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wydział prawa i administracji

Prof. Andrzej Bisztyga otrzymał Odznakę Honorową 
za Zasługi dla Województwa Lubuskiego

Na posiedzeniu Rady Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, które odbyło się 21 lutego 
br., Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego - 

Czesław Fiedorowicz, poinformował zebranych, że Sejmik 
Województwa Lubuskiego uchwałą nr XL/616/17 z dnia 19 
grudnia 2017 r. wyróżnił dr. hab. Andrzeja Bisztygę, prof. 
UZ i na wniosek Marszałka Województwa nadał mu Odznakę 
Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego. Uza-
sadnieniem przyznania odznaki były osiągnięcia w ramach 
badań naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego oraz 
prawa samorządu terytorialnego, a inicjatorem tego od-
znaczenia była Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbie-
ta Anna Polak.

Odznaczenie jest zobowiązaniem do godnego reprezen-
towania województwa lubuskiego i do dalszej działalności 
na jego rzecz. W przypadku prof. Andrzeja Bisztygi moż-
na z całą pewnością powiedzieć już w tym momencie, że 
oblig ten jest i będzie przez niego realizowany. Prawo sa-
morządowe jest jednym z wielu pól działalności naukowej 
Odznaczonego.

Profesor jest autorem lub współautorem 170 publikacji 
naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego i praw czło-
wieka. Dorobek ten uzupełnia wiele opinii prawnych spo-
rządzanych m.in. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Mini-
stra Sprawiedliwości, Departamentu Strategii i Planowania 
Polityki Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Departamentu 
Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego Najwyższej Izby 
Kontroli, Polskiej Akademii Nauk, Komisji Ustawodawczej 
Sejmu RP, posłów i senatorów, posłów do Parlamentu Euro-
pejskiego, Związku Zawodowego Górników „Solidarność”. 
Prof. A. Bisztyga pozostaje wieloletnim ekspertem Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej.

W tym kontekście wspomnieć należy, że na opisywanym 
posiedzeniu Rady Wydziału prof. Andrzej Bisztyga poddał 
pod dyskusję propozycję zorganizowania ogólnopolskiej 
konferencji z zakresu prawa samorządu terytorialnego. 
Proponowana nazwa konferencji to Lubuskie Forum Pra-
wa Samorządowego. Jak słusznie zauważył inicjator tego 
przedsięwzięcia, samorząd terytorialny i prawo samorządu 
terytorialnego stanowi taki obszar zagadnień prawnych, 
który pozwoliłby na wypowiedź przedstawicieli wielu dys-
cyplin prawnych. Konferencja ta pełniłaby funkcję integra-
cyjną, łączącą nie tylko aspekt konstytucyjny, ustrojowy 
ale także zagadnienia czysto administracyjne lub finanso-
we. Idea konferencji zakłada także dyskusję nad historią 
samorządów terytorialnych oraz badania porównawcze nad 
funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w państwach 
unitarnych i federalnych, koncepcji zarządu, relacji zarzą-
du ze strukturą państwa.

Rdzeniem organizacyjnym konferencji będzie Katedra 
Prawa Konstytucyjnego wraz z Katedrą Organizacji Admi-
nistracji Publicznej. Dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ 
wspomniał, że chęć współpracy zgłosiła Komisja Samo-
rządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej, której przewodniczącym jest 
senator RP dr Piotr Zientarski oraz Komisja Infrastruktury 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, której przewodniczącym 
jest senator RP prof. dr hab. Andrzej Misiołek. Patronat 
medialny będą najprawdopodobniej sprawowały „Przegląd 
Prawa Konstytucyjnego” oraz „Humanistyczne Zeszyty Na-
ukowe Prawa Człowieka”.

Podkreślić trzeba, że inicjatywa ta znalazła szerokie 
poparcie wśród członków Rady Wydziału WPiA, a redakcji 
pozostaje życzyć profesorowi Andrzejowi Bisztydze powo-
dzenia w realizacji tych ambitnych planów.

Joanna Markiewicz-Stanny

Udział Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania 
Cywilnego i Komparatystyki Prawa Prywatnego 
w konsultacjach z Ministerstwem Przedsiębiorczości 
i Technologii o nowym typie spółki w Kodeksie spółek 
handlowych

12 marca 2018 r. w sali Senatu UZ odbyło się spotka-
nie z przedstawicielami Ministerstwa Przedsiębiorczości 
i Technologii dotyczące konsultacji przygotowywanych 
zmian w Kodeksie spółek handlowych. Zamierzeniem Mi-
nistra Przedsiębiorczości i Technologii jest wprowadzenie 
nowego typu spółki (Prostej Spółki Akcyjnej) do Kodeksu 
spółek handlowych. Przygotowany przez Ministerstwo pro-
jekt zmian konsultował m.in. dr Rafał Wrzecionek – adiunkt 
w Katedrze Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego 
i Komparatystyki Prawa Prywatnego, który zwrócił uwagę 
na niebezpieczeństwa dla obrotu prawnego wynikające 
z proponowanych regulacji wymagające dalszych prac. 
Przedstawiciele Ministerstwa zapewnili, że prace nad pro-
jektem będą kontynuowane również we współpracy z Uni-
wersytetem Zielonogórskim.
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