
DIARIUSZ 
Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych 

z udziałem pracowników Wydziału Prawa, 
Prawa Kanonicznego i Administracji KUL 

październik – grudzień 2016 r.

Październik

1‒2 października 2016 r. – podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej 
pt. Postępowanie cywilne w dobie przemian, zorganizowanej przez Zakład Postę-
powania Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersyte-
tu Wrocławskiego, referaty wygłosili m.in.: dr Edyta Gapska (Przygotowanie 
rozprawy cywilnej – niewykorzystana szansa), dr hab. Joanna Misztal-Konecka, 
prof. KUL (Skarga na orzeczenie referendarza sądowego w postępowaniu egzekucyj-
nym) oraz dr Joanna Studzińska (Charakter wniosku o obniżenie opłaty egzeku-
cyjnej. Problemy praktyczne).

4 października 2016 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktor-
skiej pt. Najem okazjonalny lokalu w świetle przepisów prawa polskiego autorstwa 
mgr. Ernesta Fariona. Promotor: prof. dr hab. Henryk Cioch, recenzenci: 
dr hab. Grzegorz Jędrejek, prof. UKSW oraz dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. 
KUL.

6‒9 października 2016 r. – podczas odbywającej się w Alba Iulia (Ru-
munia) międzynarodowej konferencji naukowej pt. Law and its challenges 
– in socio-economic and administrative field, zorganizowanej przez University 
“1 Decembrie 1918” of Alba Iulia, Faculty of Law and Social Sciences, Asso-
ciation Jus Alba – Alba Iulia, dr Edyta Krzysztofik wygłosiła referat pt. The 
evolution of the Nature of the Residence Rights of EU citizens.

7 października 2016 r. – w Centrum Transferu Wiedzy KUL odbyła się 
konferencja naukowa pt. 70-lecie wprowadzenia jednolitej rejestracji stanu cy-
wilnego w Polsce, zorganizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Stowarzyszenie 
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Urzędników Stanu Cywilnego RP, Polską Wytwórnię Papierów Wartościo-
wych SA, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Zrzeszenie Gmin 
Województwa Lubuskiego oraz Fundację Instytut Naukowy im. prof. Józefa 
Litwina. Podczas konferencji referaty wygłosili m.in.: ks. dr hab. Tomasz 
Barankiewicz SVD, prof. KUL (Etyczne aspekty pracy urzędnika stanu cywilne-
go) oraz dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL (Prawo o aktach stanu cywilnego 
a Kodeks rodzinny i opiekuńczy).

8 października 2016 r. – ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL, wy-
głosił w Brnie (Czechy) referat pt. Egzempcja i autonomia instytutów zakonnych 
w ramach Akademii Prawa Kanonicznego zorganizowanej przez Diecezję 
Brno.

12 października 2016 r. – podczas odbywającej się w Lublinie ogólno-
polskiej konferencji naukowej pt. Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego, 
zorganizowanej przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauk o Admi-
nistracji Wydziału Prawa i Administracji UMCS, referaty wygłosili m.in.: 
dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL (Ochrona danych osobowych przedsiębiorcy 
będącego osobą fizyczną), dr Maciej Gapski (współautor: W.  Taras, Argument 
z linii orzeczniczej sądów administracyjnych jako środek łagodzenia dysfunkcjonal-
ności publicznego prawa gospodarczego na przykładzie instytucji doręczenia decyzji 
administracyjnej spółce cywilnej), dr hab. Anna Haładyj (Prawo ochrony środowiska 
a prowadzenie działalności gospodarczej. Dysfunkcje i implikacje) oraz dr Katarzyna 
Mełgieś (Dysfunkcje prawa czy brak egzekwowania regulacji dotyczących funkcjo-
nowania nadzoru farmaceutycznego).

13‒14 października 2016 r. – podczas odbywającej się w Warszawie ogól-
nopolskiej konferencji naukowej pt. System Narodów Zjednoczonych z polskiej 
perspektywy, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowe-
go – Grupę Polską oraz Wydział Prawa i Administracji UMCS, dr Kinga Sta-
siak wygłosiła referat pt. Due process w postępowaniach w ramach wewnętrznego 
systemu sprawiedliwości ONZ.

13‒16 października 2016 r. – podczas odbywającego się w Jurmali (Łot-
wa) XXVIII Annual Congress of the European Consortium for Church and 
State Research pt. Religious assistance in public institutions, zorganizowanego 
przez European Consortium for Church and State Research, ks. dr hab. Piotr 
Stanisz, prof. KUL, wygłosił referat pt. Raport krajowy na doroczną konferencję 
Europejskiego Konsorcjum do Badania Stosunków Państwo ‒ Kościół (European 
Consortium for Church and State Research) oraz Raport międzynarodowy „The 
Chaplaincy in the hospitals”.
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17‒18 października 2016 r. – w Collegium Iuridicum KUL odbyło się 
sympozjum naukowe pt. Gaius noster. Polskie studia nad „Instytucjami” Gajusa 
w latach 1816‒2016, zorganizowane przez Katedrę Prawa Rzymskiego KUL. 
Podczas sympozjum referaty wygłosili m.in.: dr Bożena Czech-Jezierska 
(Gaius w twórczości Teodora Dydyńskiego), dr hab. Marzena Dyjakowska, 
prof. KUL („Instytucje Gaja” Teodora Dydyńskiego ‒ pierwszy polski przekład In-
stytucji Gaiusa), dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL (Pomnik Gaiusa w Rzymie) oraz 
dr Izabela Leraczyk (Wszyscy popełniamy błędy. Gai 1.193).

18‒19 października 2016 r. – podczas odbywającej się w Częstochowie 
międzynarodowej konferencji naukowej pt. Unifikacja ‒ Integracja ‒ Konwergen-
cja. Wzajemne oddziaływanie współczesnych systemów i gałęzi prawa, zorganizowa-
nej w ramach I Środkowoeuropejskiego Forum Prawno-Administracyjnego 
przez Instytut Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 
oraz Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Opolskiego, dr Katarzyna 
Kułak-Krzysiak wygłosiła referat pt. Wpływ prawa międzynarodowego oraz pra-
wa europejskiego na krajowy porządek prawny w zakresie efektywności i skuteczności 
postępowania sądowoadministracyjnego – wybrane zagadnienia.

19 października 2016 r. – w Warszawie podczas międzynarodowej konfe-
rencji naukowej pt. Fides, quae de verbo nascitur et nutritur. Nauczycielskie zadanie 
Kościoła wobec 1050. rocznicy Chrztu Polski, zorganizowanej przez Katedrę Pra-
wa o Posłudze Nauczania na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, o. prof. dr hab. Wiesław Bar OFMConv 
wygłosił referat pt. Misyjny charakter Kościoła w perspektywie współczesnych 
wyzwań.

19‒21 października 2016 r. – podczas odbywającej się w Nałęczowie mię-
dzynarodowej konferencji naukowej pt. Finansowanie i opodatkowanie rolnictwa. 
Potrzeba i kierunki zmian, zorganizowanej przez Katedrę Finansów i Prawa 
Finansowego KUL, dr Marcin Burzec wygłosił referat pt. Działy specjalne 
produkcji rolnej.

20 października 2016 r. – dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL, wygłosił 
referat pt. Zawiadamianie o naruszeniu ochrony danych osobowych w trakcie od-
bywającej się w Warszawie konferencji ochrony danych osobowych pt. Nowe 
rozwiązania wprowadzone ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych w UE, zor-
ganizowanej przez Wydawnictwo C.  H.  Beck.

20‒21 października 2016 r. – w Nałęczowie odbyła się międzynarodo-
wa konferencja finansowa pt. Finansowanie i opodatkowanie rolnictwa. Potrzeba 
i kierunki zmian, zorganizowana przez Katedrę Finansów i Prawa Finansowe-
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go KUL. Podczas poszczególnych sesji konferencji referaty wygłosili m.in.: 
dr Piotr Pomorski (Podmiotowe aspekty opodatkowania rolnictwa w Polsce ‒ stan 
obecny i postulaty de lege ferenda oraz Uwarunkowania i bariery opodatkowania 
rolnictwa w Polsce. Próba syntetycznego ujęcia), dr Marcin Burzec (Opodatkowanie 
specjalistycznej produkcji rolnej w Polsce oraz Taxation of Agriculture. European 
National Report), dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL (Koncepcje opodatkowania 
rolnictwa).

20‒21 października 2016 r. – podczas odbywającej się w KUL ogólnopol-
skiej konferencji naukowej pt. Jedyna taka uczelnia między Berlinem a Władywo-
stokiem. KUL w realiach systemu komunistycznego (1944‒1989), zorganizowanej 
przez Rektora KUL oraz Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, referaty wy-
głosili m.in.: dr hab. Sławomir Łukasiewicz, prof. KUL (Środowiska polskiej 
emigracji na Zachodzie wobec KUL w latach zimnej wojny), dr Monika Münnich 
(Polityka finansowo-podatkowa władz komunistycznych wobec KUL w PRL) oraz 
dr Marta Ordon i ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL (Prawne uwarunkowania 
funkcjonowania KUL w okresie Polski Ludowej).

20‒21 października 2016 r. – podczas odbywającej się w Lublinie ogól-
nopolskiej konferencji naukowej pt. Rola człowieka w nowoczesnym zarządzaniu 
i gospodarce opartej na wiedzy, zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Opar-
tej na Wiedzy Wydziału Nauk Społecznych KUL, dr Robert Tabaszewski 
wygłosił referat pt. Koncepcja CSR jako norma soft law Rady Europy (współautor: 
K.  Machowicz).

24‒25 października 2016 r. – dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL, 
wygłosił referat pt. Sejmiki ziemskie wobec problemów finansowych państwa w do-
bie Rzeczypospolitej szlacheckiej w trakcie odbywającej się w Chełmie między-
narodowej konferencji naukowej pt. Samorząd terytorialny Polski wschodniej 
wobec wyzwań rozwoju regionalnego, zorganizowanej przez Katedrę Stosun-
ków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Cheł-
mie, Chełmskie Towarzystwo Naukowe, Samorząd Miasta Chełm, Vytautas 
Magnus University (Litwa), Prikarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla 
Stafanyka (Ukraina), Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fed-
kowycza (Ukraina) oraz Ștefan cel Mare University of Suceava (Rumunia).

25 października 2016 r. – ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz SVD, 
prof. KUL, wygłosił referat pt. Etyka i etos służby cywilnej podczas odbywają-
cego się w Warszawie międzynarodowego sympozjum naukowego pt. Służba 
Cywilna w Polsce – 20 lat doświadczeń i perspektywy zmian, zorganizowanego 
przez Instytut Nauk Politycznych UW oraz Katedrę Prawa Publicznego UEK.
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25 października 2016 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktor-
skiej pt. Recepcja Soboru Watykańskiego II i Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 
roku w II Polskim Synodzie Plenarnym (1991‒1999) autorstwa ks. mgr. Piotra 
Grzegorzewicza. Promotor: ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, recen-
zenci: ks. prof. dr hab. Ginter Dzierżon (UKSW) oraz ks. dr hab. Ambroży 
Skorupa, prof. KUL.

25 października 2016 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktor-
skiej pt. Pomoc publiczna w Regionalnych Programach Operacyjnych w Polsce na 
lata 2007‒2013 autorstwa mgr Anity Maciążek. Promotor: prof. dr hab. Artur 
Kuś, recenzenci: dr hab. Dominik Gajewski, prof. SGH oraz dr hab. Marek 
Kolasiński, prof. UMK.

25 października 2016 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktor-
skiej pt. Dyscyplina sakramentalna w uchwałach synodu diecezji podlaskiej z 1923 
roku. Studium historyczno-prawne autorstwa ks. mgr. Jarosława Rucińskiego. 
Promotor: ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL, recenzenci: ks. dr hab. 
Janusz Gręźlikowski (UKSW) oraz ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL.

25‒26 października 2016 r. – podczas odbywającej się na Uniwersytecie 
Wrocławskim konferencji pt. Informatyzacja sądownictwa w Polsce z perspektywy 
5 lat, zorganizowanej przez Centrum Badań Problemów Prawnych i Eko-
nomicznych Komunikacji Elektronicznej, dr hab. Jacek Widło, prof. KUL, 
wygłosił referat pt. E-Sąd – milowy krok w informatyzacji sądownictwa.

26 października 2016 r. – w trakcie odbywającej się w Warszawie ogól-
nopolskiej konferencji naukowej pt. Służba Cywilna dla Polski – jak uwolnić 
potencjał administracji?, zorganizowanej przez Kancelarię Prezesa Rady Mi-
nistrów, ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz SVD, prof. KUL, wygłosił referat 
pt. Odpowiedzialność dyscyplinarna w Służbie Cywilnej.

26 października 2016 r. – w Centrum Transferu Wiedzy KUL odbyła się 
międzynarodowa konferencja naukowa pt. Misericordia et Ius. Kanoniczno-
-ekumeniczne aspekty miłosierdzia z okazji Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia 
Bożego. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Prawa, Prawa Ka-
nonicznego i Administracji oraz Instytut Prawa Kanonicznego KUL. Referaty 
wygłosili m.in. bp dr hab. Artur Miziński, prof. KUL (Wymiar miłosierdzia 
w kościelnym prawie karnym) oraz ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL 
(Miłosierdzie w dyscyplinie Katolickich Kościołów Wschodnich).

27‒28 października 2016 r. – podczas odbywającej się w Kujawsko-Po-
morskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy międzynarodowej konferencji nauko-
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wej pt. Jeden świat ‒ wiele kultur. 1050-lecie Chrztu Polski a tożsamość narodowa, 
zorganizowanej przez Fundację Watykańską Joseph Ratzinger – Benedykt 
XVI, Urząd Marszałkowski i Urząd Miasta Bydgoszczy, dr hab. Krzysztof 
Wiak, prof. KUL, wygłosił referat pt. Godność człowieka jako podstawa aksjolo-
giczna prawa karnego.

Listopad

4‒5 listopada 2016 r. – podczas odbywającej się w Prešovie (Słowacja) 
The 3rd International Conference on Philosophy and Canon Law pt. „Church 
and State: Promotion of Economic, Social and Cultural Rights of the Human Person” 
on the 25th Anniversary of Pope John Paul II’s Encyclical Letter Centesimus Annus 
and on the 50th Anniversary of the UN International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights, zorganizowanej przez Greckokatolicki Wydział Teolo-
giczny Uniwersytetu Preszowskiego na Słowacji oraz Wydział Teologiczny 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, referaty wygłosili m.in.: ks. dr hab. 
Mirosław Sitarz, prof. KUL (Zasada współpracy i współdziałania między pań-
stwem i Kościołem), dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL (The common good and 
social and political changes in Europe) oraz dr Jacek Szczot (Prawo do pracy jako 
element zasady sprawiedliwości społecznej; The Right to Work as Part of the Principle 
of Social Justice).

5 listopada 2016 r. – ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL, w Cen-
trum Barnabitów w Warszawie wygłosił referat pt. Kierunki odnowy życia 
pustelniczego podczas sympozjum pt. Duchowość pustelnicza – szanse i zagro-
żenia, zorganizowanego przez Podkomisję Konferencji Episkopatu Polski 
ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego.

7 listopada 2016 r. – w trakcie odbywającej się w Rzeszowie ogólnopol-
skiej konferencji naukowej pt. Wokół problematyki małżeństwa w ujęciu material-
nym i procesowym, zorganizowanej przez Uniwersytet Rzeszowski, dr Joanna 
Studzińska wygłosiła referat pt. Sądowy podział majątku wspólnego małżonków 
po ustaniu wspólności majątkowej – wybrane problemy praktyczne.

8 listopada 2016 r. – w trakcie odbywającej się w Warszawie międzyna-
rodowej konferencji naukowej pt. Obligatoryjna mediacja. Najnowsze analizy 
i perspektywy rozwoju, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Studencką Po-
radnię Prawną Uniwersytetu SWPS, mgr Marek Dąbrowski wygłosił referat 
pt. Obligatoryjność działań sędziów w zakresie upowszechniania mediacji w sprawach 
cywilnych.
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8 listopada 2016 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
pt. Aplikacja kan. 1095 n. 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 rok w wyrokach 
Sądu Metropolitalnego w Katowicach coram Sobański autorstwa mgr Kingi Kar-
sten. Promotor: ks. dr hab. Andrzej Pastwa, prof. KUL, recenzenci: ks. prof. 
dr hab. Wojciech Góralski (UKSW) oraz ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM.

8 listopada 2016 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktor-
skiej pt. Prawo do sprzeciwu sumienia pracowników ochrony zdrowia autorstwa 
mgr. Jakuba Pawlikowskiego. Promotor: ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. 
KUL, recenzenci: dr hab. Leszek Bosek (UW) oraz dr hab. Oktawian Nawrot, 
prof. UG.

11‒13 listopada 2016 r. – podczas odbywającego się w Madrycie XVIII 
Kongresu Katolicy a życie publiczne [Congreso Católicos y Vida Pública], zorga-
nizowanego przez Universidad CEU San Pablo, Asociación Católica de Pro-
pagandistas, Fundación Universitaria San Pablo CEU, referat pt. 100 años al 
servicio de „Dios y Patria” – Universidad Católica de Lublin Juan Pablo II wygłosił 
o. prof. dr hab. Wiesław Bar OFMConv.

14‒16 listopada 2016 r. – podczas odbywających się w Lublinie XX Dni 
Edukacji Prawniczej, zorganizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie 
Studentów Prawa ELSA, dr Zuzanna Gądzik wygłosiła referat pt. Zwierzęta 
i prawo – ochrona zwierząt w polskim prawie w kontekście ostatnich zmian legisla-
cyjnych.

15 listopada 2016 r. – uchwałą Rady Wydziału dr. Wojciechowi Lisowi 
nadany został stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych, 
dyscyplina – prawo (na podstawie osiągnięcia naukowego pt. Bezpieczeństwo 
wewnętrzne i porządek publiczny jako sfera działania administracji publicznej).

15‒16 listopada 2016 r. – w trakcie odbywającej się w Łucku (Ukra-
ina) międzynarodowej konferencji naukowej pt. Актуальні проблеми 
країнознавчої науки, zorganizowanej przez Міністерство освіти і науки 
України, Східноєвропейський національний університет імені Лесі 
Українки Факультет міжнародних відносин Кафедра країнознавства і 
міжнародних відносин Громадський навчально-науковий центр суспільної 
географії, referaty wygłosili m.in.: dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL 
(Nauka i nauczanie prawa w Chinach przed 1949 rokiem) oraz ks. dr hab. Miro-
sław Sitarz, prof. KUL (Teologiczne i prawne podstawy relacji Kościół ‒ państwo).

16 listopada 2016 r. – podczas odbywającej się w Szczecinie ogólnopolskiej 
konferencji naukowej pt. Postępowanie egzekucyjne i inne postępowania wyko-
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nawcze, zorganizowanej przez Katedrę Postępowania Cywilnego Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Izbę Komorniczą 
w Szczecinie, dr Joanna Studzińska wygłosiła referat pt. Status komornika 
sądowego, asesora i aplikanta komorniczego – de lege lata i de lege ferenda.

17 listopada 2016 r. – w trakcie sympozjum pt. Kościół wobec małżeńskich 
sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris la-
etitia papieża Franciszka, zorganizowanego w Krakowie przez Wydział Prawa 
Kanonicznego UPJPII, ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL, wygłosił 
referat pt. Od kiedy zaczyna się małżeństwo? Problem uważnienia w zawiązku sy-
tuacji nieregularnych.

17‒18 listopada 2016 r. – podczas odbywającej się w Gdańsku ogólnopol-
skiej konferencji naukowej pt. Forum bezpieczeństwa IT w administracji, zorgani-
zowanej przez miesięcznik „IT w Administracji” i kwartalnik „ABI EXPERT”, 
dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL, wygłosił referat pt. Ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych – podwyższenie standardów bezpieczeństwa.

17‒18 listopada 2016 r. – w trakcie ogólnopolskiej konferencji naukowej 
pt. Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej, zorganizowanej 
przez Wydział Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 
dr Robert Tabaszewski wygłosił referat pt. Wielopoziomowość prawa do zdrowia 
w arabskim systemie ochrony praw człowieka.

18 listopada 2016 r. – w trakcie odbywającej się w Trybunale Koronnym 
w Lublinie IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Innowacyjne technologie 
medyczne – znaczenie i zastosowanie, zorganizowanej przez Uniwersytet Me-
dyczny w Lublinie, dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz wygłosiła referat 
pt. Perspektywy zmiany ram leczenia niepłodności w Polsce.

22 listopada 2016 r. – dr Lech Buczek wygłosił referat pt. Political and 
Strategic Dimensions of Relations between the EU and South Korea podczas od-
bywającej się w Warszawie ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Cultures 
and politics on the Korean Peninsula. International Symposium on Korean Issues, 
zorganizowanej przez Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych 
Polskiej Akademii Nauk.

22 listopada 2016 r. ‒ odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
pt. Filozoficznoprawna analiza zbrodni nacjonalistów ukraińskich na Rzeszowsz-
czyźnie w latach 1944‒1947 autorstwa mgr. Bogusława Kuźniara. Promotor: 
ks. dr hab. Tadeusz Guz, prof. KUL, recenzenci: prof. dr hab. Czesław Partacz 
(Politechnika Koszalińska) oraz dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG.
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22 listopada 2016 r. ‒ odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
pt. Wolność użytkowania obiektów budowlanych autorstwa mgr. Sławomira 
Zwolaka. Promotor: ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL, recenzenci: 
dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG oraz dr hab. Joanna Smarż, prof. Uniwer-
sytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K.  Pułaskiego w Radomiu.

23 listopada 2016 r. – dr Jerzy Parchomiuk wygłosił referat pt. Koncepcja 
nadużycia prawa w kontekście zasad ogólnych prawa administracyjnego w trakcie 
ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Zasady a prawo administracyjne, zor-
ganizowanej przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji 
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

24 listopada 2016 r. – podczas odbywającej się w Puławach ogólnopolskiej 
konferencji naukowej pt. Nauka. Biznes. Rolnictwo, zorganizowanej przez Cen-
trum Kompetencji PUŁAWY, ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL, 
wygłosił referat pt. Współpraca przemysłu z nauką kluczem do innowacyjności.

25 listopada 2016 r. – dr Michał Domagała wygłosił referat pt. Instrumenty 
prawne wzmacniania konkurencji na wspólnym rynku energii UE podczas odby-
wającej się w KUL konferencji naukowej pt. Bezpieczeństwo energetyczne Polski 
i Unii Europejskiej, zorganizowanej przez Katedrę Stosunków Międzynarodo-
wych Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Wydziału 
Nauk Społecznych KUL oraz Katedrę Ekonomii Wydziału Zarządzania Po-
litechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

28 listopada 2016 r. – dr Bożena Czech-Jezierska wygłosiła referat pt. Józef 
Ignacy Kraszewski i prawo rzymskie podczas odbywającego się na Uniwersy-
tecie Warszawskim posiedzenia Sekcji Praw Antycznych KNoKA PAN oraz 
Katedry Prawa Rzymskiego i Antycznego UW.

28 listopada 2016 r. – dr Jacek Szczot wygłosił referat pt. Rozwój gospo-
darczy regionów a ochrona środowiska w trakcie odbywającej się w Trybunale 
Koronnym w Lublinie ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Encyklika Ojca 
Świętego Franciszka ‘Laudato si’ a zrównoważony rozwój środowiska przyrodniczego, 
zorganizowanej przez Fundację Instytut Myśli Społecznej oraz Instytut Nauk 
Politycznych i Spraw Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych KUL.

Grudzień

1‒2 grudnia 2016 r. – podczas odbywającej się w KUL międzynarodowej 
konferencji naukowej pt. Swobody rynku wewnętrznego Unii Europejskiej wobec 
zmieniającej się sytuacji polityczno-gospodarczej Europy, zorganizowanej przez 
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Katedrę Prawa Unii Europejskiej KUL, Fundację Rozwoju KUL, Fundację 
Konrada Adenauera oraz Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich – Od-
dział Lubelski, referaty wygłosili m.in.: dr hab. Beata Kucia-Guściora (Status 
podatkowoprawny migrujących pracowników w UE), dr Michał Skwarzyński 
(Swoboda świadczenia pracy w UE a klauzula sumienia) oraz dr Robert Tabaszewski 
(Dostęp do służby zdrowia obywateli migrujących w państwie przyjmującym).

2 grudnia 2016 r. – dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL, wygłosił 
referat pt. Wielki Głód w relacjach polskiej prasy w trakcie odbywającego się 
w Chełmie sympozjum naukowego pt. Głód na Ukrainie w latach 30. XX wieku 
jako efekt polityki rządu sowieckiego, zorganizowanej przez Instytut Neofilologii 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie oraz Fundację Partner-
stwo i Współpraca w Chełmie.

5 grudnia 2016 r. – podczas odbywającej się w Lublinie ogólnopolskiej 
konferencji naukowej pt. Środki zaskarżania w postępowaniu egzekucyjnym, zor-
ganizowanej przez Izbę Komorniczą w Lublinie, Katedrę Postępowania Cy-
wilnego KUL oraz Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie 
Komorniczej, dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL, wygłosiła referat 
pt. Legitymacja komornika do wnoszenia środków zaskarżenia w sądowym postępo-
waniu egzekucyjnym.

6 grudnia 2016 r. – w trakcie odbywającego się w KUL seminarium na-
ukowego pt. Od solidarności do kontraktu? Obrazy relacji rodzinnych, współczesne 
ojcostwo, zorganizowanego przez Sekcję Socjologii Rodziny PTS oraz Instytut 
Socjologii KUL, ks. dr Zbigniew Jancewicz wygłosił referat pt. Status prawny 
ojca dzisiaj.

6‒7 grudnia 2016 r. – podczas odbywającej się w Centrum Innowacji 
i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego 
ogólnopolskiej konferencji prawno-medycznej, zorganizowanej przez Eu-
ropejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów, dr Katarzyna 
Mełgieś wygłosiła referat pt. Postępowanie w sprawach praktyk naruszających 
zbiorowe prawa pacjentów.

7 grudnia 2016 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
pt. Wpływ statusu funkcjonariusza pożarnictwa na zakres jego ochrony i odpo-
wiedzialności karnej autorstwa mgr. Damiana Witczaka. Promotor: dr hab. 
Krzysztof Wiak, prof. KUL, recenzenci: dr hab. Alicja Grześkowiak, prof. 
Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy oraz dr hab. Tomasz 
Oczkowski (UMK).
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9‒10 grudnia 2016 r. – podczas odbywającej się w KUL międzynarodo-
wej konferencji naukowej pt. Od kwestii ruskiej do polityki ukraińskiej. Ukraina 
w polskiej myśli politycznej i polityce zagranicznej dr hab. Waldemar Bednaruk, 
prof. KUL, wygłosił referat pt. Szlachta chełmska i lubelska wobec postanowień 
Ugody Zborowskiej. Konferencja została zorganizowana przez Centrum Ucra-
inicum KUL, Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego, Konsulat Generalny 
Ukrainy w Lublinie, Lubelski Klub Inteligencji Katolickiej i Katolickie Stowa-
rzyszenie „Civitas Christiana”.

10 grudnia 2016 r. – w Collegium Jana Pawła II KUL odbyły się mię-
dzynarodowa konferencja naukowa pt. Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia 
– Absolwent KUL... Kandydat na ołtarze oraz jubileuszowe Walne Zebranie 
Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL. Konferen-
cja zorganizowana została przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół 
Wydziału Prawa KUL oraz Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Kon-
stytucyjnego KUL. Podczas konferencji i walnego zebrania referaty wygłosili 
m.in.: ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL (Stefan Wyszyński ‒ od dzieciństwa 
do Absolwenta KUL oraz 10 lat istnienia Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół 
Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), a także ks. prof. dr hab. 
Józef Krukowski (Stefan Wyszyński ‒ uprawnienia nadzwyczajne wobec reżimu 
komunistycznego).

10 grudnia 2016 r. – dr Joanna Studzińska wygłosiła referat pt. Koszty 
mediacji – czy aktualna regulacja sprzyja instytucji? podczas odbywającej się 
w Poznaniu ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Mediacja i arbitraż – aktu-
alne wyzwania i problemy, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytetu im. A.  Mickiewicza w Poznaniu.

12 grudnia 2016 r. – w trakcie odbywającej się w Krajowej Szkole Admi-
nistracji Publicznej w Warszawie ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. 25 
lat Inspekcji Ochrony Środowiska. Na straży bezpieczeństwa ekologicznego RP, zor-
ganizowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, dr hab. Anna 
Haładyj wygłosiła referat pt. Dostęp do informacji o środowisku.

12 grudnia 2016 r. – dr hab. Jadwiga Potrzeszcz wygłosiła referat pt. 
Podmioty bezpieczeństwa prawnego w trakcie odbywającego się w Pałacu 
Czartoryskich w Lublinie posiedzenia Komisji Prawniczej Oddziału PAN 
w Lublinie.

13 grudnia 2016 r. – uchwałą Rady Wydziału nadany został stopień dok-
tora habilitowanego dr. Jerzemu Nikołajewowi w dziedzinie nauk prawnych, 
dyscyplina – prawo (na podstawie osiągnięcia naukowego pt. Wspólnotowy 
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wymiar wolności światopoglądu i przekonań religijnych oraz jej realizacja 
w ukraińskim systemie prawnym).

16‒17 grudnia 2016 r. – podczas odbywającej się w Toruniu międzyna-
rodowej konferencji naukowej pt. Ochrona praw konsumentów na rynku usług 
transportowych, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Administracyjnego 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toru-
niu oraz Studenckie Koło Naukowe Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
dr Małgorzata Ganczar i dr Renata Pal wygłosiły referat pt. Ochrona konsu-
menta w transporcie morskim.

oprac. Sławomir Graboń*1, 
Anna Szarek-Zwijacz**2

*  Mgr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
** Dr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.


