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Odznaczenie Senatu RP  
dla PROf. andRzeja BiSztygi  
z WPia

Profil naukowy dr hab. arka-
diusza wudarskiego, Prof. uz

kierownik katedry Polskiego  
i europejskiego Prawa Prywatne-
go oraz komparatystyki Prawa 
na europejskim uniwersytecie 
Viadrina we frankfurcie nad odrą 
(od 2010 r.), a także katedry 
Prawa Cywilnego, Postępowania 
Cywilnego oraz komparatystyki 
Prawa Prywatnego na uniwersy-
tecie zielonogórskim (od 2014 r.), 
wcześniej grupy badawczej 
europejskiego prawa prywat-
nego i komparatystyki prawa  

w akademii im. Jana długosza w Częstochowie (2010–2014).
studia prawnicze na uniwersytecie Śląskim w katowicach, doktorat 

oraz habilitacja z nauk prawnych na uniwersytecie w hamburgu (pro-
motor: Prof. dr. P. Mankowski); venia legendi z zakresu niemieckiego 
prawa cywilnego, europejskiego prawa prywatnego oraz komparaty-
styki prawa; nabycie w Polsce uprawnień równoważnych wynikających 
z posiadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych (dyscypli-
na prawo, specjalizacja: prawo cywilne, komparatystka prawa); magister 
filologii germańskiej oraz pedagogiki; tłumacz przysięgły; adwokat.

stypendysta fundacji im. alexandra von humboldta w european 
legal studies institute na uniwersytecie w osnabrück (2008–2010), 

a także fundacji na rzecz nauki Polskiej (program hoMing), fundacji 
współpracy Polsko-niemieckiej, narodowego Centrum nauki, Polsko-
-niemieckiej fundacja na rzecz nauki oraz austriackich i niemieckich 
programów wymiany naukowej (Öad, daad).

Visiting professor na uniwersytecie wiedeńskim (2012/2013); wi-
ceprezes (2016–2019) oraz sekretarz generalny (2013–2016) stowa-
rzyszenia Polskich humboldtczyków – societas humboldtiana Polono-
rum; członek rady Programowej czasopism: rejent, Prawo europejskie 
w praktyce, Comparative law review, beynəlxalq hüquq və inteqrasiya 
problemləri. recenzent czasopism: Transformacje Prawa Prywatnego, 
Przegląd Prawa i administracji, kwartalnik Prawa Prywatnego, Problemy 
Prawa Prywatnego Międzynarodowego.

wykłady gościnne w austrii, azerbejdżanie, gruzji, niemczech, Polsce, 
rumunii, słowacji, szwajcarii. Publikacje naukowe w języku chorwackim, 
czeskim, francuskim, niemieckim, polskim, rosyjskim. staże i badania 
naukowe na uniwersytetach w wiedniu, osnabrück, hamburgu oraz 
w oxfordzie.

biegły sądowych z zakresu prawa obcego. opinie prawne dla niemiec-
kiego wymiaru sprawiedliwości z zakresu prawa cywilnego, w szcze-
gólności prawa kontraktów, prawa odszkodowawczego, ubezpiecze-
niowego i rodzinnego, a także prawa procesowego oraz prywatnego 
międzynarodowego.

zainteresowania naukowe: europejskie prawo prywatne, polskie i nie-
mieckie prawo rodzinne rzeczowe, spadkowe, bankowe i ubezpiecze-
niowe, prawo prywatne międzynarodowe, prawo o notariacie, a także 
europeizacja i komparatystyka prawa prywatnego.

Niezmiernie miło nam poinformo-
wać, że dokonania badawcze pana 
dr hab. Andrzeja Bisztygi, prof. UZ, 
kierownika Katedry Prawa Konstytu-
cyjnego WPiA UZ, zostały docenio-
ne na poziomie ogólnopolskim. Za 
osiągnięcia naukowe na polu budowy 
stosunków między Rzeczypospoli-
tą Polską a Republiką Kazachstanu 
Marszałek Senatu RP uhonorował 
naszego Profesora Medalem Sena-
tu Rzeczypospolitej Polskiej “Dobro 
Rzeczypospolitej Najwyższym Pra-
wem”. Wręczenie Medalu nastąpiło 
na posiedzeniu Senackiego Zespołu 
Współpracy z Azją Środkową w gma-
chu Sejmu RP w sali Konstytucji  
3 Maja w dniu 6 marca 2018 r. Medal 
ten otrzymali także ambasador dr 
Władysław Sokołowski i prof. Mukhit-
-Ardager Sydyknazarow z Kazach-
stanu. W opisywanym posiedzeniu 

Senator Kazimierz Kleina wręcza ProfeSorowi andrzejowi BiSztydze 
medal Senatu rzeczyPoSPolitej (fot. z wydziaŁu Prawa i adminiStracji)
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senackiego zespołu uczestniczył Wicemarszałek Senatu 
Bogdan Borusewicz, a przewodniczył mu Senator Kazimierz 
Kleina. Wśród zaproszonych gości obecni byli Prezes i Wi-
ceprezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Jó-
zef Bryll i Jerzy Smoliński, przedstawiciele Ambasady 
Kazachstanu w Rzeczypospolitej Polskiej, działacze Sto-
warzyszenia „Mój Kazachstan” z Prezesem Władysławem 
Sokołowskim oraz liczni profesorowie i wykładowcy akade-
miccy z całej Polski. Podczas posiedzenia Zespołu odbyła 
się prezentacja książek: Kazachstan-Polska. Wybrane za-
gadnienia ustrojowe, społeczne i edukacyjne, red. nauk. 
Andrzej Bisztyga, Piotr B. Zientarski – wydawnictwa Adam 
Marszałek oraz Kazachstan. Tauelsiz memleket znaczy nie-
podległe państwo, red. nauk. Władysław Sokołowski, Mu-
khit-Ardager Sydyknazarov wydaną przez Stowarzyszenia 
Współpracy Polska-Wschód. Prezentacji książek dokonali 
dr hab. Andrzej Bisztyga i dr Władysław Sokołowski. Obie 
pozycje znakomicie wpisały się w okres obchodów 550-le-
cia Kazachstanu. Po prezentacji książek odbyła się dys-
kusja, którą zapoczątkowało wystąpienie Wicemarszałka 
Senatu Bogdana Borusewicza. Następnie głos zabrali z-ca 
Prezydenta m.st. Warszawy Witold Pahl, Prezes Józef Bryll, 
prof. Jerzy Jaskiernia, Adam Marszałek i przedstawicielka 
Uniwersytetu Warszawskiego. Wypowiedzi dotyczyły za-
prezentowanych książek, działalności stowarzyszeń, moż-
liwości współpracy z Senackim Zespołem oraz współpracy 
Polski z Kazachstanem. 

 Warto w tym miejscu poświęcić kilka słów na 
omówienie prezentowanej w tak znamienitym 
gronie książki Kazachstan-Polska. Wybrane za-
gadnienia ustrojowe, społeczne i edukacyjne. 
Jak napisał w słowie wstępnym prof. A. Bisztyga 
inspiracją dla tej publikacji było polsko-kazach-
stańskie seminarium zorganizowane w 2015 r. 
z okazji z 550. rocznicy istnienia kazachstańskiej 
państwowości1. Jednocześnie trzeba podkreślić, 
że było to wydarzenie wpisujące się już w pew-
ną tradycję cyklu polsko - kazachstańskich semi-
nariów organizowanych w Senacie RP. Pozornie 
ten aspekt stosunków międzynarodowych może 

się wydawać wąski i stanowić przedmiot badań głęboko 
specjalistycznych. Jednak Kazachstan cieszy się rosnącym 
zainteresowaniem badaczy jako lider Azji Centralnej i pań-
stwo, które w skali tego regionu najszerzej otwiera się na 
kontakty zewnętrzne, w tym europejskie.

Świeżo wydana monografia  jest o tyle interesująca, że 
w sposób kompleksowy odnosi się do sposobu funkcjonowania 
Republiki Kazachstanu, a także wprowadza element 
komparatystyki badań nad ustrojem i historią obu państw. 
W pierwszej kolejności  traktuje o problemach ustrojowych, 
ale podnosi również zagadnienia natury społecznej 
i edukacyjnej.  Ambitny cel w postaci kompetentnego, pełnego 
opracowania tak szerokiej problematyki został osiągnięty 
dzięki współpracy zespołu dziewiętnastu ekspertów z Polski 
i Kazachstanu. Na wspomnienie zasługuje, że omawiana 
tu książka stanowi  efekty staży naukowych, jakie prof. 
Andrzej Bisztyga odbył na kazachstańskich uniwersytetach 
w Pawłodarze i Tałdy Kurganie. Należy podkreślić, że jest 
to jedno z wielu pól aktywności naukowej Profesora, który 
jest także ekspertem Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Joanna Markiewicz-Stanny

1  W tym zakresie odsyłamy do publikacji: A. Bisztyga: Semina-
rium polsko-kazachstańskie, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, War-
szawa 2015 roku, Studia Orientalne Nr 2 (8) / 2015, s. 127 i nast. 

Uroczystość promocjI ksIążkI. od lewej: profesor Andrzej GorGol 
(kIerownIk kAtedry prAwA fInAnsoweGo wpiA Uz), profesor Andrzej 
BIsztyGA (kIerownIk kAtedry prAwA konstytUcyjneGo wpIA Uz), dr roBert 
wysockI (prodzIekAn wpiA Uz), sAlA konstytUcjI 3 mAjA, GmAch sejmU rp 
(fot. wpiA)

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego został zarejestrowany w Światowym Katalogu 
Szkół Medycznych (World Directory of Medical Schools). –

Jest to bardzo ważna informacja dla naszych studentów, 
ponieważ w przyszłości umożliwi im to nostryfikację dy-
plomu lekarza poza krajami UE, zwłaszcza w USA i w Kana-

Wydział lekaRSki uz 
zaRejeStROWany W World 
directory of Medical SchoolS


