Numer 1/kwiecień 2013

partnerstwo publiczno-prywatne/
odpowiedzialność za delikt władzy
publicznej/mediacja w sferze
publicznej/problemy dyskryminacji

Numer 1/kwiecień 2013

partnerstwo publiczno-prywatne/
odpowiedzialność za delikt władzy
publicznej/mediacja w sferze
publicznej/problemy dyskryminacji
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Rada naukowa
Jolanta Blicharz/Małgorzata Giełda/Renata KusiakWinter/Piotr Lisowski/Adam Sulikowski/Aleksandra
Szadok-Bratuń/Anna Śledzińska-Simon/Magdalena
Tabernacka
Redakcja
Dominik Dymitruk – redaktor naczelny/Izabela Wasztyl –
redaktor językowy/Maria Siemaszkiewicz
Korekta
Michał Kunik/Daniela Orzechowska/Marta Syguła/
Patrycja Wojkowska/Barbara Zaremba
Skład i łamanie
Franciszek Tuz/Izabela Wasztyl
Projekt logo
Dominik Dymitruk/Maria Siemaszkiewicz

Adres korespondencyjny redakcji
Redakcja „Przeglądu Administracji Publicznej”
Uniwersytet Wrocławski
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
ul. Uniwersytecka 22/26
50 – 145 Wrocław

Spis treści
Wstęp / 4
Kamil Bodzoń Funkcjonowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach realizacji projektów inwestycyjnych / 6
Maria Siemaszkiewicz Odpowiedzialność odszkodowawcza za niewydanie
decyzji administracyjnej / 20
Iwona Bieleń Mowa ciała jako element wykorzystywany w mediacji w sferze publicznej / 30
Jolanta Sikora Ageizm – zjawisko marginalne czy globalny problem / 44
Dominik Dymitruk Sprawozdanie z konferencji naukowej Instytucjonalna
dyskryminacja – czy w XXI wieku osoby niepełnosprawne są dyskryminowane?, Uniwersytet Wrocławski, 27 kwietnia 2012 roku / 49
Noty o autorach / 55

3

Wstęp
Z ogromnym zaszczytem i nieskrywaną radością oddajemy w Państwa ręce pierwszy
numer czasopisma „Przegląd Administracji Publicznej”. Gdy na początku 2012 roku
postanowiliśmy stworzyć periodyk wydawany w formie elektronicznej, na naszej
drodze stanęło wiele pytań i wątpliwości. Ich rozważenie doprowadziło nas do
wniosku, że naszym celem jest nie tylko wpisanie się w rozwój studenckiego ruchu
naukowego, ale także osiągnięcie statusu aktywnego forum wymiany poglądów dla
praktyków i przedstawicieli środowiska akademickiego.
Tematyka szeroko pojętej administracji publicznej wciąż pozostaje żywa i doniosła z praktycznego punktu widzenia. W naszym czasopiśmie pragniemy skupić
się nie tylko na problemach obszaru prawa czy postępowania administracyjnego
lub stosunków zachodzących w administracji publicznej, ale także na zagadnieniach
z zakresu innych dziedzin nauki, o ile korespondują one z tematyką administracji
publicznej lub prawa ją regulującego oraz są przydatne dla jej zrozumienia. Chcemy połączyć rozważania nad administracją publiczną z problemami jej pogranicza,
co pozwala na podjęcie w czasopiśmie tematów interdyscyplinarnych. W obszarze
naszego zainteresowania pozostają również studia nad polityką publiczną. Ta ważna
z punktu widzenia systemowego dziedzina rozważań nad kluczowymi problemami
zbiorowymi pozostaje wciąż niedoceniona i rzadko wykorzystywana, dlatego naszą
aspiracją jest pogłębienie dociekań oraz podjęcie próby naukowej refleksji dotyczącej metod i narzędzi, za pomocą których państwo radzi sobie z fundamentalnymi
z punktu widzenia społeczeństwa wyzwaniami.
„Przegląd Administracji Publicznej”, w naszym zamierzeniu, ma stać się polem
rozważań dla wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą administracją publiczną.
Kierujemy go zarówno do studentów, doktorantów, pracowników naukowych, jak
i praktyków zmagających się z tematyką z zakresu studiów prawniczych i administracyjnych. Elektroniczna forma naszego czasopisma nie tylko wpisuje się w nowoczesne trendy wydawnicze, lecz także (a może przede wszystkim) umożliwia
swobodny dostęp do prezentowanych treści.
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W pierwszym numerze czasopisma zaprezentujemy Państwu cztery artykuły
naukowe oraz sprawozdanie z konferencji naukowej. Numer otworzy publikacja
Kamila Bodzonia o sposobie funkcjonowania i finansowania partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Autor poruszył temat budzący kontrowersje, a zarazem
bardzo aktualny, szczególnie w kontekście panującego kryzysu. W artykule uwzględniono zarówno problemy teoretyczne, jak i praktyczne. Autor wskazuje przykłady
inwestycji opartych na partnerstwie publiczno-prywatnym, a także dokonuje analizy
skuteczności omawianego mechanizmu. W kolejnym artykule Maria Siemaszkiewicz
prezentuje problematykę odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa za
niewydanie decyzji administracyjnej. Tematyka ta jest warta uwagi ze względu na
doniosłość praktyczną oraz ważkie problemy związane z zaniechaniami władzy państwowej w sferze imperium. Kolejny tekst to rozważania Iwony Bieleń na temat
mowy ciała jako elementu wykorzystywanego w mediacji w sferze publicznej. Autorka analizuje, jakie znaczenie w pracy mediatora ma wykorzystywanie komunikacji niewerbalnej. Opisuje także zagrożenia wynikające z niewłaściwego stosowania
lub lekceważenia tej metody komunikacji, podkreślając przy tym problem różnic
kulturowych związanych z mową ciała. W dalszej części numeru Jolanta Sikora pochyla się nad problematyką ageizmu – dyskryminacji ze względu na wiek – stawiając
na wstępie pytanie, czy jest to zjawisko marginalne czy może problem ten ma już
wymiar globalny. Autorka zauważa, że zagadnienie ageizmu nie jest zlokalizowane na
płaszczyźnie prawa, w związku z czym uwypukla potrzebę zmian w sferze świadomości społecznej. Numer zamyka sprawozdanie Dominika Dymitruka z konferencji
naukowej pt. „Instytucjonalna dyskryminacja – czy w XXI wieku osoby niepełnosprawne są dyskryminowane?”, która odbyła się 27 kwietnia 2012 r. na Wydziale
Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Konferencja spotkała się z zainteresowaniem wielu środowisk, w tym przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz osób niepełnosprawnych.
Ufamy, że prezentowane teksty spotkają się z przychylnym przyjęciem i staną
się zachętą zarówno do dalszych dociekań administracyjnoprawnych Autorów, jak
i motywacją do własnych publikacji naukowych dla wszystkich Czytelników.
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