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Niniejsze opracowanie jest kolejnym tomem artykułów i komunikatów na-
ukowych pracowników Wydziału Prawa i Administracji Kujawsko-Pomorskiej 
Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, ujętych w ramy serii pt. Studia z zakresu nauk 
prawnoustrojowych. 

Motywem przewodnim tego tomu jest zagadnienie ochrony praw jednostki 
w prawie polskim i europejskim. Problemom tym poświęcone są zwłaszcza 
ar tykuły Marty Lang, Katarzyny Witkowskiej-Chrzczonowicz i Piotra Chrzczo-
nowicza, Agnieszki Kalinowskiej-Sługockiej i Janusza Sługockiego, Marii 
Orłowskiej-Bednarz i Marka Bednarza, Igora Zduńskiego, Igora Zgolińskiego, 
Marty i Michała Czakowskich oraz Jarosława Dobkowskiego. Marta Lang 
przedstawia zarys historycznego rozwoju prawnej ochrony życia ludzkiego od 
czasów najdawniejszych po współczesne standardy praw człowieka. Rozważania 
zamykają uogólnione uwagi na temat głównych linii rozwoju prawnej ochrony 
życia ludzkiego. Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz i Piotr Chrzczonowicz 
odnieśli się do wybranych problemów zapewnienia skutecznej ochrony praw 
podstawowych w Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony. 
Agnieszka Kalinow ska-Sługocka i Janusz Sługocki omawiają problemy ochrony 
zdrowia osób cier piących na rzadkie choroby na przykładzie regulacji dotyczą-
cych tzw. sierocych produktów leczniczych. Maria Orłowska-Bednarz i Marek 
Bednarz skoncentrowali się w swoim opracowaniu na problemie zabezpiecze-
nia społecznego jak formy ochrony warunków życia. Igor Zduński przedstawił 
regulacje prawne i ich realizację w praktyce w zakresie zatrudniania osób 
niepełnosprawnych. Igor Zgoliński podjął problem penalizacji stalkingu jako 
nowej formy ochrony dóbr człowieka. Marta i Michał Czakowscy przedstawili 
alternatywne sposoby głosowania w świetle przepisów ustawy Kodeks wyborczy, 
w szczególności głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie przez pełno-
mocnika. Jarosław Dobkowski podjął w swoim artykule problem zwalczania 
bezczynności organu postępowania administracyjnego, dokonując wieloaspek-
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towej analizy zagadnienia na gruncie kodeksu postępowania administracyjnego 
oraz innych aktów prawnych, odnosząc się szeroko do poglądów nauki prawa 
administracyjnego i podstawowych linii orzecznictwa sądów administracyjnych. 
Z kolei na uwarunkowania ekonomiczno-finansowe zwrócili uwagę Iryna i Petro 
Khomyn, odnosząc je do ukraińskich regulacji prawnych.

W części zawierającej komunikaty i sprawozdania znalazły się relacje z wy-
darzeń naukowych, w których uczestniczyli aktywnie pracownicy Wydziału 
Prawa i Administracji KPSW. Marta i Michał Czakowscy zreferowali przebieg 
i ustalenia konferencji naukowej pt. Dwudziestolecie demokratycznych wyborów 
w Polsce oraz z obchodów Światowego Dnia Wyborów, Marek Bednarz opracował 
sprawozdanie z Mię dzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Europa Regionów, 
Maria Orłowska-Bednarz omówiła wyniki ogólnopolskiej konferencji naukowej 
pt. Demokracja bezpośrednia w samorzą dzie terytorialnym, a Igor Zduński 
przedstawił sprawozdanie z udziału w konferencji nt. Nowa elektroniczna księga 
wieczysta w obrocie nieruchomościami. 

W serii wydawniczej pt. Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych po raz 
pierwszy pojawił się nowy dział pt. Debiuty, w którym zamierzamy przedstawiać 
najciekawsze prace absolwentów Wydziału Prawa i Administracji KPSW. W obec-
nym tomie znalazły się podstawowe tezy wyróżniającej się pracy magisterskiej 
Aleksandry Szopieraj-Kowalskiej, przedstawiającej zagadnienie dowodów według 
kodeksu postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej, napisanej pod 
kierunkiem prof. zw. dr hab. Eugeniusza Ochendowskiego.


