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 Sprawozdanie z Konferencji Naukowej 
pt. „Współdziałanie Policji z innymi podmiotami” 

The proceedings from the Scientific Conference  
"Police cooperation with other entities"  

W dniach 15–16 października 2020 r. w Auli Uniwersytetu Rzeszowskiego  

im. Stanisława Pigonia w Rzeszowie odbyła się Konferencja Naukowa pt. 

„Współdziałanie Policji z innymi podmiotami”.  

Organizacji Konferencji podjął się Zakład Prawa Administracyjnego i Po-

stępowania Administracyjnego, Zakład Prawa Policyjnego Instytutu Nauk 

Prawnych Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego przy 

współudziale z Zarządem Wojewódzkiego Niezależnego Samodzielnego Związ-

ku Zawodowego Policjantów w Rzeszowie, Komendy Wojewódzkiej Policji 

oraz Stowarzyszenia Ius Publicum.  

W skład Komitetu Honorowego Konferencji weszli: prof. dr hab. Sylwester 

Czopek – Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr Ewa Leniart – Wojewoda 

Podkarpacki oraz nadinsp. Henryk Moskwa – Komendant Wojewódzki Policji. 

Celem Konferencji naukowej było ukazanie wielości podmiotów, z którymi 

współdziała Policja, zwrócenie uwagi na zarówno normatywne, jak i praktyczne 

aspekty dotyczące tego współdziałania oraz osiągane cele. 

Ze względu na panujące warunki epidemiczne, rejestracja uczestników Kon-

ferencji, a także obrady konferencyjne odbyły się z zachowaniem wszelkich 

środków ostrożności oraz dystansu społecznego. 

Organizatorzy przyjęli konwencję podziału Konferencji na dwie części.  

W pierwszej części, uroczystego jej otwarcia dokonała prof. dr hab. Elżbieta 

Ura, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego i Postępowania Administra-
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cyjnego Instytutu Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych UR. Na począt-

ku Pani Profesor powitała zebranych Gości, przedstawiła cele Konferencji, 

a także odczytała list Wojewody Podkarpackiego, skierowany do Uczestników 

Konferencji. Wojewoda Podkarpacki podkreśliła jak ważna jest współpraca Po-

licji z innymi podmiotami w kontekście poczucia bezpieczeństwa i porządku, 

które można osiągnąć m.in. właśnie dzięki współpracy. Następnie, Pani Profesor 

wskazała, że oprócz celów naukowych, celem Konferencji jest także podzięko-

wanie za długoletnią pracę oraz wkład naukowy i organizacyjny w rozwój daw-

nego Wydziału Prawa i Administracji UR, a obecnego Instytutu Nauk Prawnych 

Kolegium Nauk Społecznych UR, prof. dr. hab. Stanisława Pieprznego. 

Dlatego też niniejsza Konferencja została dedykowana Profesorowi w związku 

z jubileuszem Jego 70. urodzin oraz 20-lecia pracy naukowo-dydaktycznej. Pro-

fesor Elżbieta Ura przedstawiła sylwetkę Jubilata, podkreślając znaczenie i rolę 

Jego dorobku naukowego we współczesnym prawie administracyjnym, w szcze-

gólności w zakresie administracyjnoprawnego ujęcia organizacji, działalności 

i funkcjonowania szeroko pojętych służb mundurowych.  

Kolejno głos zabrała dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR, prorektor ds. Kole-

gium Nauk Społecznych UR, która wyraziła wdzięczność Profesorowi Stanisła-

wowi Pieprznemu za długoletnią, owocną współpracę naukowo-dydaktyczną, 

a także podkreśliła cechy charakteru profesora Stanisława Pieprznego, jako 

człowieka niezwykłej kultury osobistej, empatii, a przy tym osoby o ogromnym 

poczuciu humoru i dystansu do rzeczywistości. Następnie głos oddany został dr 

hab. Renacie Świrgoń-Skok, prof. UR, dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Kole-

gium Nauk Społecznych UR, która swym przemówieniem wyraziła szacunek 

i wdzięczność dla osoby profesora Stanisława Pieprznego, wskazując, że Jego 

postawa, zapał do pracy, szeroka wiedza i doświadczenie przyczyniły się nie 

tylko do rozwoju Instytutu Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych UR, 

lecz także wpłynęły na całą społeczność akademicką dawnego WPiA UR oraz 

obecnego Instytutu Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecznych UR.  

Następnie głos zabrali: dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM, dziekan 

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz-

tynie, dr hab. Jerzy Korczak, prof. UWr, kierownik Zakładu Ustroju Administracji 

Publicznej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocław-

skiego, dr Alicja Trzyna, dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego 

Urzędu Miasta Rzeszowa, która będąc jednocześnie przedstawicielem ówcze-

snego Prezydenta Miasta Rzeszowa, Tadeusza Ferenca, złożyła list gratulacyjny 

Jubilatowi, a także mł. insp. dr Piotr Zalewski – zastępca komendanta Woje-

wódzkiego Policji w Rzeszowie oraz przewodniczący NSZZP – Józef Bąk. Po-
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nadto, za pomocą platformy MS Teams, życzenia zdrowia oraz dalszych sukce-

sów naukowych i dydaktycznych, przekazali prof. dr hab. Bronisław Sitek oraz 

dr hab. Magdalena Sitek, prof. WSGE – rektor WSGE. Życzenia przekazał rów-

nież Andrzej Żygadło, burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga. 

Serdeczne życzenia oraz wyrazy wdzięczności złożone zostały Jubilatowi 

przez pracowników Zakładu Prawa Administracyjnego i Postępowania Admini-

stracyjnego oraz Zakładu Prawa Policyjnego, a dr Bogdan Jaworski, kierownik 

Zakładu Prawa Policyjnego Instytutu Nauk Prawnych Kolegium Nauk Społecz-

nych UR, podkreślił, że trudno być kierownikiem Zakładu po tak doskonałym 

Mistrzu.   

Druga część skupiła się na merytorycznych kwestiach, związanych z tema-

tem Konferencji. Wśród Gości Konferencji, którzy wygłosili swoje referaty, 

znaleźli się wybitni uczeni z krajowych ośrodków akademickich, zajmujący się 

problematyką działalności i funkcjonowania Policji, przedstawiciele praktyki, 

w tym Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, reprezen-

tanci związków zawodowych, a także przedstawiciele samorządu terytorialnego.  

Jako pierwszy, swój referat wygłosił dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. 

UWM, który podjął obecnie bardzo aktualny temat, dotyczący funkcjonowania 

zasady zespolenia terytorialnej administracji publicznej w obliczu COVID-19. 

Kolejno, swe wystąpienie wygłosił dr Rafał Budzisz, przybliżając Uczestnikom 

Konferencji kwestie dotyczące współdziałania Policji z podmiotami, które wy-

konują działalność leczniczą. Dr hab. Jerzy Korczak, prof. UWr, skupił rozwa-

żania wokół ochrony osób i mienia, przedstawiając powyższe zagadnienie  

w kontekście sfery działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dr 

hab. Marian Liwo, prof. WSH, w swym wystąpieniu uwypuklił uwarunkowania 

współdziałania Policji z Państwową Inspekcją Pracy, zaś dr Adam Pietrzkiewicz 

przybliżył wybrane zagadnienia prawno-organizacyjnych form współdziałania 

Policji ze strażami ochrony przyrody województwa podkarpackiego. Następnie 

ks. dr hab. Sławomir Bylina, prof. WSPol, podjął się analizy współdziałania 

Policji i wojska w II i III RP, przedstawiając niezwykle ciekawe dokumenty 

archiwalne, wskazujące na kształt i charakter tej współpracy. W programie Kon-

ferencji znalazły się również wystąpienia dr Bogdana Jaworskiego na temat 

administracyjnoprawnego wymiaru współpracy Policji z podmiotami międzyna-

rodowymi oraz dr hab. Witolda Rewery o współpracy Policji z konsulatami RP. 

Niejako na podsumowanie Konferencji, mgr Roman Małek dokonał analizy 

społecznej funkcji podkarpackich związków policyjnych. 

Następnie, zgodnie z ramami programowymi, odbyła się dyskusja i podsu-

mowanie Konferencji, która była doskonałym polem przede wszystkim do wy-
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miany poglądów związanych ze współdziałaniem Policji z innymi podmiotami, 

ale także pokazała, że Zakład Prawa Administracyjnego i Postępowania Admini-

stracyjnego oraz Zakład Prawa Policyjnego Instytutu Nauk Prawnych Kolegium 

Nauk Społecznych UR są jednym z wiodących ośrodków naukowych w kraju 

zajmujących się tą tematyką. Oprócz powyższego, Konferencja stała się ideal-

nym wydarzeniem pozwalającym wyrazić wdzięczność i uznanie dla Profesora 

Stanisława Pieprznego, jako długoletniego pracownika obecnego Instytutu Nauk 

Prawnych Kolegium Nauk Społecznych UR. 

Warto wspomnieć, że w związku z jubileuszem profesora Stanisława Pie-

prznego, nakładem wydawnictwa TNOiK „Dom Organizatora”, została wydana 

Księga Jubileuszowa, poświęcona Profesorowi, zatytułowana „Policja. Aspekty 

administracyjnoprawne”, w której swe artykuły opublikowali współpracownicy 

oraz przyjaciele profesora Stanisława Pieprznego. 

 

 

 

 

 


