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niczą część debaty rozpoczęło wystąpienie zaproszone-
go gościa, Adama Szustaka O.P., dominikanina i vlogera, 
który dzielił się swoimi doświadczeniami w zakresie ak-
tywności pomocowych starając się wyjaśnić jak godzić 
odruch serca z odpowiedzialnością i jak nie doprowadzić 
do uzależnienia od otrzymywanej pomocy. Spotkanie za-
kończyła dyskusja na podstawie pytań zadanych przez 
licznie zgromadzonych słuchaczy.

Wydarzenie zorganizowali: Instytut socjologii UZ, Wy-
dział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, fundacja Party-
cypacja oraz fundacja Rondo.

Artur Kinal

 

Pani dr Dorocie Angutek

wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy

s k ł a d a j ą

dyrekcja, pracownicy i studenci Instytutu Socjologii

wydział pRawa i adMiNiSTRaCJi

LUBUSKIE FORUM PRAWA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W dniach 19-20 października 2018 r. na Wydziale Prawa 
i Administracji miało miejsce znaczące naukowe i intelek-
tualne wydarzenie – naukowa konferencja „Lubuskie Forum 
Prawa Samorządu Terytorialnego”. Dwudniowa konferencja 
zgromadziła prawników-naukowców z ośrodków akademic-
kich całego kraju oraz znaczące postacie środowiska samo-
rządowców regionu lubuskiego. Pomysłodawcą i inicjatorem 
konferencji był profesor Andrzej Bisztyga, który ideę tę 
przedstawił podczas lutowego posiedzenia Rady WPiA1.

Organizatorami konferencji były Katedra Prawa Konstytu-

1  J.Markiewicz - Stanny: Prof. Andrzej Bisztyga otrzymał Odznakę 
Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego, Uniwersytet 
Zielonogórski, Miesięcznik społeczności akademickiej, marzec 
2018, s. 36.

cyjnego kierowana przez prof. Andrzeja Bisztygę, Katedra 
Organizacji Administracji WPiA UZ kierowana przez prof. 
Bogdana Ślusarza oraz Fundacja Państwo Prawa. Status 
współpracowników konferencji posiadały Komisje Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej: Komisja Samorządu Terytorialne-
go i Administracji Państwowej oraz Komisja Infrastruktury. 
Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Rektor Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego, Przewodniczący Sejmiku Samorzą-
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dowego Województwa Lubuskiego, Marszałek Województwa 
Lubuskiego, Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, 
Wojewoda Lubuski, Prezydent Miasta Zielona Góra, Dziekan 
Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze, Okręgowa 
Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze i Samorządowe Ko-
legium Odwoławcze w Zielonej Górze. Konferencję wsparły 
lokalne samorządy Żar, Żagania, Nowogrodu Bobrzańskiego, 
Sulechowa, Świebodzina i Gminy Nowa Sól. Patronat me-
dialny nad koferencją objęły uznane, naukowe periodyki 
prawnicze: Przegląd Prawa Konstytucyjnego, Studia Prawa 
Publicznego, Humanistyczne Zeszyty Naukowe - Prawa Czło-
wieka i Deutsch - Polnische Juristen Zeitschrift.

Wysoki, merytoryczny poziom konferencji, liczba jej 
uczestników oraz jej społeczny oddźwięk kotwiczy nasz 
młody Wydział w szerokim środowisku działaczy samorzą-
dowych regionu lubuskiego. Samorządowcy już o aktyw-
ności WPiA UZ wiedzą i zaczynają poznawać jego intelek-
tualny i organizacyjny potencjał. Konferencja dostarczyła 
także okazji do podpisania Porozumienia o współpracy 
między naszym Wydziałem a Zrzeszeniem Gmin Woje-
wództwa Lubuskiego. W samorządowej debacie wzięli 
udział przedstawiciele samorządu terytorialnego regionu, 
w tym: Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskie-
go, Marszałek Województwa Lubuskiego, Wiceprezydent 
Zielonej Góry, Prezydent Nowej Soli oraz przedstawiciele 
parlamentu, a konkretnie członkowie Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej. 

Obok referentów z Wydziału Prawa i Administracji UZ 
w konferencji wzięli udział w charakterze referentów 
przedstawiciele nauki prawa - profesorowie i adiunkci 
z szeregu prawniczych, akademickich ośrodków nasze-
go kraju oraz instytucji a to: z Wydziału Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Warszawskiego, Wydziału Dziennikarstwa, Informacji 
i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału 
Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha 
Korfantego w Katowicach, Rzeszowskiej Szkoły Prawa, 
Akademii Jana Długosza w Częstochowie, z Sądu Najwyż-
szego, z Trybunału Konstytucyjnego, Biura Analiz Sejmo-
wych, Biura Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego Naj-fo
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WSPółPRAcA KATEDRY PRAWA KONSTYTUcYjNEGO WPIA 
UZ Z AKADEMIĄ WOjSK LĄDOWYch WE WROcłAWIU

26 października 2018 r. na Wydziale Nauk o Bezpieczeń-
stwie Akademii Wojsk Lądowych (WNB AWL) im. Generała 
Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu odbyła się konferencja 
naukowa pt. Systemy walki i taktyki interwencji w działa-

niach wojskowych i policyjnych. Inicjatorami konferencji 
byli dr Robert Netczuk (WPiA UŚ) oraz dr Marzena Netczuk-
-Gwoździewicz (WNB AWL).

Otwarcia konferencji dokonał Dziekan WNB AWL – płk 
prof. Witalis Pellowski. Obok WNB AWL współorganiza-
torem konferencji była Katedra Prawa Konstytucyjnego 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielono-
górskiego, podobnie jak Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydział Prawa Uni-
wersytetu Śląskiego. Kierownik Katedry Prawa Konsty-
tucyjnego WPiA Uniwersytetu Zielonogórskiego - prof. 
Andrzej Bisztyga był członkiem Komitetu Naukowego 
konferencji oraz moderatorem jej pierwszej sesji. Pro-
blematyka systemów walki i samoobrony rodzi szereg py-
tań w perspektywie ochrony wolności i praw jednostki. 
Zagadnienia uzasadnienia i granic ingerencji służb poli-
cyjnych w przestrzeni wolności i praw człowieka, zasad 
i intensywności użycia środków przymusu bezpośrednie-
go i broni palnej, posiadają swoje wymiary konstytucyj-
ny i prawnomiędzynarodowy, są to zatem zagadnienia 
znajdujące swój refleks w Konstytucji RP, Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka oraz orzecznictwie Trybuna-
łu Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka. W konferencji wzięli udział przedstawicie-
le krajowych ośrodków akademickich, szkół i ośrodków 
szkoleniowych służb policyjnych i Sił Zbrojnych RP, są-
dów powszechnych, prokuratury oraz biegłych sądowych 
z zakresu techniki i taktyki interwencji. Prof. Andrzej 
Bisztyga podkreśla, że Katedra Prawa Konstytucyjnego 
WPiA UZ jest katedrą otwartą na współpracę ze środowi-
skami, które w praktyce współkształtują sferę wolności 
i praw człowieka, a w konsekwencji wpływają na po-
strzeganie państwa przez obywateli.

Joanna Markiewicz-Stanny

o
d

 l
ew

ej
: d

r 
Ba

rt
o

sz
 G

ło
w

ac
ki

 (
sz

ko
ła

 P
o

li
cj

i w
 k

at
o

w
ic

ac
h

),
 d

r 
ro

Be
rt

 N
et

cz
u

k 
(w

Pi
a 

u
Ś)

, 
Pr

o
f. 

aN
d

rz
ej

 B
is

zt
yG

a 
(w

Pi
a 

u
z)

, d
r 

Pi
o

tr
 s

o
w

iń
sk

i (
w

Pi
a 

u
r)

wyższej Izby Kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Łodzi, Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze 
oraz z warszawskiej Kancelarii Domański, Zakrzewski Pa-
linka. Swoją obecnością konferencję zaszczycił również 
Prorektor Uniwerystetu Zielonogórskiego prof. Wojciech 
Strzyżewski. Wystąpienia referentów cechowała aktual-
ność podejmowanych zagadnień oraz wysoki poziom me-
rytoryczny. Konferencja objęła trzy sesje plenarne i trzy 
panele dyskusyjne. W jej trakcie referaty przedstawiło 
czterdziestu (40) referentów. Teksty wszystkich referatów 
zostaną opublikowane. Konferencja znalazła swoje odbi-
cie w mediach, członkowie Komitetów: organizacyjnego 
i naukowego konferencji udzielili odpowiednich wywia-
dów. Informacja o konferencji została także nagłośnio-
na w mediach elektronicznych administrowanych przez 
prawniczych, korporacyjnych partnerów konferencji.

Konferencję udało się zorganizować w nowej siedzibie 
WPiA UZ. „Bardzo zależało mi na tym, aby nasz Wydział 
Prawa i Administracji oraz organizowane przez niego wy-
darzenia były kojarzone właśnie z budynkiem przy Placu 
Słowiańskim 9, takimi wydarzeniami buduje się genius 
loci naszej pracy i nauki, z tym miejscem Wydział i jego 
pracownicy powinni być kojarzeni” - mówi prof. Andrzej 
Bisztyga. 

W skład Komitetu Naukowego Konferencji weszli: prof. An-
drzej Bisztyga (współprzewodniczący), prof. Andrzej Gorgol, 
prof. Martyna Łaszewska - Hellriegel, prof. Andrzej Misiołek, 
prof. Waldemar Sługocki, prof. Bernadetta Nitschke-Szram, 
prof. Hanna Paluszkiewicz, prof. Bogdan Ślusarz (współprze-
wodniczący), prof. Arkadiusz Wudarski i dr Piotr Zientarski. 
W skład Komitetu Organizacyjnego Konferencji weszli: prof. 
Andrzej Bisztyga, dr Anna Chodorowska (wiceprzewodniczą-
ca), dr Anna Feja - Paszkiewicz, dr Leszek Kaczmarski, dr 
Piotr Kapusta, dr Justyna Michalska (sekretarz naukowy), 
prof. Bogdan Ślusarz, dr Agnieszka Opalińska (przewodniczą-
ca), mgr Tomasz Świętoński, dr Justyna Węgrzyn. 

Konferencja była powaznym wydarzeniem intelektual-
nym i społecznym o historycznym znaczeniu dla wciąż bu-
dującego swoją tożsamość Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Do organizatorów konfe-
rencji docierają pierwsze ocenne głosy o naszym przed-
sięwzięciu. Są to oceny bardzo dobre, wyrażające uznanie 
dla wysokiego, naukowego poziomu konferencji oraz dla 
jej sprawnej organizacji, formułowane przez samych re-
ferentów, przez samorządowców a także przez dyrektorów 
szkół i nauczycieli, odbiorcami konferencji obok nauczy-
cieli akademickich, samorządowców i studentów byli także 
uczniowie szkół średnich. Przedstawiciele szkół średnich 
wyrazili zainteresowanie uczestnictwem w konferencjach 
organizowanych przez WPiA UZ w przyszłości. To bardzo 
istotne, zważywszy, że ci uczniowie potencjalnie mogą być 
naszymi studentami.

Joanna Markiewicz-Stanny


