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           Podsumowując 10 lat istnienia Studenckiego Koła Naukowego – Blok Prawa 

Komputerowego trzeba powiedzieć, że truizmem jest twierdzić, że technologia 

informacyjna wywiera diametralny wpływ na funkcjonowanie społeczeństw i struktur 

państwowych. Dynamika postępu sprawia, że na styku prawa i technologii 

informacyjnych powstają zagadnienia, które często wymagają dokładnego zbadania i 

opisania. W efekcie co najmniej elementarne rozeznanie w szeroko rozumianej tematyce 

prawa komputerowego (prawa informatycznego, technologii informacyjnych) staje się 

koniecznością w dobie społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na 

wiedzy.  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom studentów, w sierpniu 2002 r. 

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii z inicjatywy grupy entuzjastów i 

wizjonerów, powstało Studenckie Koło Naukowe – Blok Prawa Komputerowego.  

Początek XXI wieku to okres dynamicznego rozwoju technologii,  

co spowodowało, że założenie Koła Naukowego wprost idealnie pokryło się z 

dynamicznie wzrastającym zainteresowaniem tą tematyką. Kolejne lata funkcjonowania 

na Wydziale ugruntowały pozycję Koła jako studenckiej jednostki naukowo - badawczej.  

Na przestrzeni dziesięciu lat działalności SKN – Bloku Prawa Komputerowego  

realizowane przedsięwzięcia zapewniły studentom możliwość nawiązania kontaktu z 

wybitnymi znawcami prawa nowych technologii, zarówno z Polski, jak i ze świata. Nie 

bez znaczenia jest również doświadczenie organizacyjne, jakie członkowie Koła 

naukowego zdobywali wprowadzając w życie tak trudne i czasochłonne projekty. 

Pierwsza dekada funkcjonowania Koła Naukowego upłynęła pod znakiem wielu 

sukcesów zarówno na polu organizacyjnym jak i naukowym. Życzę, członkom Koła, tym 

obecnym, jak i tym przyszłym, aby kolejne lata były równie owocne. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dr Adam Haręża (Założyciel Koła, Pierwszy przewodniczący) 

 

Studencką egzystencję można metaforycznie określić szatą bez szwów rozpiętą 

pomiędzy rangą tradycji, a pragmatycznym znaczeniem postępu. Sfery uczelnianego 

konwenansu trwają niezmiennie mimo upływu lat i ewolucji wymogów stawianych 

uniwersytetom. Nie można jednakże pomijać roli i znaczenia uczelni, których 

strategiczna rola wyprowadza Alma Mater na przestrzeń niezwykle podatną na 

przenikanie nowoczesnych technologii, wśród których zasadnicze znaczenie mają 

współcześnie technologie informacyjne. Studencka kultura, jak i jej byt są niemniej 

podatne na ich wpływ niż jakakolwiek gleba stosunków społecznych.  

Okres, w którym powstało Koło to czas niebywale dynamicznych przeobrażeń, 

rozumianych zarówno w sensie technologicznym, jak i w kontekście „ewolucji” instytucji 

prawnych. Rozwój społeczeństwa informacyjnego, a przed wszystkim usług 

świadczonych drogą elektroniczną zdeterminował potrzebę analizy sfery normatywnej, 

w której „zanurzona” została rzeczywistość człowieka. Zaczęły pojawiać się zupełnie 

nieznane dotąd w Polsce efekty rozwoju społeczeństwa informacyjnego (jak np. 

cyberprzestępczość, kontrakty zawierane przez sieć, nowe usługi świadczone  

w Internecie). Studencka „ciekawość” w przeciwieństwie do studenckiej „intuicji” 

wymagała naukowego zaspokojenia, stanowiąc asumpt do zorganizowania się  

w większa grupę dyskutantów, zaś z czasem członków Koła.  

Działalność Koła znalazła swoje odzwierciedlenie także w licznych publikacjach, 

referatach czy wystąpieniach. Członkowie SKN-BPK równie często występowali  

w charakterze gości - prelegentów, jak i w roli gospodarzy organizowanych spotkań 

naukowych. Nie sposób wręcz wskazać ilości wystąpień, podniesionych zagadnień 

podczas dyskusji plenarnej, jak i kuluarowej. Stanowiły one przyczynek do licznych 

rozważań, kontynuowanych później w ramach badań własnych.  

Na koniec, korzystając z przywileju pierwszego przewodniczącego Koła,                             

a obecnie członka honorowego, chciałbym zaakcentować, że udział w jego stworzeniu, 

późniejszych pracach, zaś obecnie w organizowanych przedsięwzięciach, stanowi dla 

mnie źródło naukowej i pozanaukowej inspiracji. 

 

 

 



 

Sandra Gali (Przewodnicząca Koła) 

 

Dziesięć lat działalności Bloku Prawa Komputerowego ugruntowało jego pozycję 

nie tylko na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii, ale również sprawiło, że stało się 

ono rozpoznawalne na innych uczelniach w kraju i zagranicą.  

Z okazji dziesięciolecia działalności SKN – Blok Prawa Komputerowego, któremu 

mam przyjemność być Przewodniczącą, pragnę złożyć serdeczne podziękowania  i 

wyrazić swoją wdzięczność za ogromne zaangażowanie oraz poświęcenie ze strony 

opiekunów, członków i sympatyków Koła. Wszak dekada funkcjonowania SKN – Blok 

Prawa Komputerowego przełożyło się na wiele godzin merytorycznej pracy nad 

pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, prowadzeniem prac naukowo – 

badawczych a także nad rozwijaniem w sobie umiejętności interpersonalnych i 

organizatorskich. 

Szczególne podziękowania kieruję do prof. dr hab. Jacka Gołaczyńskiego – 

Kierownika CBKE i opiekuna honorowego SKN – Blok Prawa Komputerowego, za jego 

wsparcie i gotowość do pomocy zawsze, gdy tego potrzebowaliśmy oraz do opiekunów 

Koła Naukowego dr Ewy Galewskiej i dra Artura Preisnera, za czuwanie nad sprawami 

SKN – Blok Prawa Komputerowego, otwartość na nasze pomysły i poświęcony nam czas. 

 Dziękuję serdecznie dawnym członkom, którzy do tej pory współpracują z SKN – 

Blok Prawa Komputerowego, w tym w szczególności dr. Adamowi Haręży, mgr Annie 

Zalesińskiej i mgr Łukaszowi Cieślakowi, za ogromną pomoc i zaangażowanie w sprawy 

Koła oraz za wsparcie przy realizacji wielu projektów. 

Specjalne podziękowania kieruję do inż. Tomasza Januszkiewicza za jego 

wsparcie techniczne i oprawę graficzną realizowanych projektów. 

Dziękuję także poprzednim zarządom oraz wszystkim członkom Koła, bowiem 

bez ich zapału i entuzjazmu SKN – Blok Prawa Komputerowego nie miałoby racji bytu. 

Jestem przekonana, że pierwsze dziesięć lat działalności Bloku Prawa 

Komputerowego to zaledwie początek naszej działalności na rzecz rozwoju dyscypliny 

prawa nowych technologii oraz dalszej owocnej współpracy z jednostkami o pokrewnej 

tematyce. 

 

 

 



 

dr Adam Haręża, mgr Anna Zalesińska, mgr Łukasz Cieślak, Sandra Gali 

 

Cywilizacja, którą zbudujemy, zbliżając się do XXI wieku, nie będzie cywilizacją materialną, 
symbolizowaną przez ogromne konstrukcje, ale będzie cywilizacją informacyjną (...) 

opartą na niewidocznych dla oka systemach, mocy ukrytej w miniaturowych elementach i 
potędze ludzkiego rozumu. 

Masuda Yoneji, Computopia 
 

 

O tym co powstanie z kompilacji niczym nie skrępowanej wyobraźni oraz butnej 

młodości ze szczyptą cyfrowej magii 

Studenckie Koło Naukowe – Blok Prawa Komputerowego 

2002 - 2012 

 

Studenckie Koło Naukowe - Blok Prawa Komputerowego powstało 2 sierpnia 

2002 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii przy Katedrze Prawa 

Konstytucyjnego z inicjatywy grupy entuzjastów, którzy postanowili poświęcić swój 

czas i energię na rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie wiedzy na temat szeroko 

rozumianego prawa nowych technologii. Pierwszym opiekunem naukowym był dr Artur 

Preisner, który w okresie poprzedzającym powołanie Koła odniósł się bardzo 

optymistycznie do pomysłu jego stworzenia, podkreślając jednocześnie potrzebę 

intensywnej pracy merytorycznej ze strony jego zdeklarowanych członków.  

Punktem zwrotnym w historii SKN – Blok Prawa Komputerowego był rok 2007, 

kiedy to Koło przeszło pod skrzydła Centrum Badań Problemów Prawnych i 

Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, a opiekę nad nim przejęła dr Ewa 

Galewska. Z pewnością znaczne zwiększenie aktywności Koła można dostrzec w okresie 

integracji z Centrum, które z uwagi na zakres swojej działalności było i nadal jest 

jednostką organizacyjną uczelni najbardziej zbliżoną przedmiotowo z SKN – Blok Prawa 

Komputerowego. Powiązanie organizacyjne oraz personalne sprawiło, że członkowie 

Koła zaczęli uczestniczyć w realizacji projektów badawczo-rozwojowych o zasięgu 

krajowym oraz międzynarodowym. Wielu członków Koła rozwija nadal swoje pasje 

naukowe w ramach odbywanych studiów doktoranckich, częstokroć kontynuując 

badania rozpoczęte jeszcze w okresie działalności studenckiej w BPK. Wszelka 

działalność naukowa Bloku Prawa Komputerowego odbywa się obecnie w pod 

http://pl.wikiquote.org/wiki/Masuda_Yoneji


patronatem Centrum, z którym Koło wspólpracuje przede wszystkim przy okazji 

organizowanych wykładów i seminariów dotyczących tematyki prawa nowych 

technologii. 

 

Działalność SKN – Blok Prawa Komputerowego zawsze cechowała duża 

aktywność. Członkowie Koła stanowili awangardę studenckiej aktywności, organizując 

liczne konferencje naukowe, spotkania tematyczne, seminaria, wykłady i sympozja, czy 

też luźne dyskusje na rozmaite tematy. Entuzjazm jaki towarzyszył studenckim 

inicjatywom sprawił, że grono sympatyków Koła zaczęło się szybko powiększać.  

 

Jednym z charakterystycznych znaków rozpoznawczych SKN-BPK stało się 

inicjowanie i organizowanie dużych projektów naukowych. Wśród nich warto 

wspomnieć o Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej E-voting. Wybory przez Internet, 

wybory w Internecie, która odbyła się we Wrocławiu w 2008 roku. Projekt ten miał na 

celu wprowadzenie do debaty akademickiej zagadnienia niestandardowych metod 

głosowania wyborczego. Cel ten udało się osiągnąć przez przygotowanie dwóch sesji 

referatów oraz dzięki wielowątkowym dyskusjom zrodzonym wskutek wystąpień 

prelegentów. Warto również wspomnieć o I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 

Wymiar sprawiedliwości i administracja publiczna wobec prawa nowych technologii, 

która odbyła się w 2009 roku. we Wrocławiu. Konferencja była zorganizowana przez 

CBKE, a podczas jej trwania Koło dało się poznać, jako sprawny i ceniony partner.. 

 

Niewątpliwie jednym z największych przedsięwzięć, którego realizacji podjęło się 

Studenckie Koło Naukowe – Blok Prawa Komputerowego, była III Międzynarodowa 

Konferencja Naukowa European Information Law–Good Governance in the Public Sector 

(5–10 września 2008 r.). Projekt ten został zrealizowany przy współpracy wydziałów 

prawa z pięciu uczelni wyższych w ramach tzw. Grupy Wiedeńskiej (Vienna Group): 

Uniwersytetu Wrocławskiego, Wiedeńskiego Uniwersytetu Ekonomii i Biznesu 

(Wirtschaftsuniversität Wien), Uniwersytetu Tomasza Masaryka w Brnie, Uniwersytetu 

Pawła Józefa Szafarika w Koszycach oraz Uniwersytetu w Pécs. Omawiana edycja 

projektu została wsparta przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, 

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Kancelarię Prawną „Grynhoff Woźny 

Maliński” Sp.k. z Warszawy oraz Telefonię DIALOG SA. W trakcie trwania projektu 

uczestnicy z pięciu krajów europejskich dokonali porównania stopnia rozwoju usług 



tzw. rządu elektronicznego w kooperujących państwach, tj. w Republice Austrii, 

Republice Czeskiej, Republice Słowackiej, Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Republice 

Węgierskiej. Celem Konferencji było także przybliżenie uczestnikom tematyki 

gospodarki opartej na wiedzy i problemów związanych z dążeniem do stworzenia ram 

prawnych adekwatnych do standardów społeczeństwa informacyjnego. Konferencji 

towarzyszyła angielskojęzyczna publikacja pt. European ICT Law. Selected Issues pod 

redakcją Prof. Andreasa Wiebe i dr Radima Polčáka.  

   

Obecnie jednym z priorytetów działalności Koła jest rozwijanie 

międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej. Tradycją już stało się 

uczestnictwo członków Koła w konferencjach organizowanych przez zaprzyjaźnione 

uczelnie, na których prelegentami byli światowej sławy specjaliści z dziedziny prawa 

nowych technologii, u boku których, w roli uczestników czynnych występowali także 

członkowie SKN – BPK. Należy tu wspomnieć o kolejnych edycjach Summer School on 

ICT Law, Międzynarodowej Konferencji Naukowej CYBERSPACE organizowana corocznie 

przez Uniwersytet Masaryka w Brnie (Czechy), a także Międzynarodowej Konferencji 

Naukowej Privacy at the Workplace na Uniwersytecie w Pécsu (Węgry). 

Ostatnie lata funkcjonowania Studenckiego Koła Naukowego - Blok Prawa 

Komputerowego to także kontynuacja integracji międzyuczelnianej oraz rodzimego 

środowiska naukowego. Udało się bowiem nawiązać współpracę ze Studenckim Kołem 

Naukowym Prawa Nowych Technologii z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

która to zaowocowała organizacją wspólnej konferencji na temat prawnych aspektów 

związanych z komunikacją drogą elektroniczną. Natomiast w ramach współpracy 

wydziałowej zorganizowano szereg studenckich konferencji naukowych we współprcy  

z innymi kołami działającymi na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego, w tym m. in. z Kołem Naukowym Ius Administrativum 

Novum (m. in. konferencja pt. Wyzwania współczesnej administracj) oraz z Kołem 

Naukowym Prawa Karnego i Kryminologii (konferencja pt. Cyberprzestępczość).  Pisząc o 

kooperacji z innymi organizacjami studenckimi należy także pamiętać o Uniwersyteckiej 

Poradni Prawnej, z którą to SKN - BPK współpracuje przy realizacji projektu Street Law. 

Stałą aktywnością Koła jest również organizacja wewnętrznych spotkań, które 

stanowią forum wymiany myśli studenckiej a także inicjowanie konferencji, w tym 

przede wszystkim coroczne spotkania WorkshopIT, na które zapraszani są goście także 

spoza środowiska uniwersyteckiego.  



 

W sierpniu 2012 roku SKN – Blok Prawa Komputerowego zakończyło swoje 

pierwsze dziesięciolecie działalności. Okres ten niewątpliwie upłynął pod znakiem wielu 

inicjatyw studenckich, które szerokich echem odbiły się w kraju i za granicą. Jest to 

jednak zaledwie pierwsza dekada funkcjonowania Koła i oby kolejne były równie 

owocne. 

 


