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Andrzej Bałandynowicz 

Paradygmat technokratyczny lub paradygmat humanistyczny źródłem 
koncepcji człowieka oraz substancjonalność państwa i prawa 

Streszczenie 

   Doniosłą kwestią w realizacji dialogu wszechświatowego jest 
przyjęcie konieczności przestrzegania fundamentalnej reguły w przed-
aksjologicznym myśleniu, że nie może on pomijać, iż spotkanie i zgoda, może 
mieć miejsce gdy dialog przebiegać będzie miedzy wiarą, rozumem i nauką. 
Należy unieść się poza sceptycyzmem krytycznego myślenia naukowego i 
docenić obok empiryzmu inną wiedzę w postaci: filozofii, teologii i samej wiary 
religijnej. Rozum nie powinien  atakować wiary, a ta ostatnia nie powinna 
eliminować rozumu w poznawaniu tajemnicy ludzkiej natury i świata 
organicznego i nieorganicznego. Wspólnotowość międzyludzka wzbogaca 
się, przyswajając różne kody, języki i symbole interpretujące złożoność i 
probabilistyczność rzeczywistości. Człowiek staje się mądrzejszy dzięki temu 
dialogowi, otwierającemu nowe horyzonty przed myślą i poszerzającemu 
możliwości rozumu. Modalność ontologiczna przynależna dla ducha, a nie 
ciała, pozwala wykraczać poza intelekt i dzięki temu człowiek jest w stanie 
przyswajać i realizować w codzienności wybory zachowań będące przejawem 
miłości dla prawdy. Z udziałem dialogu, osoba  zauważa swoje miejsce we 
wszechświecie i poprzez otwieranie się wobec innych, sama uczy się ich 
akceptować poprzez przyswajanie odrębnych sposobów bycia, myślenia i 
wyrażania się.    

Słowa kluczowe 
Paradygmat technokratyczny, paradygmat humanistyczny, ekologia 

ludzka, dobro wspólne, jakość życia, edukacja ekonomiczna, kultura lokalna, 
ekologia integralna, zasada podporządkowania własności prywatnej, 
prewencja na rzecz ekologii życia. 

The technocratic paradigm or the humanistic paradigm as a source of 

human conception and the state and law's substantivity 

Abstract 

 An important issue in realizing the universal dialogue is to accept the 
necessity of following the fundamental rule in pre-axiological thinking that it 
can not ignore that meeting and agreeing can take place when the dialogue 
proceeds between faith, reason and science. One should rise beyond the 
skepticism of critical scientific thinking and appreciate empiricism with other 
knowledge in the form of: philosophy, theology and religious faith itself. 
Reason should not attack faith, and the latter should not eliminate reason in 
learning the secrets of human nature and the organic and inorganic world. 
Interpersonal community is enriched by adopting various codes and 
languages and symbols interpreting the complexity and probability of reality. 
Man becomes smarter thanks to this dialogue, opening new horizons for 
thought and expanding the possibilities of reason.     

Key words 
Technocratic paradigm,humanistic paradigm, human ecology, 

common good, quality of life, economic education, local culture, integral 
ecology, the principle of subordination of private property, prevention for the 
ecology of life. 



Anna Wolska-Bagińska, Łukasz Bagiński 

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym 

Streszczenie 

Artykuł ma na celu przybliżenie tematyki rozwiązań prawnych 
stosowanych wobec sprawców przestępstw na tle seksualnym, jakie zostały 
wprowadzone ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom 
przestępczością na tle seksualnym1, ze szczególnym uwzględnieniem 
Rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym. W artykule omówiono 
wybrane regulacje odnoszące się do Rejestru sprawców przestępstw na tle 
seksualnym w kontekście ich zgodności z art. 51 Konstytucji. Podjęto próbę 
ustalenia, czy ustawodawca dokonał odpowiedniego wyważenia pomiędzy 
autonomią informacyjną osoby ujętej w Rejestrze, a realnymi szansami na 
zmniejszenie liczby ponownych przestępstw seksualnych. 

Słowa kluczowe 
Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, dane osobowe, 
postępowanie karne, dane wrażliwe, dane zwykłe 

1 Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 862. 

Sex Offender Registry 

Abstract 
With special attention given to the Sex Offender Registry, this paper 

offers a broad outline of legal solutions applicable to sex offenders, introduced 
by  the Act of 13 May 2016 on Counteracting the Threats of Sexual Crime. 
Some select regulations governing the Sex Offender Register are discussed 
in the context of their compliance with Article 51 of the Constitution. An attempt 
is made to determine whether the legislator managed to strike a balance 
between the informational autonomy of persons entered into the Registry, and 
real chances to reduce the number of repeat sex offences. 

Key words 
Sex Offender Registry, personal data, criminal proceedings, sensitive 

data, regular data. 



Comments on the principle of active participation of the parties in The 
Code of Administrative Procedure and the Tax Code in the light of 

doctrinal and juridical views 

Abstract 
One of the most important principles of administrative proceedings 

is directive of active participation of the parties in administrative procedure. 
Because this model is based on inquisition (adversarial occurs only in 
administrative court procedure – when a party dissatisfied with the decisions 
files a complaint to the voivodship administrative court), therefore respecting 
this principle on the basis of administrative proceedings requires special 
deliberation. This, however, is not the case , as evidenced by diverse views 
presented in jurisprudence and doctrine, whitch is devoted to the 
presentation of this article. Reflections end numerous  postulates de lata 
indicating a need for a proper understanding of the content of art. 10 of The 
Code of Administrative  Proceedings, which should result in a change in the 
implementation of current legislation. 

Key words 
Decision, The Code of Administrative Procedure, Supreme 

Administrative Court, Tax Code, principle of active participation of parties in 
administrative proceedings. 

Zasada czynnego udziału stron w kodeksie postępowania 
administracyjnego oraz ordynacja podatkowa w świetle poglądów 

doktryny i  orzecznictwa 

Streszczenie 
      Jedną z najistotniejszych zasad postępowania administracyjnego jest 
dyrektywa czynnego udziału stron w postępowaniu administracyjnym i 
podatkowym. W tych modelach postępowania obowiązuje inkwizycyjność 
(kontradyktoryjność występuje dopiero w postępowaniu 
sądowoadministracyjnym, kiedy strona niezadowolona z zapadłych 
rozstrzygnięć złoży skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego), 
przeto respektowanie tej zasady na gruncie wskazanych procedur wymaga 
szczególnej uwagi. Tak jednak się nie dzieje, o czym świadczą poglądy 
prezentowane w judykaturze i doktrynie. Warto zwrócić uwagę, że wskazana 
w tytule artykułu zasada ma zastosowanie powszechne, w tym również w 
postępowaniach dotyczących działalności gospodarczej, w których ma 
zastosowanie Kodeks postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.), a także 
Ordynacja podatkowa (dalej o.p.). 

Słowa kluczowe 
        Decyzja, Kodeks postępowania administracyjnego, Naczelny Sąd 
Administracyjny, postanowienie, Ordynacja podatkowa, zasada czynnego 
udziału stron w postępowaniu administracyjnym. 

Piotr Piszczek 
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