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dr hab. Artur Łuszczyński, prof. nadzw. 
(URz). Recenzenci: prof. dr hab. Adam 
Bosiacki (UW), dr hab. Mirosław Sa-
dowski, prof. nadzw. (UWr). •
Konferencje
20 września w Dworku Kościuszków 
odbyła się ogólnopolska konferen-
cja naukowa pt. „Służba publiczna”, 
zorganizowana przez Katedrę Prawa 
Administracyjnego i Nauki o Ad-
ministracji we współpracy z Funda-
cją Inicjatyw Akademickich. Wyda-
rzenie zostało objęte patronatem 
Wydawnictwa C.H. Beck. Komitet 
Naukowy tworzyli: prof. dr hab. 
Marian Zdyb (UMCS) – przewod-
niczący, prof. dr hab. Artur Kuś 
(Uczelnia Łazarskiego w Warsza-
wie), prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak 
(UMCS), dr hab. Leszek Bielecki, prof. 
nadzw. (UJK w Kielcach), ks. dr hab. 
Sławomir Fundowicz, prof. nadzw. 
(KUL JP II), dr hab. Piotr Ruczkowski, 
prof. nadzw. (UJK w Kielcach, UP 
im. KEN w Krakowie), dr hab. Anna 
Haładyj (KUL JP II), dr hab. Wojciech 
Lis (KUL JP II), dr Emil Kruk (UMCS), 
dr Grzegorz Lubeńczuk (UMCS). Na-
tomiast w skład Komitetu Organiza-
cyjnego weszli: dr Emil Kruk (UMCS) 
– przewodniczący, dr Grzegorz Lu-
beńczuk (UMCS), dr Agnieszka Wo-
łoszyn-Cichocka (UMCS).

Obrady toczyły się w dwóch se-
sjach plenarnych. Pierwszą z nich 
moderował prof. dr hab. Jerzy Stel-
masiak (UMCS). Wystąpienia doty-
czyły m.in. kwestii podstawowych 
standardów i dylematów w zakre-
sie kształtowania się służby pub-
licznej (prof. dr hab. Marian Zdyb), 
służby publicznej w świetle perso-
nalistycznej koncepcji administra-
cji publicznej (ks. dr hab. Sławomir 
Fundowicz, prof. nadzw. – KUL JP 
II), potrzeby modernizacji polskiej 
służby cywilnej (dr hab. Leszek Bie-
lecki, prof. nadzw. – UJK w Kielcach, 
dr Bogusław Przywora – Akademia 
im. J. Długosza w Częstochowie). 

Drugiej sesji przewodniczył prof. 
dr hab. Artur Kuś (Uczelnia Łazar-
skiego w Warszawie). Referenci sku-
pili uwagę na kwestiach zw. z funk-
cjonowaniem służby cywilnej, m.in. 

na istocie służby w działalności funk-
cjonariuszy organów ochrony bez-
pieczeństwa i porządku publiczne-
go (dr hab. Wojciech Lis – KUL JP II), 
kierunku zmiany tożsamości polskie-
go prawa urzędniczego (dr Wojciech 
Drobny – INP PAN w Warszawie), 
wątpliwościach interpretacyjnych 
dotyczących obowiązującej ustawy 
o pracownikach samorządowych 
(dr Marcin Mazuryk – MSWiA). •
20 września dziekan prof. dr hab. 
Anna Przyborowska-Klimczak uczest-
niczyła w Krakowie w zjeździe dzie-
kanów uniwersyteckich wydziałów 
prawa poświęconym projektowi usta-
wy o szkolnictwie wyższym. •
28 września dziekan prof. dr hab. 
Anna Przyborowska-Klimczak wzię-
ła udział w uroczystościach jubile-
uszu 100-lecia Sądu Najwyższego, 
zorganizowanych na Zamku Królew-
skim w Warszawie. •
W dn. 12–13 października pracow-
nicy Katedry Prawa Międzynaro-
dowego Publicznego uczestniczyli 
w ogólnopolskiej konferencji nauko-
wej „Wspólne wartości prawa między-
narodowego, europejskiego i krajo-
wego”, zorganizowanej w Warszawie 
przez Polską Grupę Stowarzyszenia 
Prawa Międzynarodowego Interna-
tional Law Association (ILA). Przed-
stawili tam referaty i komunikaty, 
które zostaną opublikowane w mo-
nografii pokonferencyjnej. •
20 października odbyło się I Eksper-
ckie Seminarium Prawa Finansowe-
go pt. „Teoretyczne konsekwencje re-
alizacji projektu BEPS dla polskiego 
i międzynarodowego prawa podatko-
wego”, zorganizowane przez Katedrę 
Prawa Finansowego. W opinii orga-
nizatorów: „W epoce gwałtownie po-
stępującej globalizacji na pierwszym 
miejscu, wśród podatkowych proble-
mów rozwijającego się świata, znaj-
duje się zagadnienie opodatkowania 
zagranicznego dochodu i majątku. 
Prowadzona przez wiele podmiotów 
polityka unikania bądź uchylania się 
od opodatkowania w poważny spo-

sób zagraża bowiem interesom fiskal-
nym rosnącej liczbie państw. Rozpo-
częty przez OECD w 2013 r. projekt 
BEPS (ang. Base Erosion and Profit 
Shifting) ma na celu przeciwdziałanie 
postępującej erozji bazy podatkowej 
na świecie. Skala podjętych prac nie 
miała dotychczas precedensu w mię-
dzynarodowym prawie podatkowym”. 

Podczas Seminarium odbyła się dys-
kusja nad rozwiązaniami teoretycz-
nych problemów związanych z im-
plementacją prac OECD zarówno na 
gruncie prawa krajowego, prawa UE, 
jak i prawa międzynarodowego. Semi-
narium składało się z dwóch paneli, 
podczas których wystąpienia uczest-
ników dot. następujących problemów: 
Tax rulings a BEPS – koniec okresu 
„błędów i wypaczeń”? – dr hab. Woj-
ciech Morawski, prof. nadzw. (Ośro-
dek Studiów Fiskalnych, Wydział Pra-
wa i Administracji UMK w Toruniu); 
Wpływ projektu BEPS na wymianę in-
formacji podatkowych – dr hab. Do-
minik Mączyński, prof. nadzw. (UAM); 
BEPS 13: CBC – raport według krajów 
– prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-
-Pawlic (UŚ / przewodnicząca Krajo-
wej Rady Doradców Podatkowych), 
mgr Hanna Szarpak (doradca podatko-
wy); Constitutional Issues Arising from 
the Principal Purposes Test: The Les-
son from Poland – dr Błażej Kuźnia-
cki (Singapore Management Univer-
sity); Konwencja Wielostronna (MLI) 
– podatkowa rewolucja czy ewolucja? 
– dr Agnieszka Franczak (Uniwersy-
tet Ekonomiczny w Krakowie); Mo-
dernizacja instytucji zakładu w kon-
tekście projektu BEPS – mgr Tomasz 
Woźniak (UMCS). 

Seminarium zostało zorganizowa-
ne we współpracy z lubelskim od-
działem Krajowej Izby Doradców Po-
datkowych. •
Wyróżnienia
13 października podczas Walnego 
Zebrania Sprawozdawczo-Wybor-
czego Polskiej Grupy Stowarzysze-
nia Prawa Międzynarodowego ILA 
prof. dr hab. Annie Przyborowskiej-
-Klimczak została ponownie powie-
rzona funkcja wiceprzewodniczącej 
Grupy Polskiej ILA. •


