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Wydział  
praWa  
i administracji

i odpowiedzialności. Ponowny wybór na kolejną kadencję 
jest dla nich najlepszą oceną 4 lat pracy w Parlamencie.

Marszałek Sejmu RP namawiała zgromadzone na sali 
studentki i kobiety, by nie bały się zaistnieć w polityce, 
ponieważ kobiety są konsekwentne, doskonale negocjują 
i świetnie wykorzystują wcześniej zdobyte doświadczenie 
oraz wiedzę. Wskazała na przykłady posłanki na Sejm RP 
Bożenny Bukiewicz oraz marszałek województwa lubuskie-
go Elżbiety Polak, kobiet które są bardzo skuteczne w po-
lityce, zarówno na szczeblu regionalnym jak i krajowym.

Na zakończenie spotkania E. Kopacz w ciepłych słowach 
podkreśliła zaangażowanie władz UZ w skuteczny i impo-
nujący rozwój uczelni, dotyczący wykonanych inwestycji 
oraz otwierania nowych, atrakcyjnych kierunków naucza-
nia. Dodała także, że sprzyja powołaniu kierunku lekar-
skiego na Uniwersytecie Zielonogórskim.

et

O d  g ó r y :

__ marszałek eWa kOpacz znalazła chWilę dla łOWcy autOgrafóW i złOżyła 
sWój pOdpis na kilku ulOtkach

__ eWa kOpacz Wręczyła kWiaty dOminice fajger, studentce ii rOku kierunku 
bezpieczeństWO i higiena pracy na Wydziale mechanicznym, uWażnej 
słuchaczce sWegO Wykładu

19 marca 2014 r. Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego 
wydał pozytywną opinię o powołaniu 11. wydziału na UZ 
– Wydziału Prawa i Administracji, który rozpocznie funkcjo-
nowanie od 1 października 2014 r. 

Siedziba Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Zielonogórskiego będzie się mieściła w Kampusie A, w bud. 
A-0 i A-6 (pomieszczenia po bibliotece) przy ul. Podgórnej 
50. 

W strukturze WPiA znajdzie się 8 katedr:
1/ Katedra Prawa Konstytucyjnego,
2/ Katedra Teorii Prawa,
3/ Katedra Prawa karnego i postępowania karnego,
4/ Katedra Prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz 

komparatystyki prawa prywatnego,
5/ Katedra Prawa administracyjnego i finansowego,
6/ Katedra Systemów ustrojowych i praw człowieka,
7/ Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego,
8/ Katedra Historii doktryn polityczno-prawnych i historii 

prawa.
Wydziałem będzie zarządzał dziekan i 2 prodziekanów. 

Pierwszym dziekanem Wydziału Prawa i Administracji 
UZ, powołanym przez rektora, będzie dotychczasowy 
pełnomocnik ds. powołania wydziału – prof. Bogusław 
Banaszak. Wybory dziekańskie odbędą się na Wydziale za 
rok.

Nowy Wydział posiada kadrę, która wypełnia warunki do 
utworzenia wydziału zarówno pod względem jej liczebno-
ści, jak i reprezentowanych dyscyplin naukowych. Powoła-
nie Wydziału Prawa i Administracji ma bardzo duże znacze-
nie dla rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego, zarówno 
pod względem naukowym jak i prestiżowym. Atrakcyjne 
kierunki studiów proponowane na tym Wydziale niewątpli-
wie przyciągną nowych studentów, a to jest bardzo istotne 
w dobie niżu demograficznego.

Wydział będzie prowadził działalność w dwóch spośród 
trzech dyscyplin naukowych w zakresie nauk prawnych - 
prawo i nauki o administracji.

Na Wydziale będą prowadzone 2 kierunki studiów sta-
cjonarnych i niestacjonarnych:
__jednolite magisterskie 5-letnie studia na kierunku pra-

wo w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
(planowana liczba studentów po 150 osób na studiach 
stacjonarnych i niestacjonarnych),

__studia pierwszego stopnia na kierunku administracja 
(3-letnie) w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonar-
nych (planowana liczba studentów po 150 osób na stu-
diach stacjonarnych i niestacjonarnych),

__studia drugiego stopnia na kierunku administracja 
(2-letnie) w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonar-
nych (planowana liczba studentów po 150 osób na stu-
diach stacjonarnych i niestacjonarnych).

MaRSZałEK SEjMU Rp  EWa KOpacZ Na UZ /  11 .  WYdZ Iał  Na UZ



26

UNIWERSYTET Z IELONOGÓRSKI   Nr 4/5 (215-216)   kwiec ień/maj  2014

Pierwsza rekrutacja na te kierunki rozpocznie się  
1 czerwca 2014 r.

Planowane jest przeprowadzenie remontu i adaptacji 
pomieszczeń pod potrzeby kierunku oraz przebudowa bu-
dynku położonego w Raculce pod potrzeby mieszkań dla 
nauczycieli akademickich. Na sfinansowanie zadania Uni-
wersytet będzie się ubiegał o dofinansowanie w wysokości 
85 proc. wartości inwestycji ze środków Lubuskiego Regio-

nalnego Programu Operacyjnego. Miasto zobo-
wiązało się do sfinansowania wkładu własnego 
do inwestycji związanych z tworzeniem bazy 
dydaktycznej dla nowych kierunków oraz mo-
dernizacji budynku w Raculce na potrzeby mieszkaniowe 
dla kadry profesorskiej kierunków.

Planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 7 000 000 zł, 
z czego:
1. Przebudowa pomieszczeń w budynku dydaktycznym A-0  

i A-6 – 3 500 000 zł,
2. Przebudowa budynku M-1 w Raculce – 3 500 000 zł

Istniejące w województwie lubuskim struktury środo-
wiska prawniczego generują zapotrzebowanie na wykwa-
lifikowane kadry czynnie wykonujące zawód prawnika. 
Dotychczas mieszkańcy województwa lubuskiego studio-
wali ten kierunek na innych polskich uczelniach, często 
pozostając w tamtych miastach po ukończeniu studiów. 
Kierunek prawo na Uniwersytecie Zielonogórskim pozwoli 
studentom na pozostanie w województwie lubuskim oraz 
kontynuowanie dalszej kariery zawodowej w obrębie swo-
jego dotychczasowego miejsca zamieszkania.

Całe lubuskie środowisko prawnicze jest zainteresowa-
ne kształceniem przyszłych prawników na Uniwersytecie 
Zielonogórskim. Miasto Zielona Góra jest siedzibą Sądu 
Okręgowego właściwego dla Sądów Rejonowych w Zielonej 
Górze, Krośnie Odrzańskim, Nowej Soli, Świebodzinie, Ża-
rach, Żaganiu, Wschowie.

Podobną strukturę organizacyjną posiada Prokuratura 
Okręgowa w Zielonej Górze z utworzonymi w w/w mia-
stach ośrodkami zamiejscowymi.

Na terenie miasta swoją siedzibę ma także utworzona 
w 1953 roku Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Gó-
rze, która terytorialnie obejmuje swym zasięgiem całe  
województwo lubuskie, a nadto okręg Sądów Rejono-
wych w Wolsztynie (woj. wielkopolskie), Myśliborzu  

i Choszcznie (woj. zachodniopomorskie).
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze swym 

zasięgiem obejmuje powiaty i miasta na prawach powia-
tu: choszczeński, gorzowski, krośnieński, międzychodzki, 
międzyrzecki, myśliborski, nowosolski, słubicki, strzelec-
ko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński, wolsztyński, 
wschowski i zielonogórski, miasto Zieloną Górę i Gorzów 
Wielkopolski.

Województwo lubuskie to zorganizowane struktury ad-
ministracji publicznej, rządowej i samorządowej, które 
dla sprawnego wykonywania zadań publicznych potrzebują 
wykwalifikowanych pracowników administracji.

__Porozumienia podpisane w sprawie powołania 
Wydziału Prawa i Administracji na UZ 

7 grudnia 2012 r. podpisano porozumienie w sprawie po-
wołania i rozwoju Wydziału Prawa i Administracji na Uni-
wersytecie Zielonogórskim, sygnatariuszami którego byli: 
rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Ta-
deusz Kuczyński, marszałek województwa lubuskiego Elż-
bieta Polak, prezydent miasta Zielona Góra Janusz Kubicki, 
prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzo-
wie Wielkopolskim Jan Grzęda, prezes Sądu Okręgowego 
w Zielonej Górze Marek Witczak, prokurator okręgowy 
w Zielonej Górze Alfred Staszak, prezes Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze Robert Maka-
rowicz, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej Ryszard 
Zajączkowski, dyrektor Najwyższej izby Kontroli Delegatu-
ry w Zielonej Górze Włodzimierz Stobrawa, wicedziekan 
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Jowita Pilar-
ska, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej Lech Kochaniak.

Strony w/w Porozumienia uznały za konieczne i uzasad-
nione powołanie Wydziału Prawa i Administracji na Uni-
wersytecie Zielonogórskim. W ramach tej inicjatywy Stro-
ny umówiły się, że dołożą wszelkich starań by powołano 
Wydział Prawa i Administracji, a po jego powstaniu będą 
współpracować, wspierać go fachową pomocą i wiedzą, 
szczególnie w zakresie prowadzenia badań naukowych, za-

11.  WYdZ Iał  Na UZ



27

UNIWERSYTET Z IELONOGÓRSKI   Nr 4/5 (215-216)   kwiec ień/maj  2014

jęć dydaktycznych oraz organizowania praktyk, konferen-
cji i sympozjów naukowych przez przyszłych pracowników 
Wydziału Prawa i Administracji.

2 grudnia 2013 roku do porozumienia w sprawie powoła-
nia i rozwoju Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersyte-
cie Zielonogórskim przystąpili: Wojewoda Lubuski, Diecezja 
Zielonogórsko-Gorzowska, Izba Skarbowa w Zielonej Górze, 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze, Urząd Staty-

styczny w Zielonej Górze, Prokuratura Okręgowa w Gorzowie 
Wielkopolskim, Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim.

W celu zapewnienia środków na wynagrodzenia i kształ-
cenie studentów na nowych kierunkach, Uniwersytet Zie-
lonogórski podpisze porozumienie z Miastem Zielona Góra, 
które gwarantować będzie finansowanie kierunków w la-
tach 2014-2017, zgodnie z budżetem kierunków na każdy 
rok kalendarzowy.

__Prof. dr hab. Bogusław Banaszak - pierwszy dziekan WPiA
prof. zwyczajny uniwersytetu Wrocławskiego, prof. pWsz im. Witelona w legnicy, członek komitetu nauk prawnych pan, członek korespondent 
hiszpańskiej królewskiej akademii nauk moralnych i politycznych oraz europejskiej akademii nauki, sztuki i literatury w paryżu. doktor honoris 
causa 4 uniwersytetów europejskich. W latach 2006-2010 przewodniczący rady legislacyjnej przy prezesie rady ministrów, 1988-2008 profesor 
europejskiego uniwersytetu Viadrina we frankfurcie nad Odrą.
zainteresowania badawcze: prawo konstytucyjne, prawo parlamentarne, prawa człowieka.
profesor banaszak od 1992 r. stale współpracuje ze służbami legislacyjnymi parlamentu, jest autorem kilkudziesięciu ekspertyz dla senatu i sejmu.
W ciągu ostatnich kilkunastu lat profesor wygłosił ponad 120 wykładów gościnnych na ponad dwudziestu uniwersytetach europejskich (austria, 
niemcy, portugalia, szwajcaria, Węgry, Wielka brytania, hiszpania, ukraina) i amerykańskich (usa, brazylia, chile, ekwador, meksyk), a w semestrze 
letnim 1994 r. był profesorem gościnnym na uniwersytecie Wiedeńskim. jest autorem lub współautorem blisko stu referatów wygłoszonych na 
międzynarodowych konferencjach naukowych (austria, brazylia, chile, francja, litwa, łotwa, niemcy, rumunia, syria, szwajcaria, ukraina, Węgry, 
Włochy, tajwan).
profesor b. banaszak jest autorem ponad 300 prac naukowych, wśród których są monografie, podręczniki, komentarze i studia, artykuły. kilkadzie-
siąt z nich opublikowano za granicą (na Węgrzech, w austrii, brazylii, niemczech, francji, chile, korei południowej, holandii, rumunii, we Włoszech). 
tłumaczył na język polski 9 książek prawniczych i kilkadziesiąt artykułów głównie z języka niemieckiego, a kilka z angielskiego.
Wypromował 18 doktorów (w tym 5 w niemczech) i ponad 300 magistrów.
żona – bożena jest filologiem. córka ukończyła studia prawnicze, zięć jest historykiem.

O sensie i bezsensie ObrOny 
humanistyki
__ Stefan Konstańczak 

instytut filozofii

W środkach masowego przekazu nie tylko w Polsce, ale 
i w wielu innych krajach, pojawiają się pytania o to, czy 
państwo powinno „tracić” siły i środki na edukację tak du-
żej jak obecnie liczby adeptów humanistyki. Argumenta-
cja przytaczana w takich wypowiedziach nie wzbudzałaby 
być może żadnego zainteresowania, gdyby nie pojawiała 
się w ustach przedstawicieli najwyższych władz państwo-
wych, skądinąd głównie absolwentów „niepożądanej” hu-
manistyki. Gdyby wypowiadali je przedstawiciele profesji  
praktycznych, np. medycyny, to zapewne nikt nie szukałby 
w tym żadnych podtekstów. Jeśli natomiast wypowiadają 
je przedstawiciele władzy politycznej, to wówczas nasuwa 
się naturalne podejrzenie o ukryte motywacje, jakie ich do 
tego skłaniają. Nie chodzi przecież tu bynajmniej o reali-
zację przez władze wykonawcze obowiązków ustawowych 
czy nawet konstytucyjnych dotyczących procesu edukacji 
w Polsce. Nie chodzi też o realizację zasad sprawiedliwości 
społecznej, bo gdyby je tak rozumieć, to powinno się tak-
że usuwać z kolejek pacjentów niemile widzianych przez 

władze z racji generowania zbędnych kosztów, np. tych 
którzy z różnych powodów nie płacą składek za ubezpie-
czenie zdrowotne. Skoro jednak ich się leczy, to znaczy, 
że leży to w niewymiernym interesie społecznym, ale nie 
dlatego przecież, że jest to opłacalne. Tak jest dlatego, 
że ogólna kondycja zdrowotna społeczeństwa jest warto-
ścią samą w sobie i władza wykonawcza po to jest, aby 
ją zagwarantować w możliwie najwyższym stopniu. Czyż-
by jednak inaczej było z wykształceniem? Wydaje się, że 
zadaniem przedstawicieli władz jest zapewnienie jak naj-
lepszego wykształcenia społeczeństwa, bo jest ono jak 
najbardziej taką właśnie wartością. Przecież urągałoby to 
poczuciu sprawiedliwości społecznej, gdyby można było się 
kształcić tylko w tych kierunkach, jakie władze uważają za 
pożądane.  

W tym miejscu nasuwa się refleksja, którą przywołuje 
wiedza z najnowszej historii Polski. Zaraz, zaraz, przecież 
tak już u nas było. Taki projekt przecież już realizowano 
w Polsce. Całkiem nie tak dawno władze polityczne zapo-
wiadały: „Duży nacisk położony będzie na podwyższenie 
sprawności uczelni, na odpowiednią organizację studiów 
w kierunku kształcenia inżynierów o jasno określonej spe-
cjalności, na walkę z marnotrawstwem czasu w okresie 
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