
doświadczenie obu tych państw są podobne pod względem metod i wyników transformacji. W referacie
D. Piątka i K. Szarzec uwaga została skupiona na doświadczeniach krajów Europy Środkowo-
-Wschodniej i byłego ZSRR. Autorzy przedstawili postępy w dziedzinie stabilizacji, liberalizacji
oraz prywatyzacji. Zwrócili uwagę na znaczącą poprawę pozycji rozwojowej Polski w skali całej
grupy krajów.

Konferencję zakończyła ożywiona i długa dyskusja nad wpływem koncepcji i działań liberalnych
na kształtowanie się gospodarki rynkowej w Polsce w ciągu minionych lat. Jak zauważył W. Jarmo-
łowicz w podsumowaniu konferencji, liberalizm ekonomiczny – choć nie wolny od ograniczeń
– przyczynił się, i to w znacznym stopniu, nie tylko do obrania w Polsce radykalnej drogi trans-
formacji, ale też do nadania istotnego kierunku w zachodzących nadal przemianach społecznych
i gospodarczych. Z jednej strony – przyczyniło się to do sukcesu przemian ekonomicznych, z drugiej
jednak – powodowało powstanie znacznych kosztów społecznych.

Organizatorzy i uczestnicy konferencji wyrazili w dyskusji i swoich wystąpieniach przekonanie,
że wymiana poglądów oraz wypływające z niej wnioski przyczyniły się do lepszego zrozumienie
wpływu idei liberalnych jako ,,opcji’’ konkurującej z innymi (tj. socjaldemokratycznymi i instytu-
cjonalnymi), na koncepcje, strategie, przebieg i wyniki transformacji, w tym przede wszystkim
w Polsce. Trwałym efektem konferencji ma być ponadto publikacja oparta na wystąpieniach i refe-
ratach nadesłanych na konferencję, jak też uwzględniająca inne jeszcze opracowania związane
z problematyką liberalizmu ekonomicznego i transformacji gospodarczej.

Wacław Jarmołowicz, Dawid Piątek

,,GAZ ŁUPKOWY – SZANSA CZY ZAGROŻENIE?’’
Konferencja naukowa na Wydziale Prawa i Administracji UAM

Poznań, 17 listopada 2011 r.

W dobie postępującego rozwoju technologicznego w obszarze poszukiwania oraz wydobywania
gazu łupkowego bardzo ważną rolę odgrywa odpowiednia legislacja, służąca zapewnieniu bez-
pieczeństwa energetycznego oraz ochrony środowiska, w szczególności ochrony wód gruntowych
i podziemnych. Konferencji na temat regulacji prawnych w zakresie poszukiwania oraz wydobywania
gazu łupkowego przyświecała idea spojrzenia na tę problematykę także z perspektywy geologicznej.
Dlatego wśród uczestników konferencji znaleźli się przedstawiciele obu dyscyplin nauki, a także
przedstawiciele instytucji państwowych, których zadania i kompetencje wiążą się ściśle z procesami
poszukiwania oraz wydobywania gazu łupkowego. Ciężar organizacyjny całego przedsięwzięcia wzięły
na siebie studenckie koła naukowe: Koło Naukowe Geologów z Instytutu Geologii UAM oraz Koło
Naukowe Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej z Wydziału Prawa i Administracji UAM.

Prof. dr hab. Józef Górski, Dyrektor Instytutu Geologii na Wydziale Nauk Geograficznych
i Geologicznych UAM, wygłosił referat, któremu towarzyszyła prezentacja multimedialna. Profesor
Górski omówił geologiczne uwarunkowania poszukiwania i wydobywania gazu łupkowego oraz
najważniejsze kwestie związane z wpływem tych procesów na środowisko. Uzupełnieniem tej
prezentacji był referat dra Rafała Ratajczaka (Instytut Geologii UAM), poświęcony strukturze skał
łupkowych. Krótkie komunikaty pozostałych prelegentów poprzedziły merytoryczną dyskusję, której
moderatorem był dr Piotr Lissoń (Wydział Prawa i Administracji UAM), szukano zbieżnych
problemów, jakie stoją obecnie przed nauką prawa i przed geologią, a których rozwiązaniu mają służyć
nowe przepisy prawne, w szczególności nowa ustawa Prawo geologiczne i górnicze. W tej części
konferencji bardzo wyraźnie zaznaczały się praktyczne doświadczenia poszczególnych prelegentów.

Dr Michał Żywiecki (Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego), na przykładzie doświad-
czeń firmy Julifield LLC Exploration & Production, przybliżył uwarunkowania poszukiwania
i eksploatacji złóż gazu łupkowego na terenie Stanów Zjednoczonych. Mec. Piotr Spaczyński, radca
prawny z bogatym doświadczeniem w zakresie obsługi przedsiębiorstw sektora gazowego, omówił
zagadnienia prawne związane z procedurą uzyskiwania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie
złóż gazu łupkowego oraz prawa użytkowania górniczego, opłat koncesyjnych oraz polityki państwa
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w tym zakresie, w szczególności w świetle zmian, jakie wprowadza nowa ustawa Prawo geologiczne
i górnicze. Z kolei Paweł Lis, reprezentujący Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie (Zakład
Kartografii Geologicznej Struktur Wgłębnych), przybliżył zasady gromadzenia przez Instytut danych
na temat zasobów gazu łupkowego w Polsce. Szczególną uwagę słuchaczy skupiła Hanna Dzikowska,
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, która szczegółowo omówiła kwestię nadzoru
sprawowanego przez Dyrekcję Ochrony Środowiska nad działaniami przedsiębiorstw poszukujących
gazu łupkowego.

Konferencja wzbudziła szerokie zainteresowanie w środowisku akademickim Poznania. Wśród
licznych słuchaczy znaleźli się nie tylko pracownicy naukowi oraz studenci z Wydziału Prawa
i Administracji oraz z Instytutu Geologii UAM, lecz również osoby z innych wydziałów Uniwersytetu,
a także z innych poznańskich uczelni. Tezy prezentowane przez przedstawicieli środowiska praw-
niczego, odnoszące się do konieczności zagwarantowania należytego wpływu państwa na procesy
poszukiwania i wydobywania gazu łupkowego, a także odpowiedniego nadzoru nad stanem wód
gruntowych i podziemnych, okazały się w dużej mierze zbieżne z tezami prezentowanymi przez
przedstawicieli nauk geologicznych. Naukowym rezultatem konferencji będzie publikacja przygoto-
wywana przez jej organizatorów.

Piotr Lissoń
piotr.lisson@amu.edu.pl

X SESJA NAUKOWA
MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UAM
Poznań, 6 grudnia 2011 r.

W dniu 6 grudnia 2011 r. w Collegium Iuridicum Novum Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się X Sesja Naukowa Młodych Pracow-
ników Naukowych Wydziału.

Sesja jest wydarzeniem cyklicznym, które od 2003 r. jest stałym elementem kalendarza wydarzeń
naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, będącym kontynuacją (między innymi poprzez
zachowanie ciągłości w numeracji kolejnych edycji) przedsięwzięcia zapoczątkowanego w 1955 r.1 Od
2003 r. publikacje zawierające teksty referatów wygłoszonych podczas Sesji ukazuje się pod tytułem
Prawo wobec wyzwań współczesności 2. Tytuł ten wskazuje na jeszcze jeden cel Sesji, którym jest
poruszanie problemów stanowiących aktualne wyzwania dla współczesnej nauki prawa, a jedno-
cześnie wychodzących naprzeciw zapotrzebowaniu praktyki oraz wpisujących się w bieżące wyda-
rzenia i problemy społeczne.

Obrady X Sesji otworzył prof. UAM dr hab. Tomasz Sokołowski Dziekan Wydziału Prawa
i Administracji UAM, który wyraził zadowolenie z faktu, że Sesja niezmiennie przyciąga chętnych do
wzięcia w niej udziału doktorów i doktorantów Wydziału. Podkreślił przy tym, że przydatności tego
projektu dowodzi obecność wśród dzisiejszych młodych profesorów Wydziału autorów referatów
opublikowanych w poprzednich tomach Prawa wobec wyzwań współczesności, których nazwiska
i dorobek naukowy niejednokrotnie są już dobrze znane ogólnopolskiej nauce prawa.

Sesja podzielona była na trzy panele dyskusyjne. Pierwszy z nich dotyczył wybranych problemów
prawnych związanych z trwającą od 1 lipca do 31 grudnia 2011r. prezydencją Polski w Radzie Unii
Europejskiej. W jego ramach poruszono zagadnienie deficytu demokracji w Unii Europejskiej
w aspekcie instytucjonalnym na przykładzie Parlamentu Europejskiego, problematykę stosunków
traktatowych Unii Europejskiej z państwami trzecimi w świetle Traktatu lizbońskiego oraz
europeizacji prawa rodzinnego w odniesieniu do prawa polskiego.

1 Zob. sprawozdanie z IV Sesji: ,,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny’’ 2004, z. 2, s. 302.
2 Zob. W. Dajczak, rec. Prawo wobec wyzwań współczesności, red. B. Guzik, N. Buchowska,

P. Wiliński, t. V, Poznań 2008, ss. 486, ,,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny’’ 2009, z. 3,
s. 221-223.

Sprawozdania i informacje 251


