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W dniu 8 czerwca 2018 r. w Auli Lubrańskiego Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa Zastosowanie koncepcji teoretycznej intertemporalności Jarosława Mikołajewicza. Organizatorem konferencji był
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM, prof. dr hab. Roman Budzinowski.
Konferencja była poświęcona pamięci zmarłego w czerwcu 2016 r. prof. UAM, dr. hab.
Jarosława Mikołajewicza, wieloletniego pracownika Katedry Teorii i Filozofii Prawa
Wydziału Prawa i Administracji UAM.
Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony środowiska prawniczego. W gronie uczestników konferencji znaleźli się m.in. teoretycy i filozofowie prawa
z wielu ośrodków akademickich, przedstawiciele nauki prawa, sędziowie – w tym sędziowie Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów powszechnych
– oraz inni przedstawiciele praktyki prawniczej. Nie zabrakło też młodych naukowców,
adiunktów, doktorantów oraz studentów prawa.
Pierwsza, uroczysta część konferencji została poświęcona wspomnieniu i odznaczeniu prof. Jarosława Mikołajewicza uniwersyteckim Medalem Homini Vere Academico.
Konferencję otworzyła słowem wstępnym Prorektor, prof. UAM dr hab. Beata
Mikołajczyk, która w imieniu władz Uniwersytetu podziękowała gościom za przybycie.
Prorektor zwróciła uwagę na zasługi prof. Mikołajewicza dla społeczności uniwersyteckiej, zauważając, że Profesor był członkiem Senatu UAM, Senackiej Komisji Prawa
oraz uczestnikiem prac nad Statutem Uniwersytetu.
Jako drugi przemówienie wygłosił Dziekan WPiA UAM, prof. Roman Budzinowski,
który przedstawił wspomnienie o prof. Jarosławie Mikołajewiczu i jego osiągnięciach naukowych, badawczych oraz dydaktycznych. Dziekan podkreślił, że Profesor był uznanym
autorytetem w dziedzinie teorii prawa i autorem wielu publikacji dotyczących zagadnień prawa intertemporalnego oraz zasad orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego.
Prof. Budzinowski wskazał również, że prof. Mikołajewicz był powszechnie ceniony
i lubiany zarówno przez współpracowników, jak i studentów.
Następnie, głos zabrał Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM,
prof. zw. dr hab. Marek Smolak, który przedstawił referat 5 minut o twórczości naukowej
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prof. Jarosława Mikołajewicza. W swoim wystąpieniu prof. Marek Smolak dokonał przeglądu
najważniejszych dokonań naukowych prof. Mikołajewicza, zwracając uwagę na ich doniosłość w ramach rozważań z zakresu teorii prawa. Szczególnie istotna jest przy tym stworzona
przez Profesora koncepcja prawa intertemporalnego. Ostatnim mówcą tej części konferencji
był dr Paweł Kokot, który przedstawił wystąpienie Profesor Jarosław Mikołajewicz – mój nauczyciel akademicki. Dr P. Kokot wygłosił wspomnienie o prof. Mikołajewiczu, podkreślając
niezwykłe poświęcenie i życzliwość, jaką Profesor okazywał studentom oraz doktorantom.
W ramach tej części konferencji głos zabrali także inni zebrani na uroczystości goście, którzy wspominali postać Profesora, a na zakończenie prof. Beata Mikołajczyk
uhonorowała prof. Jarosława Mikołajewicza medalem Homini Vere Academico, który
po raz pierwszy w historii UAM został przyznany pośmiertnie. Odznaczenie odebrała
żona Profesora, Pani Beata Mikołajewicz.
Druga część konferencji poświęcona była teoretycznemu i praktycznemu zastosowaniu koncepcji teoretycznych prof. Jarosława Mikołajewicza. Moderatorem panelu
był prof. zw. dr hab. Andrzej Bator z Uniwersytetu Wrocławskiego. Jako pierwszy w tej
części konferencji wystąpił dr Mikołaj Hermann z Katedry Teorii i Filozofii Prawa WPiA
UAM, który wygłosił referat Koncepcja intertemporalna Jarosława Mikołajewicza – początek czy koniec dyskusji?. Referent odniósł się do ważniejszych elementów koncepcji
prof. Mikołajewicza, wskazując na możliwe perspektywy jej dalszego badania. Następnie
referat Prawo intertemporalne w prawie ochrony dziedzictwa kulturowego przedstawił dr Wojciech Szafrański (UAM), który wskazał na możliwe rozwinięcia koncepcji
Profesora w rozważaniach z zakresu tej dziedziny prawa.
Kolejny referat Paremie prawnicze kwestionujące retroaktywność prawa wygłosił prof. UG
dr hab. Jacek Wiewiorowski, który odniósł się do historycznych aspektów dotyczących zagadnień z zakresu prawa intertemporalnego. Następnym mówcą był dr Maurycy Zajęcki
(Uniwersytet SWPS), który przedstawił wystąpienie Przepis intertemporalny a norma intertemporalna – ujęcie teoretyczne i konsekwencje dla praktyki orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego.
Dr M. Zajęcki podjął próbę aplikacji koncepcji prof. Mikołajewicza do badania działalności orzeczniczej polskiego sądu konstytucyjnego. Następnie, dr hab. Agnieszka Pyrzyńska
(UAM) przedstawiła zastosowanie ustaleń naukowych prof. Mikołajewicza do szczegółowych zagadnień z zakresu prawa cywilnego (tytuł referatu: Problematyka intertemporalna
w prawie cywilnym na przykładzie zobowiązań ciągłych). Kolejny referent, prof. zw. dr hab.
Andrzej Skoczylas (UAM) przedstawił wystąpienie Nowe reguły intertemporalne dotyczące
administracyjnych kar pieniężnych, w którym odniósł się do kwestii zastosowania koncepcji
intertemporalnej w ramach prawa administracyjnego.
W dalszej kolejności prof. zw. dr hab. Krzysztof Ślebzak (UAM) wygłosił tekst
Rozstrzygnięcia intertemporalne a obniżenie świadczeń funkcjonariuszy służb mundurowych
na podstawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej, wskazując na możliwość odniesienia dokonań
Profesora Mikołajewicza do zagadnień z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych. Następny
mówca, prof. UAM dr hab. Dominik Mączyński przedstawił możliwe aplikacje koncepcji
rozstrzygnięć intertemporalnych w prawie podatkowym w referacie Rozstrzygnięcia intertemporalne w prawie podatkowym a zasada roczności podatku. Ostatni referent, prof. UAM
dr hab. Marcin Walasik wygłosił referat Wsteczne działanie prawa procesowego cywilnego,
w którym dokonał analizy zagadnienia retroakcji w postępowaniu cywilnym.
Konferencję zakończył prof. Andrzej Bator, który zwrócił uwagę na naukową i praktyczną
przydatność koncepcji prawa intertemporalnego autorstwa prof. Jarosława Mikołajewicza,
wyrażając nadzieję, że koncepcja ta będzie rozwijana przez innych naukowców.

