we” jak każ de roz wią za nie ma swo je wa dy 
i za le ty. oczy wi ście bo ga te gmi ny chcia ły by od pro wa -
dza ne pie nią dze wy ko rzy stać do jesz cze bar dziej dy na -
micz ne go roz wo ju. na to miast trze ba sze rzej spoj rzeć 
na fi nan se gmin, cho ciaż by na:

1. Tzw. rentę po ło że nia gmi ny, któ ra de ter mi nu je 
fi nan se sa mo rzą du (mia sta por to we, za głę bia prze my sło -
we czy też te re ny, na któ rych znaj du ją się wy do by wa ne
bo gac twa na tu ral ne, ka wer ny do skła do wa nia ko pa lin).

Po rów naj my wpły wy do bu dże tu w tych gmi nach 
i w gmi nach gdzie np.: ¾ to ob szar le śny, rol ny czy też 
w czę ści ob ję ty ochro ną na tu ro wą. Te uwa run ko wa nia 
po wo du ją, że me cha nizm wy rów ny wa nia szans roz wo jo -
wych jest nie zbęd ny. Po ło że nie bli sko du żych aglo me ra -
cji miej skich czy też me tro jest czę sto mo to rem roz wo ju
są sied nich gmin. są to gmi ny głów nie miej skie, ale też 
i nie bra ku je w województwie pomorskim gmin wiej skich,
któ re mu szą po dzie lić się swo im do cho dem.

2. in we sty cje cen tra le – to ko lej ny ele ment roz wo jo wy
da nej gmi ny (np.: głów ne ar te rie ko mu ni ka cyj ne łą czą ce
ko ry ta rze wy mia ny han dlo wej, lot ni ska, stre fy eko no micz -
ne czy też du że elek trow nie).

nie bez zna cze nia jest też spo sób za rzą dza nia gmi ną,
któ ry ge ne ral nie w du żej mie rze za le ży od miesz kań ców 
i ich ocze ki wań w sto sun ku do władz gmi ny. Jed nak w przy -
tła cza ją cej więk szo ści te ocze ki wa nia względem lo kal nych
sa mo rzą dow ców są du że i we ry fi ko wa ne w wy bo rach.

„Ja no si ko wie”, któ re pła cą gmi ny bo ga te, jest dzi siaj ra -
cjo nal nym roz wią za niem, chy ba że bu dżet pań stwa znaj dzie
środ ki na in ny spo sób wy rów ny wa nia bu dże tów sa mo rzą dów
bied niej szych, co dziś wy da je się ma ło praw do po dob ne. na -
le ży rów nież w tym miej scu za uwa żyć, że usta wo daw ca de le -
gu je coraz wię cej za dań do gmin czę sto bez za bez pie cze nia
na le ży tych środ ków na ich re ali za cję, a to po wo du je więk szą
kon sump cję środ ków wła snych gmin na za da nia bie żą ce np.:
oświatę czy też pomoc społeczną.

dziś w Pol sce na po nad 2,5 tys. gmin po nad 1 tys. to gmi -
ny so cjal ne, którym dochody bieżące, w tym „ja no si ko we”,
wystarczają tylko na po kry cie wy dat ków bie żą cych, a to ozna -
cza stagnację roz wo jo wą ta kie go ob sza ru. Po nadto gmi ny bo -
ga te znacz nie bar dziej sko rzy sta ły ze środ ków unij nych niż
słab sze sa mo rzą dy, po nie waż mia ły więk szą moż li wość fi nan -
so wa nia wkła du wła sne go czy to ze środ ków wła snych, czy też
ze zwrot nych me cha ni zmów fi nan so wych.

Pod su mo wu jąc, obo wią zu ją cy obec nie sys tem sub wen cjo -
no wa nia sa mo rzą dów bo ga tych na rzecz sa mo rzą dów du żo bied -
niej szych z pew no ścią jest zgod ny z Kon sty tu cją, co po twier dził
Try bu nał Kon sty tu cyj ny, oraz z za sa dą so li dar no ści spo łecz nej, 
a to da je moż li wość na funk cjo no wa nie czę sto ma łych i słab -
szych gmin.

dr toMAsZ soWińsKi BłAżeJ KonKol,
WóJt GMiny trąBKi WielKie

lato2013
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Michał reszKe

większośćścieżek„kariery”otwartychdlamłodego
prawnikatużpostudiachwiążesięzkoniecznością
kontynuowaniadalszej,sformalizowanejwpostaci
aplikacji,nauki.rozmaitezawodyprawnicze–ad-
wokat,radcaprawny,notariusz,sędzia,prokurator
iinne–wymagającodozasadyukończeniadodat-
kowych„studiów”.mimopostępującychzmianlegi-
slacyjnychwtejmaterii(np.możliwośćwcześniej-
szegoprzystąpieniadoegzaminukońcowego)regu-
łąpozostajekoniecznośćuczestniczeniawtakichza-
jęciach,zokresowymikolokwiamiiegzaminami.czy
jednakpowyższepozostajewarunkiemniezbędnym
dlarozwojuswoichmożliwości,znalezieniadobrze
płatnejpracyzwiązanejzpraktykowaniemarslegis?
zpewnościąnie.wrazz rozwojemrynkuusług

prawniczych,awszczególnościzpostępującąwje-
goobrębiespecjalizacją,corazłatwiejjestodnaleźć
swoją„niszę”,wktórejkażdymożesięwyspecjali-
zowaćbezkoniecznościukończenia jakiejkolwiek
aplikacji,naprzykładprawoinstrumentówfinanso-
wychniewymagabądźwymaganiezmiernierzadko
reprezentowaniaklientawpostępowaniachuzależ-

niających możliwość świadczenia usług klientowi
odczłonkostwawsamorządziezawodowym,coma
miejscewprzeważającejczęścitypowychsprawcy-
wilnych.
taścieżkakariery,awłaściwieścieżki,gdyżmoż-

liwościpodjęciazatrudnieniawtymkierunkupozo-
stająniezliczone,stanowićmogąciekawąpropozycję
przedewszystkimzuwaginamożliwośćzdobycia
wąskiejspecjalizacji inabyciawiedzyeksperckiej,
cozkoleiprzekładasiętakżenawysokośćzarob-
ków.rozwójzawodowyprawnikaniekonieczniewią-
zać się więc musi z działalnością wymagającą
stawaniawsądzie.dlaczegonieskupićsięnatwo-
rzeniu opinii prawnych dotyczących wąskiej, acz
intratnejdziedzinyczydoradzaniuspółkomhandlo-
wymwtworzeniustrategiiiocenzagrożeńprawnych?
wrazzciągłymposzerzaniemrynkuusługprawni-

czych,azdrugiejstronyogromnąrzesząabsolwen-
tówprawa,którzycorokuopuszczająmuryuczelni
wyższychwcałejpolsce,karieraprawnikaspecjali-
stystajesięcorazbardziejkusząca.niemniejjednak
niewolnozapominać,iżoilesukcesnatympolunie
wymagaukończeniaaplikacjiprawniczej,toczęsto-
kroćwiążesięzeznaczniedłuższymprocesemsa-
mokształceniawrozmaitychinnychformach.

Koniec zzajęciami

Szczyt prawa jest często szczytem zła.
Terencjusz



drogowskazykariery

wiedzanatematzawodurzecznikapatentowegoniejestrozpowszechnio-
nawśródstudentówprawa.wydajesię,żegłównympowodemtakiego

stanurzeczyjestniesłuszneprzeświadczenieokoniecznościlegitymowaniasię
dyplomemukończeniauczelnitechnicznej.wkonsekwencjiuznajesię,żenie
jesttoprofesjadlaprawników.wartozatemodpowiedziećsobienapytanie,czy
abynapewno.wtymcelunależybliżejpoznaćspecyfikętegozawodu.
rzecznikpatentowytoosobaświadczącapomocwdziedziniewłasnościprze-

mysłowej,którąstanowiąwynalazki,wzoryużytkowe,wzoryprzemysłowe,zna-
ki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych oraz
patenty.rzecznikpatentowy,będącprofesjonalnymuczestnikiemobrotupraw-
nego,reprezentujeinteresyosóbfizycznych,prawnychorazinnychjednostek
organizacyjnychprzedurzędempatentowym.obszaremjegozainteresowania
jestzatemprawowłasnościprzemysłowej,awięcdziedzina,wktórejwciążspe-
cjalizujesięwpolsceniewieleosób.wokręgupomorskimobecniejest30czyn-
niedziałającychrzecznikówpatentowych1.dlaporównanianaliściewokręgowej
izbieradcówprawnychwidniejeobecnieprzeszło1500radców.możezatem
warto,zamiastśnićoprofesjiadwokatalubradcyprawnego,zastanowićsięnad
zapełnieniemistniejącejniszywdziedziniewłasnościprzemysłowej?wkońcu
pracarzecznikapatentowegonieróżnisięwieleodpracywyżejwspominanych
prawników.
działalnośćrzecznikapatentowego,najogólniejrzeczujmując,polegana

udzielaniupomocyprawnejitechnicznejwdziedziniewłasnościprzemysłowej.
pomocprawnakoncentrujesięwszczególnościnaudzielaniuporadikonsul-
tacjiprawnych,sporządzaniuopiniiprawnych,badaniustanuprawnegoprzed-
miotówwłasnościprzemysłowejoraz zastępstwieprawnym iprocesowym.
pomoctechnicznaobejmujenatomiastopracowywanieopisówtechnicznych
zgłoszeńdoochronyprzedmiotówdziałalnościtwórczejprzeznaczonychdo
przemysłowegowykorzystywania,badaniezakresuichochrony,atakżeprowa-
dzenieposzukiwańdotyczącychstanutechniki.dlategoteżwramachtegoza-
wodu widać pewien nieformalny podział, prawnicy zwykle specjalizują się
wochronieznakówtowarowychiwzorówprzemysłowych,natomiastochroną
patentowązajmująsięosobyzwykształceniemtechnicznym.
zanimjednakzostaniesięczłonkiemsamorządurzecznikówpatentowych,

należyodbyćtrzyletniąaplikacjępodkierunkiempatrona–innegorzecznika
patentowego.wwyjątkowychprzypadkachmożnawnosićojejskróceniedo
rokui6miesięcy,anawetbyćzwolnionymzjejodbycia,gdywykażesię,że
posiadasięokreślonąwiedzęlubpraktykęwsprawachwłasnościprzemysło-
wej,przydatnądowykonywaniazawodurzecznikapatentowego.podczastrwa-
nia aplikacji kandydat na rzecznika zdobywa potrzebna wiedzę zarówno
wformiewykładówićwiczeń,jakipracorazzadańzleconychprzezpatrona.
zajęciaobejmujązagadnieniazzakresunietylkoprawawłasnościprzemysło-
wej,alerównieżprawaautorskiego,prawacywilnego,gospodarczego,admi-
nistracyjnego,postępowaniaadministracyjnego,sądowoadministracyjnego,
cywilnegoikarnego.aplikanciucząsięwpraktycetechniksporządzaniazgło-
szeń,zasadwykonywaniazawoduipostępowaniaprzedurzędempatentowym.
dodatkowoosoby,któreposiadająwykształcenieprawnicze,zdobywająwie-
dzętechniczną,natomiastosobyzwykształceniemnieprawniczymmajązaję-
ciazwiązanezzagadnieniamiprawnymi.
jeżelipoprzeczytaniutegoartykułuzaświtałaciwgłowiemyślowybraniu

zawodurzecznikapatentowegojakoswojejprzyszłejścieżkizawodowej,war-
towcześniejzapoznaćsięm.in.zustawązdnia11kwietnia2001r.orzeczni-
kach patentowych2, ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności
przemysłowej3 orazstronąinternetowąpolskiejizbyrzecznikówpatentowych
(http://www.rzecznikpatentowy.org.pl).

Rzecznik patentowy –
zawódnietylkodlaumysłówścisłych...
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MarTa ŻaMoJda

Ustawy i prawa
dziedziczą się jak
chroniczne choroby

Johann Wolfgang
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1http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/okregi/main.php?okreg=9&rzecznicy=1.
1dz.u.nr49,poz.509zpóźn.zm.
1dz.u.nr49,poz.508zpóźn.zm.
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odzwierciedlenieumysłowościżakówakademiikra-
kowskiej,dlaktórychkonieczimywiązaćsięmusiał
zradosnymkresemgłoduichłodu.„tomójrym–cie-
płychlebimasłownim”,jakwinnejglosie–przytrak-
taciepseudo-cicero„deproprietatibusterminorum”
(augsburg1488)–nasmarowałkrakowskibursz.
czterystalatpoodnowieniukrakowskiejakademii

zwyczaje polskich studentów uczelni w dorpacie
świetnie oddawał ich repertuar – „pieśńfilaretów”
(„Hejużyjmyżywota,wszakżyjemtylkoraz,niechajta
czarazłotaniepróżnowabinas,hejżedoniejweso-
ło,niechajobiegawkoło,chwytajidodnachylzwia-
stunkęsłodkichchwil!”)dosłówadamamickiewicza
czy„pieśńwięziennafilaretów”(„preczpreczodnas
smutekwszelki,zapalfajki,stawbutelki,niechweso-
łyzprzyjacioływdzięczniepłynieczas!”)–pieśni,jak
wiemy, miłośników cnoty, śpiewano powszechnie,
choćnierzadkoskrycie.(Śpiewałjerównieżjakomło-
dy żaczek Bohdan wydżga, późniejszy tłumacz –
no ta be ne –„winaihaszyszu”Baudelaire`a).
zbiegiemhistoriiwiosnawkulturzepolskiej–amaj

przedewszystkim,jakomiesiącuchwaleniakonstytu-
cji3maja–stałasięsymbolemnowegożyciainowej
nadzieinietylkodlabracistudenckiej.najtrafniejuj-
muje toadammickiewicz,gdyw„panutadeuszu”
wspomina,jakwrazzoczekiwaniemnanapoleona

nietylkowkulturzestudenckiejmaj–
iwiosnawogóle–toczasszczegól-
niepiękny.rozpoczynanajestnie-

przypadkowodniemwagarowicza, abuj-
nośćwiosennychczarówrozkwitawmaju
najpełniej. w poezji – a poeci po prostu
wznioślejwyrażająto,comyśląwszyscy–
oglądamy,słyszymy,smakujemyiczujemy
noc majową „uśpioną w jaśminie” (u Le-
śmiana)czywiosnęiwino–„dwiewargi,co
swymipocałunkamimieszająsnywgłowie,
żesięobracadogóryidymi!...”(jakkazi-
mierzwierzyńskipisałw–wedługokreśle-
nia marii dąbrowskiej – „najradośniejszej
poezjiwszystkichczasów”).
jak dawniej studenci spędzali majowe

dni?wnajróżniejszysposób,wciążjednak
podobneznajdującuciechy…„explicithoc
totum,infunde,damihipotum;dumbibopi-
wo,statmihikolanokrzywo”(wwolnymtłu-
maczeniu: „rozkłada się życie!..., nalej -
zostajemipicie;gdypijępiwo,stoimikola-
no krzywo”) – ten dopisek namarginesie
(glo sa mar gi na lis?)rękopiśmiennegokaza-
niaz1415r.zaskakujejakozabytekjęzyka
polskiego,niekonieczniejednakdziwijako

Michał burToWy, PioTr PacynKofo
t. 
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inapolskichułanów„ogarnęłoLitwinówsercazwio-
snysłońce,jakieśdziwneprzeczucie,jakprzedświa-
takońcem,jakieśoczekiwanietęskneiradosne.”
kulturapolskazkulturąstudenckąsplatałysięza-

temwdorpacie.działosiętoodpoczątkuistnienia
uczelni(założonejw1803r.)–pierwsipolscystuden-
ci w dorpacie zanotowani w „album studiosorum
academiaedorpatensis”tojanferdynandifryderyk
adolfLudwikpawłowscy,wpisani2lutego1804r.pod
numerami129i130.zaboryikresuniwersytetuwwil-
niesprawiły,żedodorpatuzjeżdżalimłodzisynowie
szlacheccyzterenówodGdańskadokrakowa,od
odrypodniestr.
takteżnietylkopieśnifilaretówznaczyływdorpa-

ciekolejnemaje,kolejnewiosny.„majowąjutrzenką”
byładlastudentówcałejówczesnejrzeczpospolitej
„polonia”–polskakorporacjaakademickawdorpa-
cie,założonamniejniż40latodobradsejmuwiel-
kiego, o żywej tradycji wileńskiego uniwersytetu
ifilareckiejidei.trzeciegomaja1828r.studencitego
uniwersytetuprzybraliwłaśnienazwę „polonia”dla
korporacjizrzeszającejprzybyszówzkrólestwa,Litwy,
rusi–katolików,protestantów,Żydów,ormian,rusi-
nów,liberałów,konspiratorówinaukowców.niezwy-
kły, wielokulturowy charakter polonii dorpackiej
obrazujelicznewniejczłonkostwoosóbpochodzenia

niemieckiego–studencitacyjakBursche,
jurgens,ottoczulisiępolakami,wstępując
do konwentu i niejednokrotnie ginąc za
udziałwpolskichpowstaniachczywruchu
oporu...
Gdypolatachdziałańwukryciukonwent

poloniaw1906r.uchwaliłponownenałoże-
nieswoichbarwrzeczpospolitej–uczyniłto
oczywiście3maja.popowrociedoswojej
duchowejkolebki–wilna(w1919roku)–
poloniaobchodziłarocznicę3majazpom-
pąnależnąmiastu,skądsięwywodziło,mia-
stumickiewiczaifilaretów…
odtamtegodniacorokumajsymbolizuje

nietylkowiosennewypadyzamiastoizielo-
nepolany,apieśnifilaretównieociekająwy-
łączniewinem–ponieważmajowerocznice
założeniakonwentupoloniaidziśmająprze-
biegwiernyhistorycznympoczątkom,asło-
wamickiewiczaw„pieśnifilaretów”coroku
rozbrzmiewają3maja–choćniewwilnie,
awtrójmieście.
Byćmożeniedokońcamiałracjęmickie-

wicz, pisząc, że „tylko jedną taką wiosnę
miałwżyciu”.jegopopiersieidziśstoiwbi-
blioteczcekonwentowejsiedziby.
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zanieznajomości,któreprzetrwałycałyokreswy-
miany,organizatorzypostaralisięozorganizowanie
czasuwolnegodlacałejdużejgrupy,cookazałosię
najlepsząformąintegracjizludźmiizmiastem.do-
datkowopięknawrześniowapogodaiwielemożli-
wościwypoczynku,mimozajęć4razywtygodniu,
sprawiły,żepierwszymiesiączleciałbardzoszybko.
erasmuswsłoweniimaswojąspecyfikę.feno-

menemsątzw.„bonystudenckie”.rząddopłaca
każdemustudentowidoposiłkówwrestauracjach
ibarachwmieście.za3-daniowyposiłekwele-
ganckiejrestauracjiwcentrummiastazapłacimy
mniejniż4euro.wdrugimstudenckimmieście,
mariborze,kanapkęiświeżowyciskanysok,wmiej-
scuprzypominającymamerykańskisubway,stu-
dent po okazaniu bonów otrzymuje gratis.
słoweńskakuchniajestbardzozróżnicowana,ze
względunawpływkrajówsąsiadujących.wkaż-
dym menu możemy znaleźć austriacki wiener
schnitzel, włoskie risotto czy węgierski gulasz.
mieszkajączesłowenką,miałamokazjęzasmako-
waćprawdziwiesłoweńskichprzysmaków,takich
jaknp.potica,czylirodzajzawijanegociastazorze-
chami.odpierwszychdnimojąkulinarnąmiłością
stałsię„burek”–typowyfastfoodkuchnibałkań-
skiej, wypełniony białym serem, szpinakiem lub
mielonymmięsem.
wyjazdnaerasmusatotakżedoskonaleniewła-

snychumiejętnościkulinarnych,zczegozapewne
skorzystałabymjeszczebardziej,gdybyniekuszą-
cemiędzynarodowerestauracjezbonamistudenc-
kimi. mieszkając z Baskijką i portugalczykiem,
miałamokazjępoznaćkilkaprzepysznychdańeu-
ropypołudniowej,przejmującodwspółlokatorów
zwyczajpóźnegojedzeniakolacjinagorąco.jako
miłośniczkakawydoceniłamzwyczajprzesiadywa-
niasłoweńcówwkawiarenkachnadLjubljanicą,
równieżwciągudnia,coodróżnia tomiastood
żyjącychwbiegumieszkańcówinnychstolic.sło-
weniatokrajobogatejtradycjiwiniarskiej.uczest-
niczyłam z radością w dwóch festiwalach win,
wtymwzorganizowanymwpodziemnychkoryta-
rzachmiastakranj.przezcałygrudzieńwLjublja-
niehucznieobchodzonyjesttzw.Veselidecember
połączonyzkiermaszemświątecznymikoncerta-
mi.wtymczasiewcałymmieścieunosisięaromat
grzanegowina.odtychzapachówkręcisięwgło-
wie,aonauceniktniemyśli,oczymmożnasię
przekonaćprzedwejściemnawydziałprawa.na-
wettamczęstująwyśmienitymi,lokalnymiwinami.
zajęcia na uniwersytecie przypominają nasze

polskiewykłady.wsesji,którarozpoczynasięjuż
przedświętamiBożegonarodzenia,odbywająsię

erasmus–dlajednychstraconyczas,dlainnych
otwarcienanowemożliwości.wczymtkwifeno-
menwymianystudenckiej,wyjaśnićmożnawkilku
słowach. przygoda, samodzielność, otwarcie na
innych,naukatolerancjiiwytrwałości,poczucietoż-
samościiwięzinarodowej.toszansanaprzełama-
nie barier związanych z komunikacją językową,
poznaniekulturyizwyczajów,aleitych,którzy,jak
ja, przyjechali z innych rejonóweuropy iświata.
prawdziwystudencki,młodzieńczytygiel.
zawsze rozgraniczałam wyjazdy turystyczne,

podczas których, będąc oprowadzanym przez
przewodnika,trafiasięwmiejscatypowe,odtych
niezorganizowanych,samodzielnych,niezależnych,
dziękiktórympoznajesięurokiiniedogodnościży-
ciacodziennego,zaglądasięwmiejscaniedostęp-
nedlagrupturystycznych,wpadasiędoknajpek,
gdziejedząmiejscowi,zatrzymujesięwmiejscu,bo
cośakuratprzykułonasząuwagę.dosłoweniitak
właśniejechałam.Bezpośpiechu,owielewcześniej
niżinni,podrodzezahaczającoBudapeszt,boni-
gdyniebyłam,asłyszałam,żejestpiękny.
słowenia,któraprzystąpiładouewtymsamym

czasie co polska, a w 2007 roku przyjęła euro,
nadalwydajesiębyćpaństwem,,naperyferiach”
europy,większościkojarzysięjedyniezbyłąjugo-
sławią.wyjazddo takiegokrajumaswojezalety
właśniezewzględunamożliwośćuświadomienia
sobie,że nie tylkoeuropazachodniamożebyć
miejscem atrakcyjnym do studiowania. państwo
powierzchniowomniejszeodwojewództwamazo-
wieckiegozniewalaswojąróżnorodnością ipięk-
nemprzyrody.sporąjegoczęśćzajmująalpy,co
byłodlamnieszczególnąatrakcjąpodczasseme-
struzimowego,zewzględunamożliwośćwypadów
nanarty.słoweniamarównieżdostępdoadriaty-
ku,costanowiłoatrakcjępodczaspierwszegomie-
siącapobytu(trwałojeszczelato).wygrzewałamsię
więc pod palmami w przypominającym włoskie
miasteczkopiranie.urokjeziorawBledzie(którego
kolorprzypominaocean)sprawił,żewracałamtam
kilkakrotnie.podczaspółrocznegopobytuszcze-
gólniedoceniłampołożeniesłowenii,którastano-
wićmożemiejscewypadowedochorwacji,austrii
(dobrzeprzygotowaneośrodkinarciarskie),północ-
nychwłochioczywiścienaBałkany.
języksłoweńskiokazałsiętrudniejszy,niżmyśla-

łam–mimopewnychpodobieństwdopolskiego.
udziałwkursiejęzykowymdla„erasmusów”począt-
kowo zmotywował mnie do porozumiewania się
wlokalnymjęzyku,jednakmojeambicjeostudziła
możliwośćporozumiewaniasięswobodnieniemal
wszędziepoangielsku.kurspozwoliłminanawią-

„ifeelsLOVEnia”

lato2013
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centrummiastaprzyciągaspecyficznymklima-
temklubokawiarni ,,Bi-ko-fe”,będącej ,,mekką
hipsterów”.
słoweniapomimostereotypowo„peryferyjnego”

charakteru (a może właśnie dlatego) przyciąga
wszelkienarodowościznajdalszychzakątkóweu-
ropy.niejestłatwotamdotrzeć(brakbezpośred-
nichpołączeńsamolotowychzpolski,długapodróż
pociągiem,autobusemlubsamochodem),alewar-
to.ŻyciestudenckiewLjubljaniejestbardzodobrze
zorganizowane.wartomieszkaćwakademikualbo
być w dobrych kontaktach z mieszkańcami, bo
wkampusiezawszecośsiędzieje(wLjubljaniesą
dwagłównekampusy).koszttookoło80euro,co
jesttrzykrotnietańsząopcjąniżmieszkanie.oczy-
wiście,ktoliczynakomfortispokój,powinienwy-
braćtodrugie.
podczaspobytunaerasmusieprzeżyłamdemon-

stracjeprzeciwkorządowiwLjubljanieitrzęsienie
ziemi–oniewielkiejsile,alejednak.wybudziłomnie
onoznocnegosnuiuświadomiło,żewszystkojest
możliwenanaszejplanecie.wybórpierwszejko-
bietynafotelpremierasłoweniitodlasłoweńców
prawdziwetrzęsienieziemi.Byłamobserwatorem
tegowydarzenia.
nadrugimrokustudiów(kiedytobyło?)dosta-

łamkartkęodkoleżankizHiszpanii,któraspędziła
roknaerasmusiewValencji.napisałamiwtedy,że:
,,podróżetonajlepszyuniwersytet”.pomoimpo-
byciewsłoweniipodpisujęsiępodtymzdaniem
obiemarękami.zachęcamwszystkichtych,którzy
bojąsiępodjąćwyzwanie.studiaszybkomijają,
awspomnieniapozostają.Lepiejnieżałować,że
sięczegośniezrobiło,mimożemożnabyło.

HvalalepaLjubljana

egzaminy,zarównoustne,jakipisemne.dlastuden-
tówprawaorganizowanajestwycieczkadosiedzi-
byonzwwiedniu,połączonazcyklemprezentacji
przygotowanych przez poszczególne agencje –
m.in.międzynarodowąagencjęenergiiatomowej.
Bardzodobrzewyposażonajestbibliotekawydzia-
łowa,wktórejznaleźćmożnawielenajnowszychan-
gielskichpublikacji. podczaspobytuwLjubljanie
wzięłamudziałwdebaciepoświęconejsprawiedli-
wościspołecznejwtrakcie,,socialjusticeweek”.
natomiastnawydzialefilozofiiorganizującym,,slo-
venianmovienight”miałamokazjęobejrzećkilka
niepopularnychprodukcjisłoweńskich.
dużąniespodziankądlamniebyłozaproszenie

odpolskiejambasadynaobchodyŚwiętaniepod-
ległości11 listopada.uroczystośćodbyłasięna
zamkuwLjubljanieibyłaspektakularna.
Ljubljańskisystemrowerówmiejskichtonajlep-

szysposóbnabezpłatneiszybkiedotarciedokaż-
dejdzielnicystolicy.dobrzefunkcjonujeturównież
komunikacjamiejska,jednaktrzebaprzyzwyczaić
siędodoładowywaniaspecjalnychkartmiejskich.
dwiebardzotaniekorporacjetaxisąszczególnie
docenianeprzez„erasmusów”,którzykorzystają
z urokówżycianocnego.atowLjubljaniekwitnie,
inaczejniżwtrójmieście,odponiedziałkudoczwart-
ku.wzwiązkuztym,żewiększośćstudentówsło-
weńskich wraca na weekend do domu (małe
odległości),poniedziałkoweimprezywparlamencie
czyczwartkowewcompaneros tostałyplanim-
prezowy każdego erasmusowicza. niesamowite
imprezyobywająsięwdzielnicymetelkova,wbu-
dynkach, które niegdyś były koszarami jugo-
słowiańskiejarmiinarodowej.młodziludzie,glob-
troterzyiartyścispotykająsięwniepowtarzalnym
centrumżyciaartystycznego.
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kowitejniezdolnościdoprowadzeniatychpojaz-
dów na poziomie 1,6 promila alkoholu we krwi
(sic!).choćniemieckapolicjaodwielulatpostulu-
jeobniżenietejgranicydo1,1promila,naszybkie
zmianystanuprawnegosięniezanosi.naszczę-
ściedogłosudochodziniemieckiordnungioby-
watelezzaodrynienadużywająswychwolności
bardziejniżmieszkańcyinnychkrajówiwstatysty-
kachwypadkówkomunikacyjnychtenstanrzeczy
nieznajdujeodzwierciedlenia.wręczprzeciwnie,
odwielulatniemcyprzodująwrankingupaństw
znajmniejsząliczbąofiarwypadkówdrogowych.
Byćmożeprewencyjnieoddziałująnanichwy-

sokiemandatyorazdość rygorystyczny system
punktówkarnych,którepowodują,żeniemieckie-
goprawaoruchudrogowymwcalenieuznamy
zaliberalne.punktysąudzielanewzależnościod
typuwykroczeniaijednorazowomożna„zarobić”
od1do7punktów.pozdobyciu8punktówkierow-
caotrzymapisemneostrzeżenie,aleuczestnicząc
wkursieobezpieczeństwieruchudrogowegomo-
żezredukowaćtąliczbęopołowę.udziałkursie
doszkalającym jest obligatoryjny w przypadku
zgromadzenia14punktów,natomiastotrzymanie
18 punktów wiąże się z utratą prawa jazdy na
6miesięcy.Byjeodzyskać,koniecznymbędziepo-
nowne zdanieegzaminunaprawojazdyorazpo-
zytywnywynikbadanialekarsko-psychologicznego
(jest onopowszechnie krytykowane i nazywane
idiotentestem,gdyżodkierującychoczekujesię
np.okazanianegatywnegostosunkudouprzednio
popełnionychwykroczeńdrogowych,leczzdrugiej
strony,jegozdawalnośćkształtujesięnapoziomie
55–60%egzaminowanych,copowoduje,żetrud-
nouznaćgowyłączniezaformalnośćnadrodze
do odzyskania uprawnień). te same sankcje,
włączniezutratąprawadokierowaniapojazdami
naterenieniemiecprzezczasokreślony,grożąkie-
rowcomzzagranicy,aczkolwiekpunktykarnezdo-
byte w niemczech nie sumują się z punktami
przewidzianymiwprzepisachkrajowych.niemiec-
kiepunktykarneprzedawniająsię,wzależnościod
charakteruprzewinienia,po2–5latach,przyczym

nadrogęszybkiegowzrostugospodarczegoimo-
dernizacjigospodarkiniemcywkroczyływpołowie
XiXw.,opierającswojąsiłęnaprzemyśleciężkim,
dlaktóregostworzonorozbudowanąinfrastruktu-
rę drogową i kolejową – do dziś główny obiekt
pożądanianas,polaków.jednakżepaństwonie-
mieckieniezapominałoowspieraniupozostałych
gałęzigospodarki–manufakturczyhandlu–dą-
żącdozapewnieniadobrobytuwewszystkichpań-
stwachrzeszy.dostrzeżonopotencjałtkwiącywe
współpracy zbankami i ośrodkami naukowymi,
wówczasteżnarodziłasięideapaństwaopiekuń-
czego,wktórymdostatekmiałbyćudziałemcałe-
gospołeczeństwa,nawettych,którympowodziło
sięgorzej.Budowaneprzezlatapoczucietożsa-
mościijednościnarodowej(orazśrodkifinansowe
przyznane w ramach realizowanego w latach
1948–1952tzw.planumarshalla)pozwoliłyniem-
combłyskawiczniepodnieśćsiępoporażceibez-
warunkowej kapitulacji po ii wojnie światowej,
natomiast reformy realizowane przez Ludwika
erhardawprowadziłymodelgospodarkirynkowej,
zposzanowaniemwolnejkonkurencjiiswobódgo-
spodarczych, dzięki czemu w odbudowie kraju
znówuczestniczyłocałespołeczeństwoioczywiście
całe społeczeństwo na tym zyskało. choć dziś
niemcyborykająsięz tymisamymiproblemami
politycznymi,finansowymiispołecznymicoreszta
europyiświata,wciążpozostająpaństwem,zktó-
rymnaareniemiędzynarodowejtrzebasięliczyć
iktóregopozycjaniejestniczymzagrożona.
dlawieluznasniemcytojednakprzedewszyst-

kimkrajautostradamistojący,jeżdżącypięknymi
bezawaryjnymi samochodami i obowiązkowo...
piwempłynący.rzeczywiścienasizachodnisąsie-
dzikochająswójnarodowytrunekrówniemocno
jakswojesamochody,aniemieckiustawodawca
zdajesiętęmiłośćrozumiećizakazujeprowadze-
niapojazdówmechanicznychdopieropoprzekro-
czeniu granicy 0,5 promila alkoholu we krwi.
jeszczełagodniejtraktowanisąrowerzyści.fede-
ralny trybunał sprawiedliwości (odpowiednik
polskiegosądunajwyższego)ustaliłgranicęcał-

Ordnung musssein!

mimoniezwykletrudnejhistoriiiniemalżecałkowitejdewastacjikrajupodwóchwojnachniemcyniemal
bez przerwy są gospodarczo jednym z najsilniejszych państw świata. obywatelom tego kraju
zarzucamybrakemocji,fantazji,nadmiernądrobiazgowośćiumiłowaniebiurokracji.czyjednaksłynny
niemieckiordnungniemażadnychzalet?chybajednakcałkiemsporo.
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kierowcęituczyhawielepułapek,któremogągo
słonokosztować.taryfikatorprzewidujebowiem
wysokiegrzywnynp.zaspowodowaniezagroże-
niaw ruchudrogowymczyniezachowaniebez-
piecznegoodstępu–awedleniemieckiegoprawa
toodległośćmniejszaniż50mdopoprzedzające-
gopojazduprzyprędkościachpowyżej80km/h.
spragnionychwrażeń fanówmotoryzacji, którzy
pragnąpoczućsięjakmichaelschumacher,pozo-
stajewięczaprosićnanürburgring,gdziezasto-
sunkowoniedużąopłatąmożnaprzejechaćtrasę,
jakąniegdyśpokonywalizawodnicyf1wczasie
Grandprixniemiec (i zmierzyć swój czas!) albo
spróbować swoich sił na słynnej nordschleife
(dosł.północnapętla),najdłuższejiuznawanejza
jedną z najtrudniejszych tras wyścigowych na
świecie.
alejeślinieauto,toco?choćniemcynarzeka-

jąnadeutscheBahn(dB)taksamozajadle jak
polacynapkp,przyznaćtrzeba,żesiećpołączeń
kolejowychjestimponująca,apociągi,nawettelo-
kalne,sąwygodneiczyste.kolejąmożnadotrzeć
niemalwszędzie,choćpociągispóźniająsięjak
wpolsce,asaminiemcyzłośliwieżartują,żeroz-
kładjazdyistniejetylkopoto,abydBwiedziała,
kiedymożesięspóźnić.zatojeślijakopasażero-
wiedoświadczymyproblemówzpunktualnością,
możemy liczyć na odszkodowanie, a właściwie
zwrotconajmniej25%cenybiletu.przysługujeon
wprzypadkuopóźnieńprzekraczających60min
ijestwypłacanynakażdeżądanieuprawnionego
wciągumiesiącaodpechowejpodróży.jeślipa-
sażerowiekorzystającyzpołączeńlokalnychprze-
gapiąostatnipociągdanegodnia,mogądomagać
sięzwrotukosztówprzejazdutaksówkądo80eu-
ro,ajeśliopóźnienieprzekracza20min,wolnoim
skorzystaćzdroższychzazwyczajpociągówdale-
kobieżnych.natesameprzywilejemogąliczyćpo-

dróżni,którzyzwinydBniezdołajądotrzeć
doceluprzedpółnocą.ordnungmusssein,
ajakże!

jeśliukaranyprzedupływemtegookresuotrzyma
kolejne punkty, czas ten ulega przedłużeniu do
dniazatarciaostatniejzwymierzonychkar.
naturalnie punkty karne jedynie towarzyszą

mandatom,którerównieżsądosyćwysokie.nie-
miecki ustawodawca zróżnicował ich wysokość
wzależnościodmiejscapopełnieniawykroczenia
drogowego–znaczniewyższągrzywnęzapłacimy
zaprzekroczenieprędkościwtereniezabudowa-
nymniżpozanim.ponadtozaprzekroczeniepręd-
kości w mieście o więcej niż 31 km/h ponad
dopuszczalnąwartośćgrozinamutratauprawnień
doprowadzeniapojazdównaokres1miesiąca.
podobnekonsekwencjespotkajątego,ktodwu-
krotnie przekroczy prędkość o ponad 25 km/h
wciąguroku.ichybaniktjużniemawątpliwości,
dlaczegoniemcytakpoważnietraktująogranicze-
nia prędkości na swoich drogach i zwłaszcza
wmiastachkarniezwalniajądo„pięćdziesiątki”.
wspomniećwypada,żezaniektóreprzewinienia
mogąnasspotkaćtakżekonsekwencje...społecz-
ne–pewienpraworządnyobywatelzatknąłzawy-
cieraczkę samochodu do transportu pieniędzy
parkującegonamiejscudlaniepełnosprawnych
kartkęznapisem„parkplatzschwein”iumieściłna
stronie internetowej donoszącej o podobnych
przewinieniachkierowców.kierowcapojazdupo-
czułsięobrażonytakimepitetemisprawaznala-
złaswójfinałwrostockimsądzierejonowym.ten
zaśuznał,żenazwaniekogoś„świnią”niezawsze
będziezniewagąinależytooceniaćzuwzględnie-
niemokoliczności,wktórychtesłowapadają.na-
tomiastten,ktozajmujemiejsceprzeznaczonedla
niepełnosprawnych,niebędącdotegouprawnio-
nym,musisięliczyćztym,żezostanieokreślony
nieeleganckimepiteteminaochronęprawnąswo-
jejczciniezasługuje.
zakierownicąposzalećmożnazatonaauto-

stradach, gdzie często wolno przyci-
snąćpedałgazutakmocno,jaktylko
pozwala silnik (i granice rozsądku).
ale uwaga! – na nieuważnego

berlin

fot. magDaleNa glaNc
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nej, którą odbył chwilę wcześniej
z jednym z mieszkańców miasta.
jegomość,któryzadzwoniłdoko-
mendy,nakrzyczałnategożdyżur-
negoizupełniepoważniezażądał,
abymuzwrócićfonięwtelewizorze.
zgodnie z relacją dzwoniącego
oglądałonsobiespokojnietelewi-
zję, jak tomiałwzwyczajuczynić
otejporzednia,ikiedyrozpocząłsię
właśniereportażowykorzystywaniu
fotoradarów przez straże gminne
(oczywiścienielegalnie iniemoral-
nie),wniedokońcajasnychokolicz-
nościachdźwiękztelewizoragdzieś
zniknął.pokrótkiejchwilimężczyzna
zrozumiał(prawdopodobniewdro-
dzeiluminacji),żedźwiękmuzabra-
ła straż gminna, obawiająca się
tego,żedowiesięonztegożpro-
gramu,jakiegoniecnegoprocederu
się ona dopuszcza. komendant
usłyszawszyotreścirozmowy,od-
parł dyżurnemu, zupełnie poważ-
nymtonem,żejakfacetnastępnym
razemzadzwoni,totrzebamuostro
powiedzieć,żejakbędziegłowędy-
żurnemuzawracał,tomustrażmiej-
ska iobrazwtelewizorzewyłączy,
abyćmożeicałytelewizorzabierze.
przytoczonahistoriawniecoka-

rykaturalny sposób pokazuje, jak
wielkieemocjebudzą„urządzenia
rejestrujące”orazjakniewielkieby-
wa zaufanie obywateli do władzy
publicznej (przynajmniejwkwestii
fotoradarów).niestetyministerstwo
transportu,BudownictwaiGospo-
darkimorskiejciężkopracujenad
tym,abyemocjetestałysięjeszcze
większe,zkoleizaufaniespołeczeń-
stwadowładzypublicznej(zarów-
notejstanowiącej,jakistosującej
prawo),wprostproporcjonalnesię
zmniejszyło.
do powyższego wniosku skło-

niłamnie lektura projektu założeń
projektu (tak – „projektu założeń

pierwszej kolejności pragnę sza-
nownegoczytelnikagorącoizcałe-
gosercaprzeprosićzato,iżniniej-
sza„kafkaprzykawce”,wporów-
naniu z tekstami opublikowanymi
w poprzednich numerach Gazety
wpia,pozbawionajestinteligentne-
go i ostrego niczym brzeszczot
poczuciahumoru,charakterystycz-
negodlaszanownegopanaredak-
tora naczelnego. zdając sobie
sprawęztego,iżnatympoluzpa-
nemredaktoremwszrankiiśćnie
mogę,niniejsza„kafkaprzykawce”
utrzymanabędziewnicoinnym,po-
ważniejszym tonie, bez wątpienia
jednak,zgodniezzałożeniami,do-
tyczyćbędzieabsurdówpolskichre-
gulacji prawnych. nie dopiekając
zbytnioszanownemukoledze,pra-
gnępodkreślić,żetymrazemnacisk
zostaniepołożonynienaformę,lecz
natreśćtekstu:)

Żadentematniepodnositakbardzo
ciśnienia obywatelem, zwłaszcza
tymzmotoryzowanym, jakkwestia
fotoradarów,wtymprzedewszyst-
kimichlokalizacjiorazwpływówdo
budżetu państwa, któremają one
„wypracować”.abyzilustrowaćpro-
blem, przytoczę pewną wymianę
zdańpomiędzykomendantemidy-
żurnymjednejzestrażymiejskich,
którejbyłemświadkiem jakiśczas
temu. dyżurny tejże straży nieco
rozżalonymtonemopowiedziałko-
mendantowiorozmowietelefonicz-

projektu”)ustawyoszczególnejod-
powiedzialności za niektóre naru-
szeniaprzepisówruchudrogowego
oraz o zmianie niektórych ustaw.
proponowana regulacja wprowa-
dza,jeślichodziobezpieczeństwo
ruchu drogowego, rewolucyjną
wręczzmianę–możliwośćnałożenia
w trybie administracyjnym sankcji
nawłaściciela/posiadaczapojazdu,
wówczasgdyniezostanieustalony
kierowca,któryjegopojazdemprze-
kroczył dozwoloną prędkość lub
gdy ustalony sprawca nie będzie
mógłzostaćpociągniętydoodpo-
wiedzialności(m.in.dlatego,żejest
obcokrajowcem).ponadtowsytu-
acji gdy pojazd wykorzystywany
będzieprzezkilkaosób,jegowłaści-
ciel/posiadaczobowiązanybędzie
dogromadzenianaokresdwóchlat
informacji,komuinajakiokrespo-
jazdpowierzył.możnazatemstwier-
dzić, że propozycje ministerstwa
zakładają obarczenie właściciela/
posiadaczapojazduodpowiedzial-
nościązawykryciesprawcywykro-
czenia.takieprzerzucenienaoby-
watelipodstawowychobowiązków
władzypublicznej(zatakiobowią-
zek należy chyba uznać ustalanie
sprawców wykroczeń) wydaje się
byćtrudnedoprzyjęcianawetprzez
największychzwolennikówpartycy-
pacjispołecznej iprywatyzacjiza-
dańpublicznych.
wejście w życie proponowanej

regulacji bez wątpienia dotknie
wmniejszymlubwiększymstopniu
wszystkich właścicieli pojazdów.
szczególnie dotkliwe, a zarazem
nieprzewidywalne problemy spra-
wiaćbędzieona leasingodawcom
orazrodzicomkilkorgadzieciposia-
dającychuprawnieniedokierowania
pojazdami.wyobraźniapodsuwami
obraz, w którym ojciec rodziny
przesłuchuje swoich niesfornych

lato2013
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Prawa kobiet 
to obowiązki mężczyzn. 

Karl Kraus

synów,mogącychpodczasjegonie-
obecnościkorzystaćznależącegodo
niegosamochodu.
w związku z wyżej wskazanymi

wątpliwościamiproponujęwzbogace-
niepropozycjiministerstwaonastę-
pującerozwiązania:(1)nałożeniena
właścicieli/posiadaczypojazdówobo-
wiązkuprowadzenia„kartyużytkowni-
kapojazdu”;braktakiejkartymógłby
skutkować kolejną administracyjną
karąpieniężną,nakładanąprzezfunk-
cjonariuszywdrodzedecyzjiustnej
podlegającej natychmiastowemu
wykonaniu(żebybyłoszybkoispraw-
nie); (2) wprowadzenie obowiązko-
wych szkoleń dla właścicieli/posia-
daczypojazdów,obejmującychtak-
tykę oraz techniki przesłuchań;
(3)wprowadzeniedodatkowejsankcji
wymierzanej(oczywiściewtrybiead-
ministracyjnym)właścicielowi/posia-
daczowipojazduza jegoużyczenie
osobie,któranastępniekierująctym-
że pojazdempopełniławykroczenie
drogowe(wszakkażdywłaściciel/po-
siadaczwie,aprzynajmniejpowinien
wiedzieć,jakijeststyljazdyosoby,któ-
rej pojazd użyczył, więc i odpowie-
dzialnośćponieśćpowinien).
postulowanezmianybezwątpienia

wpłynąnazwiększeniewykrywalności
sprawcówwykroczeńoraznapopra-
wębezpieczeństwaw ruchudrogo-
wym,aotoprzecieżchodzi(przynaj-
mniej oficjalnie)ministerstwu trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki
morskiej.zdajesię,żeitemniejofi-
cjalnecele,mającewgruncierzeczy
charakterfiskalny,przedstawionepro-
pozycjepozwoląosiągnąć.natomiast
to,żezaufaniedopaństwaniecosię
zmniejszy i że społeczna sympatia
doitdorazstrażygminnych,wypo-
sażonychwnowyorężwpostaci„ka-
ryadministracyjnej,znacznieucierpi,
jestwtymprzypadkukwestiądrugo-
rzędną.
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I. STUDIA STACJONARNE

1) jednolite studia magisterskie:
•prawo

2) studia i st. (licencjackie:
•administracja
•kryminologia

3) studia ii st. (magisterskie):
•administracja

II. STUDIA NIESTACJONARNE

1) jednolite studia magisterskie:
•prawo(zaoczne)
•prawo(wieczorowe)

2) studia i st. (licencjackie): 
•administracja(zaoczne)
•kryminologia(zaoczne)

3) studia ii st. (magisterskie):
•prawo(zaoczne)
•prawo(wieczorowe)
•administracja(zaoczne)
•administracja(wieczorowe)
•podatkiidoradztwopodatkowe
(zaoczne)

rekrutacja na wszystkie kierunki studiów odbywa się w systemie internetowej rejestracji 
Kandydatów. Kandydat rejestruje się elektronicznie na stronie internetowej: irk.ug.edu.pl

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące procesy rekrutacji można natomiast uzyskać na stronie: 
www.ug.edu.pl/pl/info_dla_kand

nA WydZiAle PrAWA i AdMinistrACJi UniWersytetU GdAńsKieGo
na rok akademicki 2013/2014
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