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pełnego cyklu kształcenia. Rektor Kuczyński wyraził też na-
dzieję, że te problemy zostaną rozwiązane systemowo, bo 
w takiej sytuacji jak nasza, znalazły się wszystkie uczelnie 
(w kraju jest ich 5), które w ostatnich latach otworzyły 
kierunek lekarski.

Marszałek Elżbieta Anna Polak mówiąc o przekazanych 
dotychczas przez samorząd województwa środkach powie-
działa, że bardzo chciałaby, aby nasza medycyna spełnia-
ła kryteria najwyższej jakości nie tylko w kraju, ale też 
w Europie. Dlatego przekazuje pieniądze nie tylko z budże-
tu województwa, ale też stara się o środki na rozbudowę 
i modernizację infrastruktury szpitalnej oraz Wydziału Le-
karskiego i Nauk o Zdrowiu z funduszy unijnych – w ostat-
nich latach na ten cel pozyskano 55 mln zł:
 30,2 mln zł - dostosowanie infrastruktury Szpitala Woje-

wódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze do potrzeb kierunku 
lekarskiego (w tym – modernizacja Zakładu Patomorfo-
logii, utworzenie Ośrodka Nauk Medycznych Podstawo-
wych, przebudowa Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej 
oraz Pracowni Badań Mikrobiologicznych) – źródła finan-
sowania – LRPO, budżet Województwa Lubuskiego, bu-
dżet Miasta Zielona Góra

 6 mln zł – przeznaczono na pierwsze dwa lata funkcjono-
wania kierunku lekarskiego (umowa na pierwsze 2 mln zł 
została podpisana 26 sierpnia 2015 r.) – źródło finansowa-
nia – budżet województwa lubuskiego

 6,2 mln zł – modernizacja budynku F z przeznaczeniem 
na Dziekanat Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu – 
źródła finansowania – LRPO, budżet Województwa Lubu-
skiego

 350 tys. zł – wyposażenie Dziekanatu – źródło finansowa-
nia – budżet Województwa Lubuskiego

 3,8 mln zł – przygotowanie infrastruktury UZ pod potrze-
by kierunku lekarskiego- źródło finansowania – LRPO

 8,5 mln zł – dostosowanie infrastruktury Wielospecjali-
stycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. 

z o.o. do potrzeb szkolenia studentów wydziałów me-
dycznych źródło finansowania – LRPO

Podczas spotkania mówiono też o planach na najbliższy 
rok. Marszałek E. Polak zapowiedziała wniesienie aportem 
do spółki szpitalnej całej infrastruktury, która dziś jest tyl-
ko w użyczeniu. Taki krok pozwoli szpitalowi samodzielnie 
pełnić funkcje szpitala klinicznego – powiedziała Pani Mar-
szałek. Rozmowy na ten temat trwają. 

Dr Marek Działoszyński, prezes Szpitala Uniwersyteckie-
go im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, przedsta-
wił bardzo ambitny plan inwestycyjny na rok 2018. Plano-
wany koszt tegorocznych inwestycji to 38 mln zł, z czego 
ze środków własnych szpitala wydane będzie 14 mln zł, 
z budżetu województwa 12 mln zł i ze środków RPO-L 2020 
prawie 12 mln zł. 

W tych planach znalazło się już 20 mln zł na utworzenie 
Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersytec-
kim. Przetarg, który ma wyłonić wykonawcę niebawem zo-
stanie rozstrzygnięty, a zakończenie budowy przewidziano 
na 2020 r. Całkowity koszt budowy wyniesie 60 mln zł, a do-
datkowe 90 mln będzie kosztował sprzęt medyczny i wypo-
sażenie obiektu.

Kolejną inwestycją o wartości 10,5 mln zł jest moderni-
zacja i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii. W tegorocznym planie znalazły się jeszcze m.in. 
przebudowa Klinicznego Oddziału Chirurgii Urazowo-Or-
topedycznej, na którą przewidziano z budżetu wojewódz-
twa prawie 3 mln zł i niemal 3,5 mln zł na wyposażenie 
hybrydowej sali operacyjnej na potrzeby chirurgii naczy-
niowej, kardiologii i kardiochirurgii. Ale te pieniądze będą 
pochodziły już ze środków własnych szpitala. Ze środków 
województwa zostanie jeszcze w tym roku sfinansowany 
pierwszy etap modernizacji budynku L za 1,8 mln zł.

Ewa Sapeńko

21 marca 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Zielonogórskiego odbyły się wybory uzupełniają-
ce na stanowisko dziekana. Nowym dziekanem WPiA zosta-
ła dr hab. Hanna Paluszkiewicz, prof. UZ, która zastąpiła 
na tym stanowisku zmarłego w styczniu prof. dr. hab. Bo-
gusława Banaszaka. 

Pani Profesor została wybrana przez elektorów jednogło-
śnie.

Dr hab. Hanna Paluszkiewicz, prof. UZ jest absolwent-
ką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Po ukończeniu aplikacji sędziow-
skiej i egzaminie sędziowskim zatrudniona była w Katedrze 
Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji UAM 

Prof. Hanna Paluszkiewicz 
nowym dziekanem wPia

w Poznaniu, na stanowisku starszego asystenta, a kolejno 
adiunkta i profesora nadzwyczajnego. Od 1991 roku jako 
czynny radca prawny jest wpisana na Listę Radców Praw-
nych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Stopień doktora nauk prawnych uzyskała w 1997 r. na Wy-
dziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu po obronie roz-
prawy doktorskiej pt. Orzekanie o warunkowym umorzeniu 
postępowania karnego przez sąd pierwszej instancji, napi-
sanej pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. T. Nowaka. 
W 2008 r. opublikowała rozprawę habilitacyjną pt. Pierw-
szoinstancyjne merytoryczne wyrokowanie poza rozprawą 
w polskim procesie karnym (Warszawa 2008), na podstawie 
której Rada Wydziału Prawa i Administracji UAM, w tym sa-
mym roku nadała jej stopień naukowy doktora habilitowane-
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go nauk prawnych, a Rek-
tor UAM przyznał nagrodę 
indywidualną I stopnia za 
osiągnięcia naukowe. 

W 2017 r. Rada Wydzia-
łu Prawa i Administracji 
UAM wystąpiła z wnio-
skiem o nadanie jej tytu-
łu profesora nauk praw-
nych m.in. w oparciu 
o dzieło Studia z zakresu 
problematyki intertem-
poralnej w prawie kar-
nym procesowym, (War-
szawa 2016).

Prof. H. Paluszkiewicz 
jest specjalistą w dzie-
dzinie prawa karnego 
procesowego. Prowadzi 
badania w zakresie prak-
tycznych i teoretycz-
nych aspektów procesu 
karnego, a w szczegól-
ności orzekania poza 
rozprawą, praktycznych 
aspektów posiedzeń są-
dowych, sytuacji proce-
sowej pokrzywdzonych, 
problematyki zasad pro-
cesowych, a ostatnio także intertemporalistyki na gruncie 
tej dziedziny prawa i problematyki postępowań dyscypli-
narnych. Jest autorką ponad 100 prac naukowych – mo-
nografii, artykułów, komentarzy i wprowadzeń do kodeksu 
postępowania karnego omawiających kolejne nowelizacje 
tego aktu oraz kilku opracowań dydaktycznych o charak-
terze zeszytów naukowych i skryptów, a także mającego 
już trzy wydania podręcznika dla studentów studiów praw-
niczych oraz blisko 100 recenzji wydawniczych i sprawoz-
dań. Jest uznanym dydaktykiem - od początku zatrudnie-
nia prowadzi zajęcia dla studentów studiów prawniczych 
(do 2015 r. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza i studentów 
polsko–niemieckich studiów w Colegium Polonicum Uniwer-
sytetu Europejskiego Viadrina, a od 2014 roku także dla 
studentów WPiA Uniwersytetu Zielonogórskiego) oraz dla 
aplikantów do zawodów prawniczych. 

Pani Profesor wypromowała ponad 200 magistrów pra-
wa i administracji, a także 2 doktorów nauk prawnych. 
Występowała jako recenzent w kilkunastu przewodach 
doktorskich, habilitacyjnych oraz w konkursach stanowi-
skowych. Jest opiekunem naukowym i promotorem kilku 
rozpraw doktorskich z zakresu prawa karnego procesowe-
go. W 2014 r. była tutorem dla stypendystów Rządu Polskie-
go w ramach rządowego programu współpracy z państwami 
Europy Wschodniej. Pełniła szereg funkcji uniwersyteckich 
(m.in. członka Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów UAM, 
Rzecznika Dyscyplinarnego dla Studentów UAM), a także 
wydziałowych (m.in. kierowała jednym z Zespołów opra-
cowujących strategię WPiA na lata 2010-2019; była człon-
kiem Zespołu monitorującego realizację strategii, człon-
kiem wielu komisji wydziałowych, wiceprzewodniczącą 
Wydziałowej Komisji Wyborczej). Na WPiA Uniwersytetu 
Zielonogórskiego pełni funkcję Kierownika Katedry Prawa 

Karnego i Postępowania 
Karnego, członka Komisji 
ds. Badań Naukowych oraz 
Komisji ds. Zatrudnienia 
(konkursowej), jest także 
członkiem Rady Wydziału 
Prawa i Administracji oraz 
członkiem Senatu. 

Za działalność rzeczni-
kowską i organizacyjną 
w okresie zatrudnienia na 
UAM wielokrotnie nagra-
dzana nagrodą Rektora UAM 
i Dziekana WPiA. W cza-
sie pracy na UZ w latach 
2016-17 była dwukrotnie 
nagradzana przez Rektora 
UZ nagrodą indywidualną  
I stopnia za osiągnięcia na-
ukowe. W latach 2013-2017 
pełniła funkcję członka 
dyscyplinarnej Komisji Od-
woławczej dla Nauczycieli 
Akademickich działającej 
przy Radzie Głównej Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, 
a obecnie (kadencja 2016-
2019) jest wiceprzewodni-
czącą Komisji Dyscyplinar-

nej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego .
W latach 2011-2012 została powołana przez Ministra 

Sprawiedliwości do Komisji Egzaminacyjnej na aplikację 
adwokacką w Poznaniu, a w latach 2017-2019 do Komisji 
Egzaminacyjnej na aplikację adwokacją w Zielonej Górze. 
Jest członkiem Rady Programowej Wojskowego Przeglądu 
Prawniczego, Rady  Programowej czasopisma prawniczego 
Studia Prawa Publicznego i  kilku stałych komitetów nauko-
wych konferencji prawniczych (m.in. organizowanych przez 
Sekcję Postępowania Karnego TSBJ Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Seminarium Prawniczego poświęconego odpowie-
dzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych). Ak-
tywnie uczestniczy w konferencjach naukowych związanych 
z problematyką procesu karnego wygłaszając referaty lub 
prowadząc sesje panelowe. W 2014 r. odznaczona przez Pre-
zydenta RP Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.


