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DIARIUSZ
Kalendarium ważniejszych wydarzeń nauKowych 

z udziałem pracowniKów wydziału prawa,  
prawa Kanonicznego i administracji KUL

lipiec – wrzesień 2019 r.

Lipiec

6 lipca 2019 r. – dr Edyta Krzysztofik podczas Ogólnopolskiej Konferencji Na-
ukowej nt. Kapitał ludzki – uwarunkowania i perspektywy jego rozwoju w ujęciu in-
tegralnym wygłosiła referat pt. Ochrona praw jednostki w Unii Europejskiej w ujęciu 
wielowymiarowym. Analiza krytyczna.

16-18 lipca 2019 r. – dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz brała udział w semi-
narium naukowym i odbyła wizytę studyjną na zaproszenie Biologische Heilmit-
tel Heel GmbH Baden-Baden, Niemcy.

17 lipca 2019 r. – dr Robert Tabaszewski podczas Konferencji Naukowej X Mię-
dzynarodowe Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe Idee – Człowiek – Filozofia 
w Starym Sączu wygłosił referat pt. O roli i charakterze prawnym kodeksów postępo-
wania w polityce i biznesie.

20 lipca 2019 r. – ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, podczas Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowej nt. Wigry, śladami historii w ramach Programu „Niepod-
legła” i Ruchu „Europa Christi” pod patronatem honorowym Jego Ekscelencji 
Księdza Biskupa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego, Pana Jarosława Zielińskie-
go, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Pana Artura Kosińskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, wygłosił refe-
rat pt. Soborowe zasady relacji Kościół – państwo.

27 lipca 2019 r. – w Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Financovanie cirkví – 
interakcie kánonického a konfesného práva w Kapušanach brali udział: ks. dr hab. Miro-
sław Sitarz, prof. KUL, który wygłosił referat pt. Kompetencie diecéznych kolegiálnych 
orgánov v majetkových záležitostiach, oraz dr Agnieszka Romanko, która wygłosiła 
referat pt. Reformy pápeža Františka v oblasti majetkového práva Apoštolskej Stolice.
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 Wrzesień

5 września 2019 r. – dr Bożena Czech-Jezierska podczas Międzynarodowej Konfe-
rencji Naukowej pt. Le droit et sa place dans le monde antique, zorganizowanej przez 
The University of Edinburgh, wygłosiła referat pt. From the debates on public and 
private law – the stage of post-war Roman law studies.

7-9 września 2019 r. – ks. dr hab. Tadeusz Syczewski brał udział w Międzynaro-
dowej Konferencji nt. Bezpieczeństwo człowieka a nadzieja w Drohiczynie, zorgani-
zowanej przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut 
Prawa Kanonicznego KUL, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli, Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, i wygłosił referat pt. Obrzę-
dy religijne – nadzieją człowieka.

8-10 września 2019 r. – ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, wygłosił referat 
pt. Prawa dziecka w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku podczas Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowej pod patronatem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Wacława Depo 
Metropolity Częstochowskiego nt. Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie kanonicznym 
i w prawie polskim, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Sąd 
Metropolitalny w Częstochowie, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Nauko-
wego KUL oraz Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL. 

9-10 września 2019 r. – dr Piotr Sławicki podczas Konferencji Naukowej nt. Refor-
ma postępowania cywilnego – nowa rzeczywistość sporów sądowych, zorganizowanej 
przez MM Conferences SA, wygłosił referat pt. Zmiany w postępowaniu klauzulo-
wym/egzekucyjnym.

11-13 września 2019 r. – dr Anna Szachoń-Pszenny podczas 2019 RSA (Regional 
Study Association) Central and Eastern Europe Conference w Lublinie wygłosiła 
referat pt. The legal status of Canary Island as a cross-border region and the most recent 
migration route.

12 września 2019 r. – dr Bożena Czech-Jezierska podczas IX Lubelskiego Sympo-
zjum nt. rzymskiego prawa karnego Niewolnicy i rzymskie prawo karne wygłosiła 
referat pt. Klasowe spojrzenie na rzymskie prawo karne w literaturze romanistycznej.

17 września 2019 r. – dr Marek Smarzewski podczas IX Zjazdu Katedr Postępowa-
nia Karnego Quo vadit processus criminalis? Proces karny sensu largo – rzeczywistość 
i wyzwania, zorganizowanego przez Katedrę Postępowania Karnego i Krymina-
listyki UŁ na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wygłosił 
referat pt. Podstawy uchylenia wyroku sądu pierwszej instancji i przekazania sprawy do 
ponownego rozpoznania de lege lata i de lege ferenda.
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17 września 2019 r. – w szkoleniu dla sędziów Sądu Najwyższego w Kazimie-
rzu Dolnym brali udział dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL, który wygłosił 
wykład pt. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum, oraz dr hab. Jacek Wid-
ło, prof. KUL, który wygłosił wykład pt. Problematyka braków formalnych protestów 
wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu.

18-20 września 2019 r. – w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Chełmie 
pt. Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo. Konceptualizacja – Normatywizacja – 
Urzeczywistnianie, brała udział dr hab. Anna Tunia, prof. KUL, która wygłosiła 
referat pt. Skutki braku rejestracji małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej dla bezpie-
czeństwa obrotu prawnego oraz dr Aneta Maria Abramowicz, która wygłosiła referat 
pt. Wolność religijna w dokumentach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. 

19-20 września 2019 r. – podczas Ogólnopolskiej Konferencji nt. Prawo handlowe – mię-
dzy teorią, praktyką i orzecznictwem, zorganizowanej przez Uniwersytet Śląski w Kato-
wicach, dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL, oraz dr Dariusz Bucior wygłosili referat 
pt. Umocowanie do reprezentowania a prawo do reprezentowania handlowej spółki osobowej.

23-24 września 2019 r. – w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Państwo 
a przedsiębiorca – aktualne wyzwania, zorganizowanej przez Wydział Prawa, Eko-
nomii i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, brała udział dr Katarzyna 
Miaskowska-Daszkiewicz, która wygłosiła referat pt. Wolność konkurencji versus 
działalność samorządu zawodowego – spór na tle homeopatii, oraz dr Katarzyna Meł- 
gieś, która wygłosiła referat pt. Sukcesja uprawnień i obowiązków przedsiębiorców 
prowadzących obrót produktami leczniczymi.

25-27 września 2019 r. – dr Katarzyna Mełgieś podczas 7th European Conference 
on Health Law Innovation & Healthcare New challenges for Europe, zorgani-
zowanej przez Paul Sabatier University w Tuluzie i Europejskie Stowarzysze-
nie Prawa Medycznego pod auspicjami Sekretarza Generalnego Rady Europy, 
wygłosiła referat pt. Access to innovative unregistered medicines under specific proce-
dures – the perspective of Poland.

30 września 2019 r. – dr Zuzanna Gądzik podczas Ogólnopolskiej Konferencji Na-
ukowej nt. Status prawny zwierząt z perspektywy prawa cywilnego i karnego – aspekty 
praktyczne wygłosiła referat pt. Dla urody trzeba pocierpieć? – prawnokarna ocena te-
stowania kosmetyków na zwierzętach.

oprac. Paweł Bucoń*

* Dr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; e-mail: pawel.bucon@kul.pl, 
https://orcid.org/0000-0002-4413-2588.




