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IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Sprawozdanie z IV Sesji naukowej młodych pracowników 
naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM,

Poznań, 31 marca 2004 r.

31 marca 2004 r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM odbyła się IV Sesja naukowa 
młodych pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM na temat Prawo wo
bec wyzwań współczesności.

Tegoroczna sesja była kontynuacją podobnych przedsięwzięć, które miały miejsce w latach 
1955, 1974 i 2003. Materiały i publikacje stanowiące dokumentację dwóch pierwszych sesji sta
nowiły inspirację dla reaktywowania projektu. W efekcie w maju 2003 r. odbyła się III Sesja 
naukowa młodych pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM. Referaty 
wygłoszone podczas tej sesji zostały następnie opublikowane w formie zbioru artykułów. Żywe 
zainteresowanie III sesją skłoniło jej organizatorów do uczynienia z tego przedsięwzięcia wy
darzenia cyklicznego, co zaowocowało tegoroczną -  IV sesją.

Patronat nad tegoroczną sesją objął Komitet Honorowy składający się z uczestników sesji 
naukowej organizowanej w 1955 r. W jego skład wchodzą: Pan Prof. Wiesław Daszkiewicz, Pan 
Prof. Zbigniew Janowicz, Pan Prof. Zbigniew Leoński, Pan Prof. Henryk Olszewski, Pan Prof. 
Wiktor Pawlak, Pan Prof. Włodzimierz Piotrowski, Pani Prof. Teresa Rabska, Pan doc. dr hab. 
Józef Sobkowski, Pan Prof. Andrzej Szwarc oraz Dziekan Wydziału Pan Prof. Andrzej J. 
Szwarc.

Obrady prowadzono w 9 panelach dyskusyjnych. Każdemu z nich przyświecał temat prze
wodni (ustalony przez samych uczestników sesji), obejmujący problematykę pozostającą w za
interesowaniu pracowników naukowych kilku katedr. Tematy poszczególnych paneli były na
stępujące:

1. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej.
2. Dywidenda w spółce akcyjnej i jej opodatkowanie. Zagadnienia wybrane.
3. Wokół problemów kodyfikacji prawa.
4. Prawne aspekty palenia tytoniu.
5. Współczesne problemy integracji przedsiębiorstw.
6. Środki zaskarżenia w procedurach sądowych
7. Konstytucja RP wobec prawa międzynarodowego i europejskiego.
8. Ubezpieczenia obowiązkowe w przededniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
9. Prawo do dobrej administracji.
W trakcie sesji doktoranci i adiunkci naszego Wydziału, którzy zgłosili chęć wzięcia w niej 

aktywnego udziału, wygłosili 45 referatów poruszających zagadnienia związane z problematy
ką przewodniego tematu panelu. Sesja miała charakter multidyscyplinarny i adresowana była 
do wszystkich pracowników naukowych Wydziału, studentów oraz innych osób zainteresowa
nych problematyką przedstawianą w poszczególnych panelach. Dokumentację przedsięwzięcia 
stanowić będzie publikacja, zawierająca prezentowane w czasie trwania sesji referaty. Będzie 
ona kontynuacją wcześniejszych wydawnictw, które obejmują materiały z I, II i III sesji.

Sesja zorganizowana została dzięki wsparciu Dziekana i Kolegium Dziekańskiego Wydzia
łu Prawa i Administracji UAM.
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