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__wydział prawa i administracji

_57. Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego
pt.: Aktualne zagadnienia polskiego prawa wyborczego, Zielona Góra, 17-19 września 2015 r.
W dniach 17-19 września 2015 r. w Zielonej Górze odbył
się 57. Zjazd Katedr Prawa Konstytucyjnego pt. Aktualne zagadnienia polskiego prawa wyborczego, zorganizowany przez
Katedrę Prawa Konstytucyjnego oraz Katedrę Systemów
Ustrojowych i Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dla środowisk prawniczych
było to jedno z najważniejszych wydarzeń w skali kraju,
w którym udział wzięło blisko 180 konstytucjonalistów z Polski i zagranicy, a także parlamentarzyści oraz przedstawiciele
władz lokalnych. Zjazd został objęty patronatem: JM Rektora
Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. dr. hab. inż. Tadeusza
Kuczyńskiego, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, prof. dr.
hab. Andrzeja Rzeplińskiego, I Prezes Sądu Najwyższego,
prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf, Prezesa Naczelnego Sądu
Administracyjnego prof. dr. hab. Romana Hausera, Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, sędziego Wojciecha
Hermelińskiego, Prezesa Krajowej Rady Notarialnej Mariusza
Białeckiego, Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak, Prezydenta Miasta Zielonej Góry Janusza Kubickiego oraz
Krajowej Rady Komorniczej.
Uroczystego otwarcia 57. Zjazdu dokonał Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, kierownik Katedry Prawa
Konstytucyjnego, prof. dr hab. Bogusław Banaszak, który
przywitał licznie przybyłych uczestników, wyrażając radość
zarówno ze spotkania, jak i możliwości organizacji naukowego spotkania konstytucjonalistów. Należy zaznaczyć, że
Profesor podkreślił aktualność i praktyczność poruszanej
podczas obrad tematyki. W imieniu całego zielonogórskiego środowiska naukowego uczestników przywitał rektor UZ,
prof. Tadeusz Kuczyński. Następnie głos zabrali zaproszeni
goście i przedstawiciele władz lokalnych, m. in. marszałek
– Elżbieta Polak i prezydent – Janusz Kubicki.
Uczestnikami Zjazdu byli przede wszystkim przedstawiciele
nauki prawa konstytucyjnego. Nie zabrakło zasłużonych dla
konstytucjonalizmu polskiego postaci, m. in. prof. zw. dr hab.
Marii Kruk-Jarosz, prof. dr. hab. Zdzisława Jarosza, prezesa
Trybunału Konstytucyjnego prof. dr. hab. Andrzeja Rzeplińskiego oraz I Prezes Sądu Najwyższego - prof. dr hab. Małgo-
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rzaty Gerlsdorf. Uczestniczyły też osoby, które są zawodowo
związane i zainteresowane problematyką dotyczącą prawa
wyborczego, afiliowane m.in. przy Rządowym Centrum Legislacji, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Trybunale Konstytucyjnym, Najwyższej Izbie Kontroli. Na uwagę zasługuje
fakt udziału w Zjeździe relatywnie dużej grupy doktorów
i doktorantów z licznych środowisk naukowych.
Oprócz zaangażowania organizacyjnego ze strony pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Zielonogórskiego, profesorowie i doktorzy naszego Wydziału
wzięli udział w 57. Zjeździe Katedr także jako prelegenci.
Swoje referaty w trakcie konferencji przedstawili: prof. dr
hab. Bogusław Banaszak pt.: Perspektywy wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW) w Polsce, prof.
nadzw. dr hab. Andrzej Bisztyga pt.: Zakres kontroli Najwyższej Izby Kontroli wobec organów wyborczych oraz Krajowego Biura Wyborczego, dr Anna Feja-Paszkiewicz pt. Uprawnienia wyborcze obywateli Unii Europejskiej niebędących
obywatelami polskimi w Rzeczypospolitej Polskiej, dr Nina
Leśniak-Niedbalec pt.: Problemy prawa wyborczego przy
zmianach granic gmin, dr Zbigniew Woźniak pt.: Rola sądownictwa powszechnego w procesie wyborczym, dr Michał Zieliński pt.: Racja bytu głosowania elektronicznego, dr Izabela
Gawłowicz pt.: Analiza rozsądnej ekwiwalencji treści programów studiów prawniczych w różnych krajach europejskich
a “European Credit Transfer System”, dr Sławomir Maciejewski pt. Czy metoda rekursywnego myślenia jest nadal
optymalna dla tworzeniu prac dyplomowych i naukowych
w dziedzinie prawniczej?, dr Joanna Osiejewicz pt.: Kształcenie tłumacza a dostęp do sądu w perspektywie europejskiej.
W trakcie Zjazdu Katedr tradycyjnie odbyło się Zebranie Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, a także
Zebranie Kierowników Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego.
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W trakcie sesji zarówno plenarnych, jak i panelowych,
uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i udziału
w dyskusji na tematy podczas nich poruszanych.
Zjazd zakończył się 19 września wystąpieniem prof. dr
hab. Bogusława Banaszaka, w którym podziękował uczestnikom i gościom za udział w konferencji, a zwłaszcza
prelegentom, za wysoki merytorycznie poziom referatów
i przeprowadzonych dyskusji. Dziekan podziękował również całemu Komitetowi 57. Zjazdu za zaangażowanie
i sprawną organizację konferencji.
Anna Chodorowska

_Wydział Prawa i Administracji współorganizatorem 13.
Edycji Objazdowego Festiwalu „Watch Docs” Prawa
człowieka w filmie

Ponadto pierwszego dnia 57. Zjazdu odbyły się posiedzenia komitetów redakcyjnych dwóch czasopism: Przeglądu
„Watch Docs” jest festiwalem, na którym prezentowaSejmowego pod przewodnictwem prof. dr. hab. Andrzeja
ne są filmy dokumentalne, a jego specyfika wyraża się
Szmyta oraz Przeglądu Prawa Konstytucyjnego pod przewodnictwem prof. nadzw. dr hab. Sabiny Grabowskiej oraz
prof. nadzw. Dr. hab. Andrzeja Bisztygi.
Dużym novum jest fakt, że publikacja prezentowanych
na zjeździe referatów ukazała się jeszcze przed konferencją. Dzięki temu mogła zostać ona przekazana wszystkim
uczestnikom w dniu otwarcia, co dało możliwość zapoznania się z pełnymi artykułami referentów już w trakcie
Zjazdu. Publikacja z pewnością zajmie szczególne miejsce
nie tylko w polskiej literaturze dotyczącej problematyki
wyborczej, ale i konstytucjonalnej.
Należy podkreślić, że w Zjeździe udział wzięli przedstawiciele z kraju, jak i zagraniczni goście, m.in. prof.
dr Eugen Chelaru - dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Pitesti, prof. dr Gaetano Dammacco
- kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego Uniwersytetu w
Bari, prof. dr dr h.c. Ioan Ganfalean - dziekan Wydziału
Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu w Alba Iulii, prof.
dr Miruna Tudorascu - wicedziekan Wydziału Prawa i Nauk
Społecznych Uniwersytetu w Alba Iulii, prof. dr Cristina
Hermida de Llano - kierownik Katedry Teorii Prawa Uniwersytetu Króla Juana Carlosa w Madrycie, prof. dr dr
h.c. Rainer Arnold Uniwersytet w Regensburgu, prof. dr
Bernd Wieser - wicedziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu
w Graz.
W ramach 57. Zjazdu odbyły się też panele edukacyjne
poruszające problematykę edukacji prawniczej w Polsce
i Europie, cieszące się dużym zainteresowaniem uczestników i dające możliwość zapoznania się z najnowszymi
trendami badawczymi w edukacji prawniczej.
Duża liczba prelegentów, bogactwo wystąpień i poruszanej tematyki dotyczącej prawa wyborczego determinowały
konieczność stworzenia wielu okazji do wymiany poglądów
- w ciągu trzech dni Zjazdu, poza głównymi pięcioma sesjami plenarnymi, odbyło się dodatkowo czternaście sesji
panelowych, zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim. W tym czasie wygłoszonych zostało prawie 40 referatów dotyczących aktualnych zagadnień prawa wyborczego, w tym w szczególności funkcjonowania Państwowej
Komisji Wyborczej, zagadnień realizacji czynnego prawa
wyborczego, zasad ustroju i prawa wyborczego, powszechności wyborów i ich aspektów ekonomicznych czy problematyki związanej z wyborami samorządowymi. Dodatkowo
licznie reprezentowany był panel edukacyjny, cieszący się
również sporym zainteresowaniem.
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w szczególnej misji, jaką jest promowanie idei ochrony
praw jednostki. W dniach 29-30 października 2015 r. w siedzibie Wydziału Mechanicznego odbyła się jego kolejna edycja, współorganizowana przez Zielonogórskie Towarzystwo
Edukacyjne „Civilitas” i Katedrę Systemów Ustrojowych
i Praw Człowieka WPiA UZ. Spiritus movens tego przedsięwzięcia był niewątpliwie prezes ZTE „Civilitas” Dobiesław
Barczyński, który od kilkudziesięciu już lat jest niestrudzonym krzewicielem idei praw człowieka w naszym regionie.
Nie można również zapomnieć o wsparciu merytorycznym,
jakiego udzielił festiwalowi dr hab. Andrzej Bisztyga, prof.
UZ. Festiwal mógł się odbyć dzięki zaangażowaniu Koła Naukowego Praw Człowieka UZ, Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego i V Liceum Ogólnokształcącego im.
Krzysztofa Kieślowskiego w Zielonej Górze. W ciągu dwóch
dni wyświetlono 10 filmów festiwalowych oraz 3 filmy młodzieżowe, które obejrzało łącznie ponad 300 osób. Szczególne wrażenie na widzach wywarły obrazy pt.: Alleppo.
Notatki z ciemności, Dzieci dzwonią oraz Czarna księga
Majdanu. Rozstrzygnięty został także Młodzieżowy Konkurs
Filmów o Prawach Człowieka, w którym zwyciężył zespół
filmowy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
„Elektryk” z Nowej Soli.
Zwyczajowo festiwalowym pokazom towarzyszyły dyskusje, warsztaty i wykłady. W tym roku zostały zaprezentowane trzy wykłady, z których dwa wygłosiła dr Justyna
Węgrzyn – adiunkt w Katedrze Systemów Ustrojowych
i Praw Człowieka WPiA, a jednocześnie opiekun Koła Naukowego Praw Człowieka UZ. Dr Węgrzyn w ramach swoich
wykładów poruszyła dwa istotne w kontekście obecnych
wydarzeń zagadnienia: wolności poruszania się oraz zakaz
dyskryminacji. Oba referaty omawiały warstwę normatywną traktatów z zakresu praw człowieka, a więc precyzyjnie
wskazywały jaki jest zakres obowiązków państwa w tych
obszarach. Pomiędzy tymi wystąpieniami, miał miejsce
wykład niżej podpisanej dr Joanny Markiewicz-Stanny, reprezentującej Katedrę Teorii Prawa WPiA. Tym razem uwaga publiczności została zwrócona na te elementy prawnej
ochrony praw człowieka, które w dyskursie medialnym nie
są obecne lub jedynie sygnalizowane, jak choćby idea niepodzielności praw jednostki czy też związki pomiędzy wolnością jednostki a jej odpowiedzialnością i obowiązkami
wobec społeczeństwa.
Joanna Markiewicz-Stanny

_Kolejna konferencja na WPiA - kilka słów o ścisłych
związkach nauki z praktyką…
26 listopada ub. r. w auli 205, w siedzibie Rektoratu UZ,
odbyła się konferencja pt. Odpowiedzialność prawna za
błąd w sztuce lekarskiej, która jest już szóstą w kolejności debatą naukową podjętą przez WPiA. Na szczególną
uwagę zasługuje fakt, iż było to przedsięwzięcie realizowane przy ścisłej współpracy organizacyjnej i merytorycznej z Okręgową Radą Adwokacką w Zielonej Górze.
Powodem do dumy organizatorów jest liczba 112 uczestników, z których przeważającą większość stanowili adwokaci, radcy prawni, sędziowie, prokuratorzy, a także
lekarze. Mieliśmy także przyjemność gościć aplikantów
adwokackich, a także grupę studentów I roku prawa.
Tak gremialne uczestnictwo przedstawicieli zawodów
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prawniczych w konferencji naukowej jest raczej rzadkością. Natomiast na naszym Uniwersytecie udało się to
już po raz drugi, ponieważ kilka dni wcześniej podobną
frekwencją cieszyła się konferencja współorganizowana
przez WPiA z Okręgową Izbą Radców Prawnych. W tym
miejscu wypada wspomnieć o zaangażowaniu w tę ideę
Katery Prawa Karnego i Postępowania Karnego WPiA i jej
szefowej, dr hab. Hanny Paluszkiewicz, prof. UZ.
Niewątpliwie do sukcesu obu konferencji przyczynił się
program, przewidujący referaty nastawione na szczegó-
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łową analizę prawa w działaniu, niezwykle przydatną
w codziennej praktyce adwokackiej czy radcowskiej.
W przypadku konferencji poświęconej tzw. „błędowi
medycznemu” obrady zostały podzielone na trzy sesje
obejmujące łącznie 13 referatów. Poruszana problematyka w sposób szczególny dotykała środowiska lekarskiego, stąd też organizatorzy poprosili, aby przewodnictwo
w pierwszej sesji objął dr Mariusz Paweł Witczak, Prezes
Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze. Pozostałym sesjom przewodniczyli - dr Piotr Mysiak, prodziekan
Wydziału Prawa i Administracji, oraz dr hab. Martyna
Łaszewska-Hellriegel, prof. UZ, kierownik Katedry Teorii
Prawa WPiA UZ. Wśród zaproszonych referentów znaleźli
się przedstawiciele nauk prawnych z kilku ośrodków naukowych: SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (prof. dr hab. Jacek Sobczak, mgr Magdalena Reshef),
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (dr Kinga Bączyk-Rozwadowska, dr Monika Wałachowska, dr Julia Kapelańska-

-Pręgowska), Uniwersytetu Warszawskiego (dr Katarzyna
Syroka–Marczewska), Uniwersytetu Medycznego (prof. dr
hab. Maciej Szostak) oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego
(dr Joanna Osiejewicz, dr Zbigniew Woźniak). Jednocześnie część wystąpień została powierzona praktykom
mającym bogate doświadczenie w prowadzeniu w spraw
z błędem lekarskim w tle, a były to: r.pr. Ewa Hassa
(Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej), r.pr. Karolina Jankowska-Mazur, adw. Wiesława
Kaniuka, adw. Iwona Kwiatkowska. Pozostaje nam wyrazić nadzieję, że opisane przedsięwzięcie przyczyni się
do postrzegania WPiA Uniwersytetu Zielonogórskiego nie
tylko jako ośrodka na wysokim poziomie akademickim,
ale też jako miejsca ścisłej współpracy nauki z praktyką.
Joanna Markiewicz-Stanny

Światowy Tydzień
Przedsiębiorczości na UZ
__Monika Rutkowska
Biuro Karier
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week) to ogólnoświatowa inicjatywa promująca
przedsiębiorczość. W Polsce organizowana jest od 2008 r.
Ta międzynarodowa kampania ma promować świadomy
rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie
biznesowych inicjatyw. To również święto tych, którzy nie
boją się ryzyka i przełamują bariery.
Wzorem lat ubiegłych, w dniach od 16 do 20 listopada
br., Biuro Karier zorganizowało cykl konsultacji z ekspertami z zakresu działalności gospodarczej oraz warsztaty i wykład dla studentów i absolwentów naszej uczelni. Studenci

mieli możliwość zasięgnąć porady jak
założyć działalność gospodarczą u specjalistów z Biura Przedsiębiorczości i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Zielona Góra. Następnie ekspert z Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego działającego przy Agencji Rozwoju Regionalnego podpowiadał
jakie należy spełnić warunki, aby ubiegać się o pożyczkę
z projektu Dodaj pieniądze do pomysłu, który jest skierowany do osób planujących założenie własnej działalności
gospodarczej i zainteresowanych wsparciem finansowym
właśnie w formie preferencyjnych pożyczek.
Konsultanci z Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy
Europejskich w województwie lubuskim przygotowali krót-
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