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wydział prawa i administracji
__Docenione kompetencje pracownika WPiA
Jest nam miło poinformować, że dr Rafał Bucholski z Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego WPiA został
członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw
Doradztwa Podatkowego (Decyzja nr 29 Ministra Finansów
z dnia 6 października 2014 r. będąca załącznikiem do Komunikatu nr 5 Ministra Finansów). Komisja ta liczy aż 60
członków, ale dr Bucholski znalazł się w wąskim gronie 10
pracowników naukowych, którzy zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym wchodzą w skład tego ciała. Przyczynił się do tego znaczący dorobek naszego pracownika,
który jest znanym i cenionym ekspertem z zakresu prawa
podatkowego. Dr Rafał Bucholski jest między innymi współautorem publikacji Sporządzanie środków zaskarżenia
w sprawach podatkowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory, która ukazała się w 2014 r. nakładem wydawnictwa C.H. Beck. Gratulujemy!
Joanna Markiewicz-Stanny

__Sprawozdanie z wizyty przygotowawczej na

Współpraca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Zielonogórskiego z Kijowskim Uniwersytetem Prawa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy rozpoczęła się z dniem inauguracji Wydziału międzynarodową konferencją naukową
Edukacja prawnicza we współczesnej Europie, na której
jednym z gości był rektor Uniwersytetu Prawa w Kijowie
prof. Iurii Boshytskyi. Po konferencji otrzymałam osobiste zaproszenie od Jego Magnificencji do złożenia wizyty
przygotowawczej w Kijowie, dla ustanowienia fundamentów przyszłej współpracy, która docelowo ma przyjąć formę partnerstwa strategicznego. Partykularne cele wizyty
były następujące: opracowanie założeń wspólnej ścieżki
edukacyjnej, przygotowanie wspólnej monografii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego
oraz Kijowskiego Uniwersytetu Prawa, poprowadzenie seminarium z zakresu prawa Unii Europejskiej dla studentów i pracowników Kijowskiego Uniwersytetu Prawa, jak
również rozważenie możliwości przygotowania wspólnych
wniosków grantowych.
Kijowski Uniwersytet Prawa Narodowej Akademii Nauk
Ukrainy jest następcą prawnym Wyższej Szkoły Prawa,
która powstała w 1995 r. Uniwersytet jest własnością państwową, ma prawo do szkolenia studentów zagranicznych
i obejmuje jeden uniwersytet, dwa instytuty, trzy oddziały, departamenty i centra. W 2001 r. otwarto wydział wojskowy dla kształcenia studentów w ramach programu dla
oficerów rezerwy. Rektorem Uniwersytetu jest prof. Iurii
Ladyslavovych Boshytskyi, posiadający tytuł Zasłużonego
Prawnika Ukrainy, natomiast funkcję Honorowego Rektora
pełni prof. Iurii Sergiyovych Shemshuchenko, uczony i organizator nauk prawnych na Ukrainie, autor m. in. podręcznika z zakresu międzynarodowego prawa kosmicznego.

__fot. z wydziału

Kijowskim Uniwersytecie Prawa Narodowej Akademii
Nauk Ukrainy w dniach 18-22 marca 2015 r.

Na Uniwersytecie prowadzone są dwa kierunki studiów:
prawo i prawo międzynarodowe. Uniwersytet oferuje następujący wybór specjalności: prawo cywilne i prawo pracy; prawo gospodarcze; sądownictwo, adwokatura i prokuratura; teoria i historia państwa i prawa; prawo konstytucyjne, administracyjne i finansowe; prawo międzynarodowe i europejskie. System studiów składa się z dwóch
części: obligatoryjnej (podstawowej) i fakultatywnej (do
wyboru). W językach obcych prowadzone są dodatkowe
zajęcia w formie „Master-Class”, czyli odbywające się
często wykłady specjalistów różnych dziedzin, będących
przeważnie gośćmi zagranicznymi. Studenci mogą studiować stacjonarnie w pełnym wymiarze godzin (5 lat), bądź
w niepełnym wymiarze godzin (zaocznie) - 6 lat. Uniwersytet oferuje programy studiów na poziomie licencjackim
i magisterskim, a także studia doktoranckie oraz wspólny
ukraińsko-bułgarski dyplom. Studenci odbywają praktyki w służbie rządowej, cywilnej oraz we władzach lokalUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Nr 4-5 |224-225|
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nych, a także w policji, sądach, kancelariach prawnych lub
w sektorze przedsiębiorstw.
Główna sfera działalności badawczej pracowników naukowych to dziedzina tworzenia państwa i prawa. Uniwersytet szczyci się znaczącą działalnością wydawniczą
– od początku istnienia uczelni pracownicy naukowi Uniwersytetu wydali około 200 podręczników, monografii, artykułów, streszczeń i innego rodzaju publikacji. Ponadto,
kilka razy w roku organizowane są konferencje ukraińskie
i międzynarodowe, których zwieńczeniem jest monografia
naukowa. Uniwersytet wydaje wykazywany w bazie HeinOnline kwartalnik naukowy Chasopys Kyyivs’koho Universytetu Prava oraz gazetę uniwersytecką „Kaleidoscope
of University Life”. Ponadto na Uniwersytecie funkcjonują
następujące koła naukowe: Klinika Prawa Phoenix; Nauki
polityczne, humanitarne i centrum badań stosowanych;
Laboratorium badań naukowych bioetyki i prawa medycznego, Sektor prawa własności intelektualnej, Sektor prawa
środowiska.
Życie studenckie koncentruje się wokół centrum kulturalno-rozrywkowego, na które składają się: uniwersyteckie
studio tańca sportowego i towarzyskiego, studio śpiewu,
klub fotograficzny, galeria sztuki oraz klub sportowy.
Uniwersytet współpracuje ze szkołami wyższymi w USA,
Kanadzie, Francji, Niemczech, Belgii, Bułgarii, Rosji, na
Słowacji, na Węgrzech, w Serbii, na Litwie, na Łotwie itd.
Współpraca umożliwia pracownikom naukowym i studentom naukę prawa zagranicznego, wymianę doświadczeń,
określenie wspólnych badań naukowych, udział w międzynarodowych działaniach i konkursach.
Pierwszego dnia wizyty miałam okazję zapoznać się
z Uniwersytetem. Budynek jest dostosowany wielkością do
bieżących potrzeb, bardzo nowoczesny i zadbany w każdym detalu. Uwagę zwracają liczne zdjęcia i postery na
ścianach dokumentujące ważne wydarzenia z życia uczelni
oraz szereg aktywności, w które włącza się Uniwersytet,
takie jak przedstawienia teatralne, cykliczne festiwale
sportowe, czy też pomoc potrzebującym. Wrażenie robią
dwie bardzo gustowne aule konferencyjne, jedna w kolorze błękitnym a druga w czerwonym. Całość jest niezwykle
urokliwa. Uniwersytet posiada własną bibliotekę zawierającą około 150 tys. woluminów, w której wyróżnia się znaczący zbiór literatury dotyczącej własności intelektualnej.
Studenci korzystają z biblioteki, w tym z e-biblioteki, nieodpłatnie. Samorząd studencki jest aktywnym podmiotem
– bierze udział w meetingach, angażuje się w działalność
społeczną i jest rzecznikiem potrzeb studentów.
Drugiego dnia pobytu umożliwiono mi pokazanie studentom prezentacji nt. Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Następnie poprowadziłam wykład w ramach cyklu „Master-Class” nt. Harmonizacja porządków prawnych państw
członkowskich Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego. Zajęcia odbyły
się w języku angielskim i obejmowały przedstawienie metod harmonizacji porządków prawnych państw członkowskich stosowanych przez Unię, jej legitymacji do dokonywania harmonizacji w odniesieniu do energetyki, a następnie regulacji harmonizacyjnych przyjętych na potrzeby
poszczególnych sektorów energetycznych. Sama koncepcja
seminarium „Master-Class” jest prosta, lecz bardzo interesująca – Uniwersytet zaprasza specjalistów (pracowników
naukowych, polityków, praktyków prawa), aby prowadzili wykłady z zakresu swojej specjalizacji. Jednym z gości
seminarium „Master-Class” był pan prof. Bogusław BanaUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Nr 4-5 |224-225|
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szak, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, którego zdjęcie widnieje obecnie na
poczytnym miejscu na tablicy pamiątkowej.
Trzeciego dnia zostałam zaproszona do Rowneńskiego
Instytutu Kijowskiego Uniwersytetu Prawa, gdzie również
opowiedziałam o Uniwersytecie Zielonogórskim, a następnie poprowadziłam wykład nt. harmonizacji w ramach
cyklu „Master-Class”. Po wykładzie odbyło się spotkanie
z przedstawicielami samorządu studenckiego, pracownikami naukowymi Instytutu Rowneńskiego i Instytutu
Lwowskiego Kijowskiego Uniwersytetu Prawa oraz przedstawicielami palestry rowneńskiej. Przedmiotem spotkania
było kwestie związane z ustanowieniem długoterminowej
współpracy między Uniwersytetem Zielonogórskiem a Kijowskim Uniwersytetem Prawa.
Czwartego dnia wzięłam udział w dniu otwartym Kijowskiego Uniwersytetu Prawa. Odbyło się wtedy spotkanie
pracowników Uniwersytetu z tegorocznymi abiturientami.
Wizytę uważam za bardzo udaną – cel, jakim było nawiązanie współpracy, mogącej w przyszłości zaowocować utworzeniem wspólnych studiów, został osiągnięty.
W najbliższych planach jest wspólne seminarium naukowe, wspólna publikacja z zakresu prawa międzynarodowego oraz utworzenie wspólnej ścieżki edukacyjnej. Trzy
kwestie zwróciły moją szczególną uwagę. Po pierwsze,
sposób mobilizowania studentów do aktywności podczas
zajęć – autorzy najbardziej interesujących i wnikliwych
pytań nagradzani są wskazaniem ich nazwisk w sprawozdaniach z seminarium „Master-Class”, które zamieszczane
jest na stronie internetowej uczelni. Po drugie, koncepcja
„Master-Class”, która przybrała formę cyklicznych wręcz
spotkań - wykłady odbywają się bowiem kilka razy w miesiącu. Po trzecie, stosunek pracowników Uniwersytetu do
studentów – na Uniwersytecie panuje rodzinna atmosfera,
ale podobnie jak w rodzinie, studentom stawia się stosowne wymagania. Tu student wstaje, gdy wykładowca wchodzi do sali.
dr Joanna Osiejewicz
Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego

__Udział naukowców z Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Zielonogórskiego w sejmowej
konferencji o prawach człowieka

W dniach 13-15 kwietnia br. w gmachu Sejmu RP odbyła się kolejna, siódma już edycja konferencji poświęconej
prawom człowieka i ich ochronie. W tym roku tytuł konferencji brzmiał: „Systemy ochrony praw człowieka: europejski i azjatyckie. Inspiracja uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne”. Konferencja została
zorganizowana z okazji 65. rocznicy podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, 40. rocznicy podpisania
Aktu Końcowego Konferencji w Helsinkach oraz 20. rocznicy dokumentu Komisji Wspólnot „W stronę nowej strategii wobec Azji”. Honorowy patronat nad konferencją objął
przewodniczący Rady Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych JE Joachim Rucker, którego przesłanie zostało odczytane przez radcę - ministra w Stałym Przedstawicielstwie
RP przy Narodach Zjednoczonych w Genewie, Jerzego
Baurskiego. Gośćmi konferencji byli m.in. wicemarszałek
Sejmu Jerzy Wenderlich, wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego prof. dr hab. Stanisław Biernat, prezes Sądu Naj-
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mów Ustrojowych i Praw Człowieka. Prof. Andrzej Bisztyga przedstawił na sesji plenarnej referat pt. Założenia
islamskiej koncepcji praw jednostki oraz przewodniczył
sesji plenarnej poświęconej efektywności europejskiego
systemu ochrony praw człowieka w kontekście porównawczym. W ramach paneli reprezentanci WPiA UZ wygłosili
następujące referaty:
__dr Izabela Gawłowicz - Wybrane elementy Work life balance jako stymulatory bezpieczeństwa demokratycznego państwa,
__dr Joanna Osiejewicz - Prawo do bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej,
__dr Sławomir Maciejewski - Europejski system ochrony
praw osób starszych na przykładzie repartycyjnych sys1
temów emerytalnych.
2
Treść wystąpień zielonogórskich uczestników konferencji zostanie opublikowana w materiałach konferencyjnych.
Uroczysta promocja kilkutomowej publikacji jest przewidziana podczas kolejnej, VIII konferencji poświęconej prawom człowieka, która odbędzie się w kwietniu przyszłego
roku. Wówczas jej przedmiotem będzie zagadnienie regulacji i ochrony praw człowieka w Europie i w Afryce.
Organizacyjny rozmach konferencji, jej umiędzynarodowienie i genius loci, jak również doskonała, naukowa atmosfera konferencji stworzyły okazję do nawiązania przez
pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Zielonogórskiego nowych, wartościowych
naukowych kontaktów z naukowcami reprezentującymi
zarówno krajowe jak i międzynarodowe ośrodki akademickie. Prawnicy z WPiA UZ wykorzystali także konferencję dla
1___ Prof. Andrzej Bisztyga (UZ) wygłasza referat. Za stołem prezydialnym
zacieśnienia współpracy z przyjaciółmi z Universidad Rey
siedzą od lewej: prof. Roman Tokarczyk (UMCS), prof. Janusz Symonides
Juan Carlos w Madrycie.
(Społeczna Akademia Nauk w Łodzi), prof. Wiktor Rudenko (Russian AcadeInicjatorem i kierownikiem naukowym konferencji był
my of Sciences, Ekaterinburg), prof. Zbigniew Witkowski (UMK),
prof. Valeriy Bebyk (Ukrainian Political Sciences Association, Kiev),
prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia – Marszałek Stowarzyszenia
prof. Aurelio de Prada Garcia (Juan Carlos University, Madrid)
Parlamentarzystów Polskich oraz dyrektor Instytutu Eko2___ Od lewej: dr Izabela Gawłowicz (UZ), dr Joanna Osiejewicz (UZ),
prof. Cristina Hermida del Llano (Juan Carlos University, Madrid),
nomii i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
dr Beata Adamczyk (Warszawa)
w Kielcach. Pozdrowienia dla uczestników konferencji wyFot. z wydziału
wyższego prof. dr hab. Lech Paprzycki, prezes Najwyższej stosował dziekan Wydziału Prawa i Administracji UniwersyIzby Kontroli Krzystof Kwiatkowski, wiceminister spraw tetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Bogusław Banaszak, któzagranicznych Wojciech Węgrzyn, JE Ambasador Republiki ry jest także członkiem Komitetu Naukowego konferencji.
Andrzej Bisztyga
Kazachstanu w Warszawie dr Yerik Utembayev oraz przewodniczący Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich Senatu RP prof. dr hab. Andrzej Misiołek.
Pomimo, że Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu __57. Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego już we
wrześniu na Wydziale Prawa i Administracji UZ!
Zielonogórskiego ukonstytuował się zaledwie kilka miesięcy temu, to jego reprezentacja już zdążyła poważnie zaW dniach 17-19 września 2015 r. do Zielonej Góry przyznaczyć swój udział w tym ważnym naukowo i prestiżowym
przedsięwzięciu. Prawno-człowiecza konferencja okazała jadą konstytucjonaliści z całej Polski, aby wziąć udział
się być znaczącym wydarzeniem naukowym i organizacyj- w jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu naukowym
nym. Wzięło w niej udział ponad 240 uczestników z kraju tej dziedziny nauk prawnych. Katedra Prawa Konstytucyji z zagranicy, którzy wystąpili w ramach 4 sesji plenarnych nego oraz Katedra Systemów Ustrojowych i Praw Człowieka
oraz 16 paneli. Sesje plenarne odbyły się w Sali Kolum- Wydziału Prawa i Administracji UZ będą gospodarzami 57.
nowej Sejmu, a panele w innych salach Sejmu i Senatu. Zjazdu Katedr Prawa Konstytucyjnego nt. Aktualne zagadUdział naszych prawników w konferencji był liczny, aktyw- nienia polskiego prawa wyborczego. Jednocześnie będzie
ny, zauważalny i dobrze odebrany. Wydział Prawa i Admini- to też miejsce obrad Polskiego Towarzystwa Prawa Konstystracji UZ na konferencji reprezentowali: dr hab. Andrzej tucyjnego. Prestiżowy jest już sam wybór katedr naszego
Bisztyga, prof. UZ – kierownik Katedry Systemów Ustrojo- wydziału na organizatora tego przedsięwzięcia, a ranga
wych i Praw Człowieka oraz członek Komitetu Naukowego wydarzenia jest tym większa, że patronatu zechcieli mu
Konferencji, dr Izabela Gawłowicz i dr Joanna Osiejewicz udzielić:
z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europej- __Marszałek Sejmu RP - Radosław Sikorski,
skiego, dr Sławomir Maciejewski z Katedry Prawa Cywil- __Marszałek Senatu RP - Bogdan Borusewicz,
nego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa __Prezes Trybunału Konstytucyjnego - prof. dr hab. Andrzej
Prywatnego oraz mgr Anna Chodorowska z Katedry SysteRzepliński,
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__Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego - prof. dr hab. Małgo- stów, w tym kilkudziesięciu referentów, którzy wygłoszą
wystąpienia w ramach sesji w języku polskim i angielskim.

rzata Gersdorf,

__Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego - prof. dr Patronat medialny objął „Monitor Prawniczy”, dzięki cze-

hab. Roman Hauser,
__Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej - Sędzia
Wojciech Hemeliński.
W skład Komitetów: Honorowego oraz Naukowego zgodziło się wejść łącznie pięćdziesięciu wybitnych przedstawicieli nauk prawnych z kraju i z zagranicy. Organizatorzy
przewidują, że na zjazd przybędzie 150 konstytucjonali-

mu wyniki obrad będą szeroko komentowane i zaprezentowane całej dyscyplinie nauk prawnych. Zainteresowanych
zapraszamy do zapoznania się z ramowym programem
zjazdu w wersji elektronicznej na stronie internetowej
Wydziału Prawa i Administracji.
Joanna Markiewicz-Stanny

Trzynaste, wcale nie pechowe,
Targi Pracy na UZ
__Lilia Smoła
Biuro Karier
Targi Pracy to cykliczny projekt, odbywający się na
Uniwersytecie Zielonogórskim nieprzerwanie od 2003 r.
Celem organizacji targów jest pomoc studentom i absolwentom UZ w zapoznaniu się z rynkiem pracy i znalezieniu
zatrudnienia. Studenci spotykają się z przedstawicielami
firm uzyskując istotne informacje dotyczące praktyk zawodowych i pracy. Takie rozmowy pozwalają studentom
odpowiednio przygotować się do wejścia na rynek pracy,
zdobywać wymagane doświadczenie i nabyć określone
umiejętności.
Pracodawcom z kolei stwarzamy możliwość bezpośredniej rozmowy ze studentami i absolwentami naszej uczelni, podczas której mogą poinformować ich o wymaganiach
jakie są stawiane w procesie rekrutacyjnym.
Tegoroczna, trzynasta już edycja, tak jak wiele poprzednich odbyła się w holu Wydziału Mechanicznego, 18 marca
2015 r. Zainteresowanie pracodawców targami przerosło
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nasze najśmielsze oczekiwania, zgłosiło się 82 wystawców
(w tym 6 ekspertów) z najróżniejszych branż, od szeroko
reprezentowanej branży mechanicznej, poprzez IT, samochodową, farmaceutyczną, budowlaną. Były obecne służby
celne, wojsko oraz agencje pośrednictwa pracy. To bardzo
cieszy, tym bardziej jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że
w pierwszych targach (2003 r.) uczestniczyło niewiele ponad 10 firm. Przez trzynaście lat „dorobiliśmy się” wystawców, którzy stale do nas wracają, ponadto każdego roku
ktoś dołącza do tego zacnego grona. Na Uniwersytet Zielonogórski przyjeżdżają pracodawcy nie tylko z najbliższej
okolicy czy Niemiec, w tym roku gościliśmy pracodawców
nawet z odległej Gdyni czy Warszawy.
Dwa lata temu świebodzińskie przedsiębiorstwa wystąpiły pod jednym szyldem i zachęcały studentów do podjęcia pracy w swoim mieście. W tym roku prezentowaliśmy,
można tak powiedzieć, „całą uliczkę wrocławską”. Na naszych targach gościliśmy aż 10 firm z Wrocławia.
Wrocławiacy zmasowanym szturmem chcieli zdobyć naszych studentów i absolwentów, którzy w niczym nie ustępują tym z renomowanych wrocławskich uczelni.

