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Sprawozdanie  

 Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Myśli Administracyjno-Prawnej 

przy Wydziale Filologiczno-Historycznym w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania 

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Opiekunem Koła Naukowego jest dr Paulina 

Bieś-Srokosz. 

 Okres sprawozdawczy obejmuje rok kalendarzowy 2017. 

 -2017-  

 

 Marzec – Uczestnictwo Koła Naukowego Myśli Administracyjno-Prawnej w Dniach 

Otwartych organizowanych przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie. 

Prace Koła w tym zakresie obejmowały m. in.: 

 promocję Koła, 

 promocję kierunków Prawa i Administracji, 

 działalność na rzecz propagowania aktywności studenckiej, 

 zaangażowanie w życie naukowe zarówno kandydatów, jak i studentów 

Akademii im. Jana Długosza, 

 przygotowanie inscenizacji rozprawy sądowej. 

 

 Kwiecień/Maj/Czerwiec – Aktywne uczestnictwo członków Koła Naukowego Myśli 

Administracyjno-Prawnej, w cyklu debat poświęconych problematyce sytuacji 

młodzieży na europejskich rynkach pracy. Wydarzenie to zorganizowane zostało 

przez Fundację Instytut Współpracy Regionalnej oraz Koło Naukowe Myśli 

Administracyjno-Prawnej jako reprezentant Akademii im. Jana Długosza w 

Częstochowie. Działania Koła w tym zakresie obejmowały w szczególności:  

 prelekcje naszych uczestników na szerokim forum, 

 pomoce związane z przygotowaniem sal wykładowych, 
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 organizację poczęstunku, 

 propagowanie projektu wśród społeczności akademickiej, 

 zaproszenie na to wydarzenie okolicznych szkół średnich, 

 pomoc administracyjna. 

 Kwiecień – Uczestnictwo naszych członków Koła w wymianie młodzieżowej w 

ramach realizacji projektu Erasmus Plus Be creative – Design Thinking, który odbył 

się w miejscowości Puck. W ramach projektu nasi przedstawiciele brali udział w 

zajęciach: 

 kształtowania umiejętności rozwiązywania problemów metodą Design 

Thinking i rozwój kreatywności, 

 poznania typowych metod promocji turystycznej regionu oraz zbadanie ich 

efektywności wśród młodzieży, 

 pogłębiania zdolności do wcielania pomysłów w czyn przez tworzenie 

prototypów innowacyjnych metod promocyjnych regionu, testowania i ich 

ocenę mocnych i słabych stron, 

 kształtowania umiejętności zarządzania projektem, 

 pogłębienia umiejętności pracy zespołowej, w międzynarodowym środowisku 

 

 

 Październik – Uczestnictwo naszego przedstawicielstwa Koła w Międzynarodowej 

Konferencji Naukowej pt. „Sądowa ochrona praw jednostki w państwach Europy 

Środkowej – dotychczasowe doświadczenia i tendencje zmian / Judicial Protection of 

Individual Rights in Central European Countries − Current Experience and Trends”. 

Konferencja ta zorganizowana została przy współpracy pracowników Katedry Teorii i 

Filozofii Uniwersytetu Opolskiego z Instytutem Prawa, Administracji i Zarządzania 

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Działanie w tym zakresie obejmowało 

w szczególności wygłoszenie referatu przez naszego przedstawiciela pt. „Prawo do 

prywatności a ustawa inwigilacyjna – próba oceny”.  

 

 

 Październik – Przeprowadzenie gruntownej rekrutacji kandydatów na członków Koła 

Naukowego Myśli Administracyjno-Prawnej. Działanie to miało na celu uzupełnienie 

braków, jak i zwiększenie społeczności całego Koła w związku z odejściem 

absolwentów, w przeszłości zasilających jego szeregi. Uruchomienie kierunku Prawa 

w Akademii im. Jana Długosza stworzyło szansę pozyskania do naszej społeczności 

wartościowych ludzi, koncentrujących swoje zainteresowania wokół prawa.  Efektem 

tego działania było pozyskanie nowych członków Koła z pierwszych roczników  

zarówno kierunku Prawa, jak i Administracji. 

 

 

 Listopad – publikacja artykułu naukowego napisanego przez naszego członka Koła w 

czasopiśmie naukowym „Gubernaculum et Administratio”. Praca naukowa naszego 

przedstawiciela nosiła tytuł „Uprawnienia Prezydenta RP w procesie 
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ustawodawczym”. Celem opracowania było określenie funkcji prezydenta w procesie 

legislacyjnym, jak i ich skuteczności w działaniu. W artykule poruszona została 

kwestia inicjatywy ustawodawczej, weta ustawodawczego, oraz wniosku do 

Trybunału Konstytucyjnego, jako najważniejszych mechanizmów głowy państwa w 

procesie ustawodawczym (P. Błasiak, Uprawnienia prezydenta w procesie 

ustawodawczym, „Gubernaculum et Administratio” 2017, nr 14, ISSN 1730-2889). 

 

 Listopad – Publikacja naukowa napisana przez naszego członka Koła w monografii 

pt. „Wzajemne oddziaływanie gałęzi prawa publicznego i prywatnego”, red. P. Bieś-

Srokosz, J. Srokosz, E. Żelasko-Makowska, Częstochowa 2017. Artykuł naukowy 

naszego przedstawiciela nosił tytuł „Konwergencja umów cywilnoprawnych w 

działalności administracji publicznej na przykładzie obrotu nieruchomościami Skarbu 

Państwa i samorządu terytorialnego. Wybrane zagadnienia”. Celem opracowania było 

przybliżenie kwestii związanej z korzystaniem przez podmioty prawa publicznego z 

uregulowań prawnych wprost wywodzących się z Kodeksu cywilnego (P. Błasiak, 

„Konwergencja umów cywilnoprawnych w działalności administracji publicznej na 

przykładzie obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego. 

Wybrane zagadnienia”, „Wzajemne oddziaływanie gałęzi prawa publicznego i 

prywatnego”, 2017, ISBN 978-83-7455-552-4). 

 

 Grudzień – Organizacja wykładu gościnnego realizowanego przez Koło Naukowe 

Myśli Administracyjno-Prawnej przy współpracy z Poradnią Prawa 

Administracyjnego AJD oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Opolu na uczelni 

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Celem niniejszego wydarzenia były 

obchody Europejskiego Dnia Prawnika. W ramach projektu zorganizowany został 

seans filmu pt. „Amok” wraz z połączoną dyskusją przy udziale przedstawicieli 

Okręgowej Izby Radców Prawnych z Opola. Prace Koła w tym zakresie obejmowały 

w szczególności: 

 

 promocję wydarzenia zarówno wśród społeczności akademickiej, jak i na 

zewnątrz, 

 zaproszenie na to wydarzenie szkół średnich z regionu, 

 przygotowanie poczęstunku, 

 organizację sali i sprzętu, 

 prowadzenie spotkania. 

 

 

 Grudzień – Aktywne uczestnictwo członków Koła Naukowego Myśli 

Administracyjno-Prawnej w cyklu wykładów pt. „System polityczny wybranych 

państw europejskich”, prowadzonych przez prof. O. Radchenko z Ukrainy. Wykłady 

organizowane były przez Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania Akademii im. 

Jana Długosza w Częstochowie. 
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 Grudzień – utworzenie strony Koła Naukowego Myśli Administracyjno-Prawnej na 

portalu społecznościowym Facebook. Działanie to miało na celu ułatwienie dostępu 

do jak najszerszego grona odbiorców, w ramach propagowania inicjatyw Koła (adres: 

@KNMAP.AJD). 

 

 

 Grudzień – utworzenie strony internetowej Koła Naukowego Myśli Administracyjno-

Prawnej. Inicjatywa ta miała na celu przyczynić się to do stałego kontaktu z naszymi 

odbiorcami oraz całą społecznością akademicką i nie tylko (adres: 

www.knmap.wex.pl). 

 

 

 

 

 

 

  

 

……………….......................................                                                               …………………………………... 

                Patryk Błasiak                                                                                           dr Paulina Bieś-Srokosz 

Przewodniczący Koła Naukowego Myśli                                                             Opiekun Koła Naukowego Myśli 

         Administracyjno-Prawnej                                                           Administracyjno-Prawnej 


