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P R O G R A M 

 

 

8 VI 
15.00-18.00: Otwarcie 

Ks. prof. dr hab. Marek Stokłosa, Prorektor UKSW 

Dr Rafał Budzisz, Prezes SEAP 

Przesłanie od partnerów projektu 

 

Wprowadzenie: Prof. dr hab. Irena Lipowicz 

 

Wykład inauguracyjny: Prof. dr hab. Eberhard Schmidt-Aßmann (Heidelberg) 

Dogmatyka prawa administracyjnego między stabilnością a elastycznością 
 

Dyskusja 

 

 

9 VI  
10.00-12.00: Reforma prawa administracyjnego a praworządność 

Wprowadzenie i moderacja: Prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski (UW) 

Prof. dr hab. Andrzej Wróbel: Praworządność jako wartość  

Prof. dr hab. Stefan Haack (Viadrina): Elementy praworządności w prawie administracyjnym 

 

12.00-13.30 Przerwa 

  

13.30-15.30: Nauka prawa i kultura prawna: o roli i pozycji terminologii prawniczej 

Wprowadzenie i moderacja: Prof. dr hab. Stanisław Biernat (UJ) 

Dr hab. Agata Barczewska-Dziobek, prof. UR: O potrzebie weryfikacji pojęć w naukach 

administracyjnych 

Dr hab. Natalia Kohtamäki, prof. UKSW: Dogmatyka prawa jako element kultury prawnej  

 

15.30-16.00: Przerwa na kawę 
  

16.00-18.00: Metoda nauki prawa administracyjnego 

Wprowadzenie i moderacja: Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki (UŚ) 

Prof. dr hab. Hubert Izdebski (Uniwersytet SWPS): Autonomiczność prawa 

administracyjnego. Prawo administracyjne wobec innych gałęzi prawa w perspektywie 

prawno-porównawczej 

Dr Ziemowit Cieślik (UKSW): Debata o reformie prawa administracyjnego – perspektywa 

polska 

 



10 VI 

10.00-12.00: Nowe impulsy dla administracji regulującej i świadczącej. Panel młodszych 

naukowców 
Wprowadzenie i moderacja: Dr hab. Mariusz Szyrski, prof. UKSW 

Dr Radosław Mędrzycki (UKSW): Dostępność jako impuls regulacyjny – uwagi na tle praw 

osób z niepełnosprawnościami  

Jakub Dorosz-Kruczyński (UKSW): Obywatelskie Społeczności Energetyczne w świetle 

prawa UE i możliwości ich wdrożenia do polskiego porządku prawnego 

Olga Kasharska (Viadrina): Zaopatrzenie bytowe jako zadanie współczesnej administracji 

świadczącej na przykładzie zaopatrzenia w energię 

Vladyslav Rak (Viadrina): Administracja świadcząca jako instrument scalający współczesną 

państwowość  

 

12.00: Perspektywy dalszej polsko-niemieckiej współpracy naukowej 

 

12.30: Podsumowanie obrad i zakończenie konferencji:  

Prof. dr hab. Irena Lipowicz (UKSW) 

Dr Ilona Czechowska, Dyrektor Fundacji im. Karla Dedeciusa 

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

 
Miejsce obrad: Konferencja odbędzie się w Auli Schumana na Uniwersytecie Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa 

 

Aula Schumana znajduje się w budynku nr 21, na poziomie I [plan dojazdu w załączeniu] 

 
Język obrad: polski i niemiecki 

W dniach 8-9 czerwca organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne obrad. 

W dniu 10 czerwca obrady odbywać się będą po niemiecku i angielsku, bez tłumaczenia. 

Uczestnikom zostaną udostępnione angielskie wersje językowe wystąpień 
niemieckojęzycznych.  

 

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej polskiego wydawcy przekładu książki 

Prof. E. Schmidta-Aßmanna pt. dostępna jest już zapowiedź wydawnicza publikacji:  

https://www.profinfo.pl/sklep/dogmatyka-prawa-administracyjnego-bilans-rozwoju-reformy-

i-przyszlych-zadan,188545.html  

 

 

Komitet organizacyjny konferencji 

Przewodnicząca komitetu: dr hab. Agnieszka-Piskorz-Ryń, prof. UKSW, tel. 501175792, 

mail: a.piskorz.ryn@uksw.edu.pl  

dr hab. Natalia Kohtamäki, prof. UKSW, tel. 600835140, mail: n.kohtamaki@uksw.edu.pl  

dr Ziemowit Cieślik, tel. 502067550, mail: z.cieslik@uksw.edu.pl  

 

 



Plan dojazdu 

Najkrótszy dojazd komunikacją miejską lub samochodem jest następujący: 

 

 z centrum Warszawy metrem (linia I, kierunek Młociny) do Placu Wilsona (stacja 

metra „Pl. Wilsona"), następnie autobus nr 181 (kierunek Cmentarz Północny-Brama 

Główna) lub 114 (kierunek Młociny UKSW) do przystanku „Żubrowa-UKSW", albo 

w przypadku autobusu 114 do końcowego przystanku „Młociny UKSW". Oba 

przystanki znajdują się bezpośrednio przy bramach kampusu. Autobusy kursują 
średnio co 10 minut, a przejazd zajmuje około 25 minut.  

 z centrum Warszawy metrem (linia I, kierunek Młociny) do stacji końcowej 

„Młociny", następnie autobus nr 114 (kierunek Młociny - UKSW) do przystanku 

„Żubrowa-UKSW" lub „Młociny UKSW" (przystanek końcowy). Autobus kursuje 

średnio co 10 minut, a przejazd zajmuje około 10 minut. 

Rozkład jazdy autobusów z poszczególnych przystanków znajdą Państwo na stronie: 

http://www.ztm.waw.pl/ 

 

 dojazd samochodem. Kampus znajduje się przy trasie wylotowej z Warszawy w 

kierunku Gdańska (E7/S7). Z Centrum Warszawy Wisłostradą (E7) w kierunku 

północnym. Na drugich światłach za restauracją McDonald's, na skrzyżowaniu z ulicą 
Wóycickiego w lewo i po około 100 metrach ponownie w lewo w bramę Kampusu 

(widoczny jest przez nią budynek Auditorium Maximum). 

 

 

 

 

 


