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SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ  

„PRAWNO-ADMINISTRACYJNE I FINANSOWE ASPEKTY 

BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO PAŃSTWA WOBEC 

AKTUALNYCH PROBLEMÓW MIGRACYJNYCH” 

Z inicjatywy Katedry Prawa Publicznego, Zakładu Prawa Finansowego 

i Zakładu Prawa Policyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rze-

szowskiego w dniach 28–29 lutego 2016 r. w Stężnicy k. Baligrodu odbyła się 

konferencja naukowa pt. „Prawno-administracyjne i finansowe aspekty bezpie-

czeństwa wewnętrznego państwa wobec aktualnych problemów migracyjnych”. 

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele nauki z różnych ośrodków aka-

demickich oraz praktycy zajmujący się na co dzień szeroko rozumianą proble-

matyką migracyjną i cudzoziemców. W konferencji uczestniczyli m.in. komen-

dant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie mgr Irena Gierus, 

komendanci powiatowi i miejscy Policji województwa podkarpackiego oraz 

naczelnicy wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, wicestaro-

sta leski mgr Wiesław Kuzio oraz osoby reprezentujące samorząd terytorialny, 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Państwową Inspekcję Pracy – Okręgowy In-

spektorat Pracy w Rzeszowie, a także Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojsko-

wej w Mińsku Mazowieckim. 

Uroczystego otwarcia obrad dokonali dziekan Wydziału Prawa i Admini-

stracji Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. zw. dr hab. Stanisław Sagan oraz kie-

rownik Zakładu Prawa Policyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersyte-

tu Rzeszowskiego prof. zw. dr hab. Stanisław Pieprzny, którzy przedstawili zało-

żenia i cele konferencji oraz wskazali na potrzebę łączenia rozważań teoretycz-

nych z wymianą doświadczeń praktyków. Obrady zostały podzielone na stosow-

ne części tematyczne, organizatorzy przewidzieli również czas na dyskusję 

i wypracowanie wniosków końcowych. 

W pierwszej części obrad, której przewodniczyła prof. zw. dr hab. Elżbieta 

Ura, kierownik Katedry Prawa Publicznego, dr hab. prof. UR Elżbieta Feret do-

konała wnikliwej analizy podstaw ustrojowych oraz konsekwencji finansowych 
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zjawiska migracji w Polsce i Unii Europejskiej. Głos zabrał również dr hab. prof. 

KUL Marcin Szewczak, który wskazał na problemy bezpieczeństwa wewnętrz-

nego państw Grupy Wyszehradzkiej w obliczu kryzysu migracyjnego oraz 

przedstawił prawne aspekty tegoż bezpieczeństwa. 

Kolejna część konferencji odbyła się pod przewodnictwem prof. zw. dra 

hab. Stanisława Pieprznego i dotyczyła w głównej mierze aspektów prawnych 

zjawiska migracji oraz zagrożeń ze strony cudzoziemców. W tej odsłonie głos 

zabrali przedstawiciele Uniwersytetu Rzeszowskiego: dr hab. prof. UR Anna 

Golonka, dr Małgorzata Trybus, dr Michał Ura oraz mgr Wojciech Zając, a z 

ramienia Policji podinsp. Bartłomiej Kowalski, naczelnik Wydziału dw. z Prze-

stępczością Gospodarczą KWP w Rzeszowie, który przedstawił dane staty-

styczne dotyczące przestępczości cudzoziemców na terenie województwa pod-

karpackiego. 

Dr hab. prof. UR Elżbieta Feret przewodniczyła trzeciej części obrad, która 

zdominowana została przez problematykę pobytu i zatrudniania cudzoziemców 

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty legalności pobytu i zatrudniania 

migrantów omówione zostały przez praktyków: mgr Agnieszkę Baran z Wydzia-

łu Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódz-

kiego w Rzeszowie, mgra Adama Tuleja z Państwowej Inspekcji Pracy – Okrę-

gowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie oraz mgra Jakuba Majewskiego z Kan-

celarii Adwokackiej Uralegal. Głos zabrali również mgr Sylwia Mazur z Wy-

działu Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarzą-

dzania w Rzeszowie oraz studentka Joanna Łubina reprezentująca Wydział Pra-

wa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.  

Ostatnia część obrad oraz dyskusja odbyły się pod przewodnictwem ks. dra 

hab. prof. KUL Sławomira Fundowicza – kierownika Katedry Prawa Admini-

stracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W tym panelu dr hab. prof. 

UR Eugeniusz Moczuk przedstawił wyniki badań dotyczących bezpieczeństwa 

migracyjnego Polski, opartych na opiniach studentów Uniwersytetu Rzeszow-

skiego, a mgr inż. Zbigniew Meducki omówił rolę i zadania służby leśnej w sy-

tuacji niekontrolowanej migracji. Mgr Jakub Dzik, zastępca dyrektora Wydziału 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Woje-

wódzkiego w Rzeszowie odniósł się do systemu zarządzania kryzysowego na 

wypadek masowego napływu uchodźców. Na zakończenie studentka Wydziału 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego Małgorzata Kuczera doko-

nała analizy obowiązków i uprawnień funkcjonariusza Policji wykonującego 

czynności z udziałem cudzoziemca. 

W trakcie dyskusji miała miejsce konstruktywna wymiana uwag i doświad-

czeń, czemu sprzyjała obecność przedstawicieli zróżnicowanych dyscyplin nau-

kowych oraz osób reprezentujących różne zawody. Zwrócono uwagę na potrzebę 
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współpracy praktyków i naukowców oraz konieczność wypracowania rozwiązań 

prawnych i finansowych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa we-

wnętrznego państwa w czasie występowania nasilonych procesów migracyjnych. 

Wskazano na multikulturowość migrantów jako jedną z głównych przyczyn 

trudności asymilacyjnych w nowym środowisku oraz przyzwyczajenie do od-

miennych rozwiązań prawnych niż te, które kształtowane są przez prawo unijne. 
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