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SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z Konferencji naukowej pracowników
Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego UAM w Poznaniu
oraz Zakładu Prawa Administracyjnego Gospodarczego
Uniwersytetu Wrocławskiego
Poznań, 9–10 czerwca 2008 r.
W dniach 9–10 czerwca 2008 r. odbyła się w Poznaniu Konferencja naukowa pracowników Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego UAM w Poznaniu oraz Zakładu
Prawa Administracyjnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego. Organizatorem
była Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierowana przez prof. dr hab. Bożenę
Popowską.
Poznańsko-wrocławskie kolokwia naukowe mają charakter cyklicznych spotkań naukowych, które odbywają się naprzemiennie w tych ośrodkach uniwersyteckich1. Omawiane Konferencje naukowe są kontynuacją wcześniej nawiązanej współpracy badawczej
w kręgu przedstawicieli dyscypliny prawoznawstwa – publicznego prawa gospodarczego
(prawa administracyjnego gospodarczego) – Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Jak podkreśla L. Kieres: „Inicjatywa tych spotkań była promowana przez Panią Prof.
dr hab. Teresę Rabską i Pana Prof. dra hab. Adama Chełmońskiego. Dzisiaj już tylko Pani
Prof. dr hab. Teresa Rabska może patronować i wspierać nasze dyskusje naukowe oraz
ich owoce naukowe w postaci publikacji naukowych”2.
Uroczystego otwarcia poznańsko-wrocławskiej Konferencji naukowej dokonała
w imieniu organizatorów prof. dr hab. Bożena Popowska, podkreślając, iż jest to już piąte
spotkanie, co świadczy o tym, iż odnośne kolokwia publicznego prawa gospodarczego zapisały się trwale w działalności uczestniczących w nich uniwersyteckich jednostek organizacyjnych. Witając uczestników Kolokwium naukowego, prof. dr hab. Bożena Popowska
skierowała szczególne słowa podziękowania do Pani prof. zw. dr hab. Teresy Rabskiej oraz
do prof. dra hab. Leona Kieresa, kierownika Zakładu Prawa Administracyjnego Gospo1 Zob.: L. Kieres, Wprowadzenie, [w:] Środki publicznego prawa gospodarczego, red. L. Kieres, Wrocław 2007, s. 9; B. Popowska, Dedykacje i wspomnienia, [w:] Funkcje współczesnej administracji gospodarczej, Księga dedykowana Profesor Teresie Rabskiej, red. B. Popowska, Poznań
2006, s. 5; K. Kiczka, Sprawozdanie, Przegląd Prawa i Administracji LXIX, Wrocław 2005; tenże,
Sprawozdanie, Przegląd Prawa i Administracji LXXVI, Wrocław 2007.
2 L. Kieres, op. cit., s. 9.
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darczego Uniwersytetu Wrocławskiego. Prof. dr hab. Bożena Popowska przywitała także przedstawicieli Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w osobach Pani
Wiceprezes WSA Jolanty Szczanieckiej oraz Pana Wiceprezesa Jerzego Stankowskiego.
Prof. dr hab. Bożena Popowska szczególnie podziękowała Panu Prof. dr hab. Andrzejowi
Zielińskiemu, Prezesowi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, za wielostronną pomoc i gościnność, z której korzystali uczestnicy Konferencji naukowej.
Tematyka Konferencji naukowej brzmiała: ZADANIA GMINY W SFERZE GOSPODARCZEJ. Wygłoszonych zostało jedenaście referatów w dwóch blokach tematycznych.
Pierwszy blok tematyczny, prowadzony przez prof. dr hab. Bożenę Popowską, dotyczył przede wszystkim statusu podstawowej jednostki samorządu terytorialnego, wykonującej przypisane jej zadania (kompetencje) w sferze gospodarczej, ze szczególnym
uwzględnieniem form ich wykonywania oraz statusu gminy w kontekście konstrukcji jurydycznej przedsiębiorcy. W tej części obrad referaty wygłosili: prof. L. Kieres, Powierzanie zadań komunalnych spółkom komunalnym a prawne regulacje zamówień publicznych;
dr M. Guziński, Regulacja gospodarki komunalnej w ramach zamówień publicznych; prof.
B. Popowska, Powierzanie zadań gminy ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o PPP;
dr A. Borkowski, Wolność gospodarcza a interes publiczny w działalności gospodarczej
gminy.
Druga część obrad, której przewodniczył prof. zw. dr hab. Leon Kieres, miała charakter szczegółowy. Referaty tej części Konferencji naukowej odnosiły się do analizy wykonywania określonych zadań (kompetencji) przez gminę w konkretnych obszarach działalności gospodarczej. Wygłoszono następujące referaty: mgr Ł. Dubiński, Gmina jako
przedsiębiorca w rozumieniu prawa konkurencji, dr K. Kokocińska, Gmina jako podmiot
prowadzenia polityki rozwoju, dr hab. K. Kiczka, Nadzorcze kompetencje gminy wobec
przedsiębiorców, dr hab. M. Szydło, Dopuszczalność tworzenia fundacji komunalnych,
dr T. Kocowski, Determinanty prawne decyzji uprawniających podejmowanych przez
organ wykonawczy gminy, mgr M. Chołodecki, Zadania gminy w sferze zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, dr P. Lissoń, Zadania gminy
w dziedzinie energetyki. Referat na temat Procedury zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych przygotowała dr A. Trela.
Drugi dzień Konferencji naukowej obejmował dyskusję naukową i wymianę poglądów w świetle sformułowanych uprzednio przez prelegentów tez. Tej części obrad
przewodniczyła Prof. zw. dr hab. Teresa Rabska. Udział w dyskusji wzięli referenci oraz
dr E. Kosiński. W podsumowaniu dyskusji prof. zw. dr hab. T. Rabska zwróciła uwagę
przede wszystkim na aktualność oraz teoretyczną i praktyczną wagę poruszonych w czasie
dyskusji, a uprzednio w referatach, materii publicznego prawa gospodarczego. Niemniej
prof. zw. dr hab. T. Rabska w kontekście wygłoszonych referatów i zaistniałej dyskusji
naukowej zwróciła uwagę na potrzebę dalszego precyzyjnego budowania konstrukcji teoretycznych oraz skrupulatnego ustalania znaczenia (sensu) używanych w języku prawnym
i prawniczym pojęć (określeń). W przeciwnym wypadku dyskurs naukowy traci na komunikatywności, jednocześnie tak poczynione ustalenia naukowe nie mają właściwego
odbioru w praktyce szeroko rozumianego doświadczenia prawnego. Na tym Konferencję
naukową zakończono.
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Kolokwium naukowe było ważną płaszczyzną wymiany poglądów naukowych badaczy publicznego prawa gospodarczego. Konferencja naukowa pozytywnie przyczyniła się
do dalszego zacieśnienia współpracy między Katedrą Publicznego Prawa Gospodarczego
UAM w Poznaniu oraz Zakładem Prawa Administracyjnego Gospodarczego Uniwersytetu
Wrocławskiego. Problematyka objęta wygłoszonymi referatami, zmodyﬁkowana przeprowadzoną dyskusją, planowana jest do opublikowania w formie właściwego opracowania.
Karol Kiczka
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