
   Łódź, 24 czerwca 2020 r.

SPRAWOZDANIE

z działalności Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego

w okresie od 5 listopada 2019 r. – 24 czerwca 2020 r. 

Sprawozdanie  obejmuje  okres  od  Walnego  Zgromadzenia  Polskiego

Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, które odbyło się w dniu 5 listopada 2019 r. w

Dobroniu-Przygoniu  koło  Łasku  a  obecnym  Walnym  Zgromadzeniem,  które  w

związku z pandemią po raz pierwszy w historii odbywamy w sposób zdalny. Był to

trzeci rok funkcjonowania Towarzystwa z Zarządem wybranym i ukonstytuowanym w

trakcie  Walnego  Zgromadzenia  Naszego  Towarzystwa  odbytego  podczas  Zjazdu

Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, który odbył się w Kielcach w 2017 r. 

Przypomnę, że w skład Zarządu Towarzystwa oprócz mnie wybrano wówczas

następujące osoby: prof. Aldonę Domańską, prof. Monikę Florczak-Wątor, prof. Ewę

Popławską,  prof.  Jerzego  Jaskiernię,  prof.  Sławomira  Patyrę,  prof.  Ryszarda

Piotrowskiego, prof. Marka Zubika, dr hab. Ryszarda Balickiego i dr Lecha Jamroza.

Zarząd podczas  pierwszego  posiedzenia  w dniu  13 kwietnia  2017 r.  powierzył  mi

funkcję Prezesa Zarządu, na wiceprezesów wybrał prof. Ewę Popławską, prof. Jerzego

Jaskiernię i  prof.  Marka Zubika,  na skarbnika wybrał  prof.  Aldonę Domańską,  zaś

funkcję sekretarza powierzył drowi Lechowi Jamrozowi.

Przypomnę,  że  podczas  ostatniego  Walnego  Zgromadzenia  po  wielu  latach

starań przyjęliśmy nowy Statut Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Jest

mi  bardzo  miło  poinformować,  że  już  w  dniu  31  stycznia   2020  r.  Statut  został

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego. Pragnę bardzo serdecznie podziękować

kol. dr. Lechowi Jamrozowi, Sekretarzowi Zarządu, za sprawne działanie, które tak

szybko doprowadziło do rejestracji nowego Statutu PTPK.

Przypomnę również, że zgodnie z § 28 nowego Statutu dotychczasowy Zarząd

PTPK i Komisja Rewizyjna PTPK działają na jego podstawie i kontynuują realizację

powierzonych im zadań  do zakończenia swoich dotychczasowych kadencji, tzn. do
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2021  r.;  dopiero  w  przyszłym  roku  wraz  z  wyborem  Zarządu  PTPK  w  nowym

zmniejszonym  składzie  oraz  Komisji  Rewizyjnej  po  raz  pierwszy  w  historii

Towarzystwa dojdzie do wyboru Sądu Koleżeńskiego.

W  okresie  między  Walnym  Zgromadzeniami  odbyły  się  trzy   posiedzenia

Zarządu. Pierwsze, w dniu 6 listopada 2019 r. miało jeszcze w Dobroniu-Przygoniu.

Drugie odbyło się w Gdańsku w dniu 6 marca 2020 r., zaś trzecie w dniu 2 czerwca

2020 r. po raz pierwszy w historii zostało przeprowadzone w sposób zdalny. 

Podczas  pierwszego  z  tych  posiedzeń   przyjęliśmy  do  naszego  grona  24

członków, w tym osoby, które oczekiwały na to przez długi czas, gdyż wstrzymaliśmy

przyjęcia do czasu uchwalenia nowego Statutu PTPK. 

Podczas drugiego rozważaliśmy, czy nie złożyć mandatów i nie przyspieszyć

tym samym wyboru nowych władz Towarzystwa, jak i jego pełnego funkcjonowania

na podstawie nowego Statutu. Uznaliśmy wówczas, że nie wiemy, jak będzie rozwijać

się pandemia koronawirusa, jakie będą też obostrzenia związane z funkcjonowaniem

szkolnictwa wyższego i możliwością organizowania wszelkich zebrań. Mieliśmy rację,

gdyż już po 5 dniach uczelnie zostały zamknięte i rozpoczął się zupełnie inny etap ich

funkcjonowania.

Trzecie  posiedzenie  Zarządu  poświęcone  było  rozważaniu  odnośnie  do

możliwości  odbycia  Walnego  Zgromadzenia  Towarzystwa  w  sposób  zdalny.

Zwróciliśmy uwagę, że możliwość taką przewiduje znowelizowana ustawa prawo o

stowarzyszeniach. Byliśmy również zgodni, że nasze zebranie powinno odbyć się w

sposób zdalny.  Po wymianie doświadczeń związanych ze zdalną pracą wybraliśmy

Teams  jako  platformę,  na  której  najłatwiej  będzie  nam  się  spotkać.  Mamy  pełną

świadomość, że największym problem podczas zdalnego przeprowadzania zebrań jest

przeprowadzenie tajnych głosowań. Na szczęście, zaplanowane na dzisiaj głosowania

są  jawne.  Trzeba  też  mieć  nadzieję,  że  w  przyszłym  roku  Walne  Zgromadzenie

odbędzie  się  w  warunkach  pozwalających  w  pełni  na  dokonanie  wyboru  nowych

władz Towarzystwa w sposób tajny.

W  okresie  sprawozdawczym  Polskie  Towarzystwo  Prawa  Konstytucyjnego

było współorganizatorem pięknego Jubileuszu Pani Profesor Marii Kruk-Jarosz, które

odbyło  się  w  dniu  13  listopada  2019  r.  w  siedzibie  Polskiej  Akademii  Nauk  w
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Warszawie,  Towarzystwo  było  również  reprezentowane  podczas  Jubileuszu  Pana

Profesora  Andrzeja  Szmyta  związanego  z  ukończeniem  przez  niego  70  lat,  które

odbyło  się  w  dniu  6  marca  2020  r.  w  Dworze  Artusa  w  Gdańsku.  Jeszcze  raz

gratulujemy Jubilatom ich osiągnięć naukowych i pięknych uroczystości.  Pandemia

spowodowała  natomiast  przełożenie  takich  uroczystości  dedykowanych  Panom

Profesorom Jerzemu Jaskierni  i  Krystianowi  Complakowi,  wierzymy jednak,  że  w

niedługim czasie  będzie nam dane członkom naszego Towarzystwa uczestniczyć w

przełożonych uroczystościach poświęconych Panom Profesorom.

Szczególne miejsce na naszej stronie internetowej ma zakładka zatytułowana

„Konstytucjonaliści”.  Jak  już  podkreślałem,  jej  celem  jest  stworzenie  leksykonu

polskich  konstytucjonalistów,  stąd  mają  tam  być  zamieszczone  życiorysy

pracowników  naukowych,  którzy  poświęcili  badania  zagadnieniom

prawnoustrojowym. Dotyczy to zarówno osób żyjących, jak i tych, które już odeszły.

Powinny znajdować się tam m.in.: nazwa ukończonej uczelni, miejsce bądź miejsca

pracy, tytuł rozprawy doktorskiej, nazwisko jej promotora i recenzentów, informacje o

podstawie uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz tytułu profesora

oraz  nazwiska  recenzentów  w  tych  postępowaniach.  Są  to  oczywiście  informacje,

które w przypadku osób rozpoczynających karierę naukową będą wraz z kolejnymi

awansami  sukcesywnie  uzupełniane.  Zawarty  będzie  tam  również  wykaz

najważniejszych publikacji, przy czym w przypadku doktorów ich liczba ma wynosić

nie więcej niż 5, zaś w przypadku doktorów habilitowanych i profesorów nie więcej

niż  10.  Życiorys  może  być  również  uzupełniony  o  informacje  o  ważnych

piastowanych  stanowiskach  tak  związanych  z  życiem  naukowym,  jak  i  pełnieniu

szczególnie  ważnych  funkcji  publicznych.  Niestety,  jak  na  razie  życiorysy  swoje

przesłało niewiele osób. Dlatego apeluję do wszystkich o uzupełnienie tych danych,

jak i przygotowanie życiorysów naszych Kolegów, którzy już od nas odeszli. Mamy

bardzo  dobrą  możliwość  promowania  naszego  środowiska,  stąd  niewielka  liczba

biogramów  zawartych  w  tej  zakładce  nie  wystawia  nam  najlepszego  świadectwa.

Życiorysy  wraz ze  zdjęciem proszę  przesyłać  do  prof.  Moniki  Florczak-Wątor,  do

mnie i  przede wszystkim do dr.  Marcina Krzemińskiego,  który umieszcza  je w tej

zakładce, jak i dba o naszą stronę internetową, za co Mu serdecznie dziękujemy.
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Liczymy na to, że wszyscy prześlą  wkrótce opracowane przez siebie własne

życiorysy, zaś uczniowie bądź koledzy przygotują takie w przypadku osób zmarłych.

W leksykonie  przewidziane  jest  również  miejsce  na zdjęcie  osoby,  której  dotyczy

biogram.

Ponadto  objęliśmy  patronatem  konferencję  zorganizowaną  przez  Studenckie

Koło  Naukowe  Prawa  Wyborczego  ELEKTOR konferencję  Jakie  powinny  być

standardy prowadzenia kampanii  wyborczej?, która odbyła się w Toruniu w dniu 6

lutego 2020 r. w ramach corocznych obchodów Global Elections Day.

/-/ Prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki

Prezes Zarządu

Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego

Łódź, 24 czerwca  2020 r.
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