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wydział NaUK BiOLOGiCzNyCH

Naukowa wizyta w Pradze

W ramach programu Erasmus+ w listopadzie 2018 r. 
dwóch naukowców z Wydziału Nauk Biologicznych UZ - dr 
hab. Piotr Kamiński i dr Olaf Ciebiera – odbyło wizytę na 

Wydziale Nauk Środowiskowych Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Pradze (Česká zemědělská univerzita v Praze). Ce-
lem wyjazdu, obok wymiany doświadczeń dydaktycznych 
i przeprowadzenia zajęć, było zacieśnienie współpracy 
naukowej pomiędzy jednostkami badawczymi. Jednostka 

przyjmująca naukowców specjalizuje się m.in. w bada-
niach zależności ekologiczno-krajobrazowych z wykorzy-
staniem najnowszych systemów geoinformatycznych. Pod-
czas częstych spotkań przedyskutowano szereg bieżących 
zagadnień współpracy obydwu naszych zespołów.

Zarówno tematy badawcze, jak i dydaktyczne, porusza-
ne podczas pobytu w Pradze, dotyczyły m.in. przestrzen-
nego rozmieszczenia gatunków, przestrzennych wskaźni-
ków bioróżnorodności w antropogenicznych środowiskach 
oraz uwarunkowań kondycji młodych bocianów białych 
w zależności od stopnia degradacji środowiska. Wyjazd 

zaowocował również wymianą poglądów i wiedzy oraz po-
głębieniem jakości oferty edukacyjnej pomiędzy naszymi 
Uniwersytetami.

Piotr Kamiński
Olaf Ciebiera

wydział pRawa i adMiNiSTRaCJi

Międzynarodowe seminarium naukowe IURA PRIVATA 
IN COMPARATIONE

22 stycznia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Zielonogórskiego z inicjatywy Katedry Prawa 
Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki 
Prawa Prywatnego odbyło się 2. Międzynarodowe semi-
narium naukowe europejskiej komparatystyki prawa 
prywatnego IURA PRIVATA IN COMPARATIONE. Przedsię-
wzięcie to współorganizowali: Uniwersytet Zielonogórski, 
Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą 
oraz Uniwersytet w Konstancji, a jego celem była wymiana 
wiedzy i doświadczeń pomiędzy naukowcami pochodzący-
mi z różnych ośrodków badawczych.

W obradach wzięli udział przedstawiciele Niemiec, Au-
strii, Polski, Czech, Rosji i Ukrainy, a patronat nad semina-
rium objęła Societas Humboldtiana Polonorum. Organiza-

torzy tegorocznego wydarzenia tematem debaty naukowej 
uczynili trzy fundamentalne dla prawa cywilnego pojęcia: 
szkodę, odpowiedzialność oraz odszkodowanie. Zagad-
nienia te stanowią niewątpliwie niezwykle ważny obszar 
analizy prawnoporównawczej nie tylko ze względu na ich 
oczywistą wagę w poszczególnych systemach prawa, ale 
także ich praktyczny wymiar. Wraz z nieustannym rozwo-
jem przepływu osób, dóbr i usług odpowiedzialność cy-
wilnoprawna w jej transgranicznym kontekście nastręcza 
coraz więcej problemów, które wymagają refleksji. Stąd 
też w ramach seminarium przewidziano dwa panele tema-
tyczne. Pierwszy z nich pt. Culpa in contrahendo – Analiza  
transgraniczna i komparatystyczna dotyczył odpowiedzial-
ności za niewypełnienie zobowiązań, które zostało spowo-
dowane przyczynami poprzedzającymi zawarcie umowy. 
W ramach tej części swoje referaty wygłosili: Michael 
Stürner (Konstancja), który omówił uregulowania prawne 
dotyczące tej instytucji w europejskim prawie prywatnym, 
Romana Cierpiał-Magnor (Wiedeń), która wskazała różni-
ce dotyczące przyporządkowania tej konstrukcji w prawie 
austriackim i polskim oraz Magdalena Wasylkowska-Michór 
z naszego Uniwersytetu, która przedstawiła kwestię winy 

na przykładzie stabilizacji złamań kości żuchwy. Po wy-
słuchaniu referatu słuchacze seminarium chętnie podjęli 
dyskusję.

W spotkaniu wzięli udział lekarze ortopedzi, pracownicy 
Wydziału Mechanicznego oraz Zakładu Inżynierii Biomedycz-

nej. Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękuje-
my za przybycie. Jagoda Kurowiak
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Pracownicy Katedry Prawa Konstytucyjnego uczestni-
kami naukowej dyskusji na temat demokratycznych 
wyborów

W dniach 26–27 lutego 2019 r. kierownik Katedry Prawa 
Konstytucyjnego - prof. Andrzej Bisztyga i dr Anna Feja-
-Paszkiewicz uczestniczyli w ogólnopolskiej konferencji 
naukowej pt. Demokratyczne wybory. Prawo, standardy, 
gwarancje, praktyka, zorganizowanej przez Wydział Nauk 

Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu, we współpracy z Państwową Komisją 
Wyborczą, Krajowym Biurem Wyborczym, Polskim Towarzy-
stwem Prawa Konstytucyjnego i Polskim Towarzystwem Nauk 
Politycznych. Asumptem do zorganizowania konferencji sta-
ło się 100-lecie pierwszych wyborów parlamentarnych w Pol-
sce, a interdyscyplinarny charakter konferencji pozwolił na 
dyskusję wokół problematyki wyborczej w gronie przedsta-
wicieli różnych dyscyplin naukowych (prawników, admini-
stratywistów, politologów, historyków, socjologów) oraz wy-
bitnych praktyków, a w tym przewodniczącego Państwowej 
Komisji Wyborczej - Wojciecha Hermelińskiego. Tematyka 
obrad obejmowała m.in. instytucjonalne elementy systemu 
wyborczego, standardy prawa wyborczego, wybrane aspek-
ty wyborów w Europie, praktyczne aspekty przeprowadza-
nia wyborów. W ramach konferencji prof. Andrzej Bisztyga 
przewodniczył I sesji plenarnej zatytułowanej Wybory par-

Pożegnanie dr. Sławomira Maciejewskiego

8 marca 2019 r. na zielonogórskim cmentarzu z żalem 
pożegnaliśmy naszego serdecznego kolegę i współpra-
cownika – dr. Sławomira Maciejewskiego. Pan Doktor był 
pracownikiem Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania 
Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego WPiA. 
Wiele osiągnął w swoim przedwcześnie zakończonym ży-
ciu zawodowym, ale pierwszeństwo należy się kilku sło-
wom na temat jego człowieczeństwa. Odszedł człowiek 
wielkiej pogody ducha, serdeczności i ciepła; nie będzie 
przesadą stwierdzenie, że ci, którzy mieli okazję go po-
znać tak właśnie będą go pamiętać. Nieczęsto można 
spotkać ludzi równie koleżeńskich, życzliwych i oddanych 
swojej pracy.

Doktor Maciejewski pracę na Uniwersytecie Zielonogór-
skim rozpoczął w 2014 r. po przeniesieniu z Lublina, znaj-
dując się w gronie pierwszych pracowników powstające-
go wtedy Wydziału Prawa i Administracji. Wkrótce potem 
przygotował i poprowadził jako kierownik cieszące się 
niesłabnącym powodzeniem studia podyplomowe „Kadry 
i płace w prawie i w praktyce”, których kolejna edycja 
właśnie się odbywa. Na szczególny zaś podziw zasługuje 
fakt, że pomimo zmagań z chorobą, dzięki pomocy bliskich 
do końca swoich dni pisał i pracował naukowo.

Jego zainteresowania naukowe skupiały się przede 
wszystkim na rozwoju prawa pracy i zabezpieczenia spo-
łecznego zwłaszcza w takich obszarach jak współczesny ry-
nek pracy, międzynarodowa ochrona praw człowieka i pra-
cownika, prawo europejskie w dziedzinie zabezpieczenia 
społecznego oraz prawo socjalne. Był autorem kilkudzie-
sięciu publikacji z tego zakresu w języku polskim i angiel-
skim, w tym 5 monografii. Pan Doktor był także redaktorem 
Enklawy miast polskich, Lublin 2014 oraz współredaktorem 
monografii naukowych pt. Odpowiedzialność prawna za 
błąd w sztuce lekarskiej, Zielona Góra 2016 i Political and 
Legal Doctrines in Theoretical and Practical Terms Regar-
ding Contemporary Challenges, Zielona Góra 2017. Jedną 
z ostatnich publikacji Sławomira Maciejewskiego jest arty-
kuł Pojęcie zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP 
na przykładzie systemu emerytalnego złożony do 1 nume-
ru rocznika Dyskurs Prawniczy i Administracyjny w 2018 r. 
Doktor Maciejewski brał czynny udział w kilkunastu konfe-
rencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodo-
wym z zakresu przedmiotu swoich zainteresowań. Był bar-
dzo cenionym i lubianym wykładowcą – laureatem nagrody 
Belfra Roku 2012/2013 przyznanej mu przez Samorząd 
Studentów Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania 
w Lublinie w 2013 r. W 2018 r. został odznaczony Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej.

Cześć Jego Pamięci
Joanna Markiewicz-Stanny

w kontraktowaniu w prawie kolizyjnym. Drugi panel po-
święcony był natomiast zagadnieniu odpowiedzialności 
odszkodowawczej za wypadki za granicą w odniesieniu do 
wyzwań, jakie te zdarzenia wywołują w praktyce sądowej. 
Swoimi doświadczeniami w powyższym zakresie w kontek-
ście swojego prawa ojczystego podzielili się: Filip Melzer 
(Ołomuniec), Iana Berger (Irkuck/Zielona Góra), Helena 
i Yevgen Harutonov (Odessa), Paweł Sikora (Frankfurt nad 
Odrą/Zielona Góra) i Dorota Ambrożuk (Szczecin). Obrady 
prowadzone były w trzech językach: polskim, niemieckim 
i angielskim, i zaowocowały ciekawą dyskusją, zwłaszcza 
w zakresie przedkontraktowych obowiązków informacyj-
nych przedsiębiorcy wobec konsumentów oraz sposobów 
ustalania wysokości odszkodowania za wypadki w różnych 
europejskich porządkach prawnych. 

Joanna Markiewicz-Stanny
Magdalena Skibińska

lamentarne do Sejmu Ustawodawczego w 1919 roku, a dr 
Anna Feja-Paszkiewicz wygłosiła referat pt. Wybrane zagad-
nienia prawa wyborczego w ujęciu Trybunału Konstytucyj-
nego w świetle ponad 20 lat obowiązywania Konstytucji RP 
z dnia 2 kwietnia 1997 roku.

Anna Feja-Paszkiewicz


