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WYDZIAŁ 
 PRAWA I ADMINISTRACJI

PROF. ANDRZEJ GORGOL 
CZŁONKIEM  

KOMISJI PRAWNICZEJ PAN

Miło nam poinformować, że Kierownik Katedry Prawa 
Administracyjnego i Finansowego, dr hab. Andrzej Gor-
gol, prof. UZ dołączył do elitarnego grona członków Ko-
misji Prawniczej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lu-
blinie. Przy tym oddziale działa 18 Komisji Naukowych, 
skupiających ponad 700 członków. Komisja Prawnicza 
jest organizatorem licznych międzynarodowych konfe-
rencji i wydaje Tekę, która stanowi wysoko punktowany 
periodyk naukowy. Członkami tej komisji są przedsta-
wiciele zarówno polskich, jak i zagranicznych uczelni, 
w tym z Francji, Belgii, Włoch, Finlandii, Ukrainy, Sło-
wacji, a nawet Przewodniczący Papieskiej Rady Tek-
stów Prawnych w Watykanie. Profesor Gorgol jest radcą 
prawnym, autorem i współautorem licznych prac nauko-
wych w tym między innymi monografii Prawo podatko-
we (wyd. C.H. Beck 2021), Zarys finansów publicznych 
i prawa finansowego (Wolters Kluwer 2020); był także 
autorem ekspertyz z zakresu szeroko rozumianej proble-
matyki prawa finansowego.

SPOTKANIE DYREKTORA  
INP UZ PROF. ANDRZEJA 

BISZTYGI Z AMBASADOREM 
REPUBLIKI SŁOWACKIEJ 

Perspektywy współpracy Instytutu Nauk Prawnych Uni-
wersytetu Zielonogórskiego z prawniczymi ośrodkami 
akademickimi w Republice Słowackiej były przedmiotem 
spotkania Dyrektora INP UZ prof. Andrzeja Bisztygi z Am-

basadorem Republiki Słowackiej w Rzeczypospolitej Pol-
skiej Andrejem Drobą. Spotkanie odbyło się 30 listopada 
2021 r. w Ambasadzie Republiki Słowackiej w Warszawie. 
Rozmawiano o potencjalnych podmiotach - partnerach na-
ukowej kooperacji INP UZ w Słowacji oraz o przedmiocie 
i formach tej współpracy. Podstawy tej kooperacji przygo-
towywane są już teraz, aby po złagodzeniu stanu epidemii 
i odwołaniu lockdownu w Słowacji, można było przystąpić 
do realizacji założeń. Koordynatorem INP UZ ds. kontaktów 
z prawniczymi ośrodkami akademickimi w Słowacji jest dr 
Rafał Bucholski.

PROFESOR ANDRZEJ BISZTYGA 
DOKTOREM HONORIS CAUSA 

UNIWERSYTETU  
KRÓLA DANIELA  

W IWANOFRANKIWSKU 

Na zaproszenie Rektora Uniwersytetu Króla Daniela 
w Iwanofrankiwsku w końcu września 2021 r. Dyrektor In-
stytutu Nauk Prawnych UZ dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. 
UZ oraz dr hab. Iwan Pankiewicz, prof. UZ z Katedry Pra-
wa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego 
Publicznego INP UZ przebywali w tej Uczelni z wizytą 
naukową. Wspomniani profesorowie wygłosili wykłady 
z zakresu porównawczego prawa konstytucyjnego. Owo-
cem tej wizyty jest nawiązanie nowych kontaktów oraz 
zaplanowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych In-
stytutu Nauk Prawnych UZ oraz Instytutu Nauk Prawnych 
UKD. W uznaniu zasług na rzecz rozwoju polsko-ukraiń-
skiej współpracy naukowej uchwałą Uczonej Rady - Sena-
tu oraz decyzją Rektora Uniwersytetu Króla Daniela prof. 
Andrzejowi Bisztydze nadano tytuł Doktora Honoris Causa 
tej Uczelni. Uniwersytet Króla Daniela w Iwanofrankiwsku 
posiada uprawnienia doktorskie i habilitacyjne z zakresu 
nauk prawnych, a kierunek prawo stanowi tam wiodący 
kierunek kształcenia.

III ZIELONOGÓRSKIE SEMI-
NARIUM KARNOSKARBOWE 
– KARANIE I ZANIECHANIE 

KARANIA SPRAWCÓW PRZE-
STĘPSTW SKARBOWYCH

3 grudnia br. w rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskie-
go odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa zatytu-
łowana III Zielonogórskie seminarium karnoskarbowe 
– Karanie i zaniechanie karania sprawców przestępstw 
skarbowych. Honorowy patronat nad konferencją objęli: 
rektor UZ, prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski oraz Marsza-
łek Województwa Lubuskiego, Elżbieta Anna Polak, a także 
Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze. Jego Magni-
ficencja Rektor otwierając uroczyście konferencję wyraził 
pogląd, że jest to jedno z ważniejszych wydarzeń z okazji 
20-lecia istnienia Uniwersytetu Zielonogórskiego. W części 
inauguracyjnej głos zabrała także prof. dr hab. Hanna Palusz-
kiewicz, kierownik Katedry Prawa Karnego i Postępowa-
nia Karnego, Dziekan WPiA UZ. Podkreśliła ona nie tylko 
duże znaczenie praktyczne podejmowanej problematyki, 
ale także rangę naukową przedsięwzięcia. W wydarzeniu 
wzięli udział znakomici przedstawiciele doktryny prawa 
karnego skarbowego, a więc m.in.: dr hab. Jarosław Za-
grodnik prof. UŚ, dr hab. Dariusz Świecki (SSN), prof. dr 
hab. Violetta Konarska-Wrzosek (UMK). Równie ważnym 
i zasługującym na podkreślenie elementem była obecność 
przedstawicieli organów skarbowych z Zielonej Góry, Opola 
czy Gdańska jak również Dziekana ORA w Zielonej Górze, 
mecenasa Filipa Wozińskiego.

Konferencja odbyła się w formie hybrydowej i zosta-
ła podzielona na dwa panele. W pierwszym panelu pt. 

Zagadnienie karania za przestępstwa skarbowe zostały 
przedstawione referaty poświęcone takim zagadnieniom 
jak: system kar i środków karnych w Kodeksie karnym 
skarbowym (prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek 
UMK), problemy związane z orzekaniem przepadku 
przedmiotów wobec sprawców przestępstw skarbowych 
(dr hab. Magdalena Błaszczyk UW), kary łączne wymie-
rzane za przestępstwa i przestępstwa skarbowe (dr To-
masz Razowski), a także kary za czyny zabronione stano-
wiące przestępstwa i przestępstwa skarbowe związane 
z wystawieniem faktury w sposób nierzetelny (dr Seba-
stian Kowalski, UZ).

W drugiej części konferencji skupiono się na problematy-
ce zaniechania ukarania przestępstwa skarbowego. Pierwsi 
w kolejności wystąpili dr hab. Igor Zgoliński prof. KPSW i dr 
hab. Tomasz Oczkowski, prof. UMK, przedstawiając samą 
istotę zaniechania ukarania sprawcy przestępstwa skarbowe-
go na gruncie Kodeksu Karnego Skarbowego. Wspomniany już 
prof. Jarosław Zagrodnik wygłosił referat dotyczący realizacji 
egzekucyjnego celu postępowania w odniesieniu do instytucji 
zaniechania ukarania sprawcy przestępstwa skarbowego. Na-
stępnie, dr Olaf Włodkowski z naszego uniwersytetu rozważał 
problem zaniechania ukarania sprawcy przestępstwa skarbo-
wego w perspektywie dokonywanych zmian legislacyjnych. 
W przedostatnim wystąpieniu dr Piotr Stanisławiszyn UO 
omawiał problematykę zaniechanie ukarania sprawcy prze-
stępstwa skarbowego dokonanego w związku z instytucjami 
dotyczącymi jednolitego pliku kontrolnego. Konferencję za-
mykał referat na temat dopuszczalność i zakres współdzia-
łania finansowego organu dochodzenia z podejrzanym w za-
kresie stosowania instytucji zaniechania ukarania sprawcy, 
przestawiony przez dr. Adama Zdunka UJK.

zebrała Joanna Markiewicz-Stanny

wana) i można odtworzyć dla niej pełną historię (a także 
kolejność) nabywania mutacji w określonych genach. Zbiór 
interesujących genów wraz z przypisaniem ich funkcji (kie-
rująca lub towarzysząca) oraz zysków/strat selekcyjnych 
(nabywanych przez komórkę wskutek mutacji w obszarze 
danego genu) stanowi jedną z danych wejściowych mo-
delu. Pozwala to na użycie bogatego wachlarzu narzędzi 
analitycznych (np. możliwość wizualizacji zmian struktu-
ry klonalnej guza w czasie), jednakże, co należy podkre-
ślić stanowi istotny problem w implementacji, dotyczy on 

głównie wymaganych zasobów obliczeniowych. Dlatego, 
zaproponowano rozwiązania takie jak: metoda T-Leap, 
przetwarzanie równoległe, wyrównywanie obciążenia i al-
gorytm kompresji danych i ich współdzielenie. Na koniec 
zaprezentowano rzeczywiste wyniki dla utworzonego sy-
mulatora, które potwierdzają skuteczność i realną prak-
tyczność wprowadzonych modyfikacji do algorytmu Gille-
spie.

Marek Sawerwain


