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systemu motywacyjnego dla pracowników produkcji i admi-
nistracji, który powstał jako wynik przeprowadzonych ankiet 
i rozmów indywidualnych z pracownikami. W swoim wystą-
pieniu prelegentki podkreśliły znaczenie tak zorganizowanej 
praktyki dla kształcenia psychologa pracy,  a kontakt z kadrą 
kierowniczą firmy jako możliwość wykorzystania zdobytej 
wiedzy teoretycznej w warunkach realnej pracy.

Kolejną parą byli Anna Mocna i Jan Szlempo, których wy-
stąpienie dotyczyło realizacji projektu na temat doskona-
lenia procesu negocjacji, a sam projekt powstał  na pod-
stawie badań potrzeb firmy. Rezultatem było opracowanie 
programu szkolenia dla pracowników firmy we współpra-
cy z działem HR. Szkolenie obejmowało kształtowanie 
umiejętności prowadzenie skutecznych negocjacji, które 
prowadzą do uzyskania spodziewanego rezultatu przy za-
chowaniu dobrych relacji z partnerem, a także sposobów 
rozpoznawanie technik manipulacyjnych na różnych eta-
pach negocjacji. Prelegenci zwrócili uwagę na znaczenie 
zdobytych podczas praktyki doświadczeń dla własnego roz-
woju zawodowego na etapie wchodzenia na rynek pracy.

Relacja  Kamili Nowak i Agnieszki Jerzynek była poświę-
cona opracowaniu projektu gry szkoleniowej dla kadry me-
nedżerskiej. Fabuła gry opierała się na tematyce związanej 
z branżą samochodową i pozwalała ćwiczyć kompetencje 
miękkie. Zdaniem prelegentek proces tworzenia koncepcji 
gry umożliwił praktyczne wykorzystanie wiedzy psycholo-
gicznej dla potrzeb organizacji, a także dla rozwoju wła-
snych pomysłów kreatywnych. W ścisłej współpracy z kadrą 
kierowniczą firmy, zwłaszcza z Panią Małgorzatą Bienia-
szewską, powstał produkt, który może być zastosowany 
w praktyce zarządzania organizacją.

Prezentacja kolejnych prelegentów, Justyny Irskiej i Mar-
tyny Kremens, dotyczyła projektu tworzenia koncepcji 
ocen pracowniczych i planowania indywidualnych ścieżek 
rozwoju. We współpracy z kierownikami poszczególnych 
działów firmy autorki projektu przeprowadzały indywidu-
alne rozmowy z pracownikami na temat planowania  ście-
żek kariery zawodowej, poszukując odpowiednich narzędzi 
psychologicznych do pomiaru kluczowych cech przydatno-
ści zawodowej dla każdego stanowiska pracy. W opinii stu-
dentek ważnym rezultatem praktyki było umożliwienie za-

Międzynarodowa konferencja naukowa w Sejmie RP

Z okazji 70. rocznicy proklamowania Powszechnej De-
klaracji Praw Człowieka w dniach 23-24 kwietnia 2018 r. 
Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersyte-
tu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Zarząd Główny 
Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich zorganizowały 
w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodo-
wą konferencję naukową. Przedmiotem Konferencji były 
powszechne i regionalne systemy ochrony praw człowieka, 
ich osiągnięcia oraz dotyczące ich bariery, nowe wyzwania 
i rozwiązania.

Prawno-człowiecza sejmowa konferencja jest zdarze-
niem dorocznym, organizowanym od 10 lat z inicjatywy 
prof. Jerzego Jaskierni. Od lat członkiem Komitetu Nauko-
wego Konferencji jest Kierownik Katedry Prawa Konstytu-
cyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego, prof. Andrzej Bisztyga. W tegorocznej edy-
cji Konferencji aktywny udział wzięli wszyscy pracownicy 
Katedry Prawa Konstytucyjnego.

Jednej z trzech sesji plenarnych przewodniczył prof. 
Andrzej Bisztyga, który na kolejnej plenarnej sesji przed-
stawił referat pt. Ochrona praw człowieka jako przedmiot 
działalności Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie. Adiunkci z Katedry Prawa Konstytucyjnego za-
prezentowali swoje referaty na sesjach panelowych. Były 
to następujące wystąpienia: dr Anna Chodorowska Zasada 
non-refoulement i ochrona uchodźców w prawie między-
narodowym – najnowsze tendencje w orzecznictwie, dr Ju-
styna Michalska Art. 45 Konstytucji RP jako realizacja art. 

wydział prawa i administracji

poznania się ze strukturą pracy firmy, współpracy z kadrą 
kierowniczą oraz praktycznej weryfikacji wiedzy zdobytej 
w trakcie studiów na kierunku Psychologia.

Zdaniem wszystkich prelegentów idea praktyki dla studen-
tów specjalności psychologia pracy, organizacji i zarządza-
nia zorganizowanej i realizowanej przy współpracy Instytutu 
Psychologii z firmą „MB-Pneumatyka”, była wyjątkową oka-
zją wspierania procesu stawania się mistrzem w wybranym 
obszarze zawodowym, robienia tego, co jest rozwijające, 
rozszerzające horyzonty uczenia się poprzez doświadczenie. 

Ostatnim prelegentem tej części konferencji był zwycięz-
ca konkursu „Projekt: Mistrz” ubiegłorocznej konferencji, 
student II roku psychologii Patryk Wera. Jego wystąpienie 
było swoistą kontynuacją prezentacji z poprzedniego roku 
Myślenie algorytmiczne i koncentrowało się na zastosowa-
niu teorii gier w zarządzaniu firmą. 

Statuetka „Projekt: Mistrz” na wniosek Małgorzaty Bie-
niaszewskiej została przyznana za najlepsze efekty praktyk 
studenckich Dominice Kozołubskiej i Jolancie Zator.

III cześć konferencji miała wyraźny charakter artystyczny. 
Zaproszonym Mistrzem był Filip Czeszyk, wybitny tancerz 
i założyciel szkoły tańca SPOKO FAMILY. Mówca opowiadał 
o swojej drodze, którą pokonał, by stać się tym, kim jest 
dzisiaj, o swojej pasji do tańca, którą przelewa na następ-
ne pokolenia swoich uczniów. Podczas wystąpienia obej-
rzeliśmy film „Twarze tańca”, prezentujący ewolucję od 
tańca klasycznego do współczesnego oraz źródła inspiracji 
do tworzenia nowej jakości i łamania schematów. Finałem 
konferencji „Projekt: Mistrz” był pokaz tańca Hip-Hop w wy-
konaniu dzieci ze szkoły tańca SPOKO FAMILY kierowanej 
przez Mistrza konferencji, Filipa Czeszyka, który otrzymał 
od organizatorów pamiątkową statuetkę „Projekt: Mistrz”.

Zwieńczeniem  konferencji było ogłoszenie powstania 
przy Instytucie Psychologii UZ Stowarzyszenia Wspierania 
Inicjatyw Twórczych „Anima”, którego głównym celem jest 
kreowanie różnych ścieżek dochodzenia do Mistrzostwa we 
wszystkich dziedzinach  życia. 

Tatiana Rongińska 
Instytut Psychologii
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Pani mgr Annie Graszy

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci Taty

s k ł a d a j ą

Pracownicy Wydziału Nauk Biologicznych

 
Pani dr Krystynie Walińskiej

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci Taty
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Pracownicy Wydziału Nauk Biologicznych
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8 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, dr Nina Leśniak-
-Niedbalec Zasada subsydiarności i decentralizacji a prawa 
człowieka i obywatela, dr Anna Feja-Paszkiewicz Zasada 
uwzględniania dobra rodziny w Konstytucji Rzeczypospo-
litej Polskiej oraz dr Justyna Węgrzyn Standardy ochrony 
danych osobowych przyjęte w art. 13 RODO).

Otwarciu konferencji towarzyszyło między innymi od-
czytanie przesłania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
Andrzeja Dudy, oraz wystąpienia zastępcy dyrektora 
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce - Kin-
gi Schlesinger, zastępcy Prezesa Najwyższej Izby Kontro-
li - Ewy Polkowskiej oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa 
Prawa Konstytucyjnego - Krzysztofa Skotnickiego. Ogółem 
w Konferencji wzięło udział ponad 250 gości z Polski i za-
granicy. Uniwersytet Zielonogórski reprezentowali także 
pracownicy innych Katedr Wydziału Prawa i Administracji 

naszego Uniwersytetu, w tym m.in. Katedry Prawa Admi-
nistracyjnego i Finansowego oraz Katedry Prawa Międzyna-
rodowego i Europejskiego. Podczas sesji plenarnych swo-
je wystąpienia mieli m.in. prof. dr Alexander Vashkevich 
(b. sędzia Trybunału Konstytucyjnego Republiki Białorusi), 
JUDR. DrSc. Eduard Barany (Instytut Państwa i Prawa Sło-
wackiej Akademii Nauk), prof. zw. dr hab. Longin Pastusiak 
(b. Marszałek Senatu RP), prof. Jacek Sobczak (Wydział 
Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego), 
prof. Grażyna Ancyparowicz (Górnośląska Wyższa Szkoła 
Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach (Na-
rodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP, Rada Polityki 
Pieniężnej), prof. Janusz Symonides (Społeczna Akademia 
Nauk w Warszawie).

Konferencję zamknęła ceremonia zakończenia dokonana 
przez Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Zarządza-
nia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. 
Jerzego Jaskiernię.

Andrzej Bisztyga


