
DIARIUSZ 
Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych 

z udziałem pracowników Wydziału Prawa,  
Prawa Kanonicznego  i Administracji KUL 

lipiec – wrzesień 2015 r. 

Lipiec – sierpień 

23 lipca - 27 sierpnia 2015 r. – mgr Monika Myrcha, laureatka konkursu pt. 
Procedura karna w Polsce i USA - podobieństwa i różnice, odbyła staż w kalifornijskim 
sądzie pod opieką sędziego Briana Hilla. Podczas pobytu miała możliwość obser-
wowania rozpraw odbywających się w departamentach sądu Superior Court of 
California, County of Santa Barbara, zapoznawania się z aktami spraw oraz ana-
lizowania wszelkich materiałów związanych z toczącymi się postępowaniami. 
Poza czasem spędzonym w sądzie, uczestniczyła w zajęciach na Uniwersytecie 
Santa Barbara College of Law.

Wrzesień

2 września 2015 r. – dr Piotr Zacharczuk wygłosił referat w języku angiel-
skim, pt. Ecological Connectivity Protection according to The European Union and Po-
lish Law, podczas odbywającej się we Francji w Marsylii międzynarodowej konfe-
rencji naukowej, pt. The Effectiveness of Environmental Law, zorganizowanej przez 
Faculty of Law and Political Science Aix Marseille Universitê.

4-5 września 2015 r. – w Collegium Iuridicum KUL odbyła się międzynarodo-
wa konferencja naukowa pt. Terminy i relacje w dwujęzycznych tekstach konstytucji, 
zorganizowana przez Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, L’UFR de Langue Française à l’Université Paris-Sorbonne oraz Katedrę Ko-
ścielnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL. Podczas konferencji referat 
wygłosiła m.in. dr Anna Słowikowska: Interpretacja pojęcia munus w konstytucji 
dogmatycznej o Kościele „Lumen gentium”.

7-9 września 2015 r. - w Łomży odbyła się międzynarodowa konferencja 
naukowa i walne zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pt. Zadanie na-
uczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań, zorganizowana przez Stowarzyszenie 
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Kanonistów Polskich, Kurię Diecezjalną oraz Sąd Biskupi w Łomży, Wydział 
Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL oraz Katedrę Kościelnego Pra-
wa Publicznego i Konstytucyjnego KUL. Podczas konferencji referaty wygłosili 
m.in.: ks. prof. dr hab. Józef Krukowski: pt. Natura i przedmiot misji nauczycielskiej 
Kościoła; ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL: pt. Zadania mediów w realizacji 
misji nauczycielskiej Kościoła w Polsce; dr Michał Zawiślak: pt. Podstawy realizacji 
misji nauczycielskiej Kościoła w prawie III Rzeczypospolitej. Sesji III konferencji prze-
wodniczył ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL (Dziekan Wydziału Prawa, Prawa 
Kanonicznego i Administracji KUL), z kolei Sesji VI – ks. dr hab. Leszek Adamo-
wicz, prof. KUL (Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego KUL).

15 września 2015 r. – dr hab. Wojciech Wytrążek wygłosił referat pt. Między 
reglamentacją a animacją - działalność kulturalna w samorządzie terytorialnym podczas 
odbywającej się w Chełmie Międzynarodowej konferencji naukowej pt. 25. lecie 
odrodzenia samorządu. Wybory samorządowe 1990 r. w Polsce na tle przemian okresu 
przełomu (1989-1991), zorganizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodo-
wą w Chełmie.

19 września 2015 r. – dr Bożena Czech-Jezierska wygłosiła referat pt. Profeso-
rowie prawa rzymskiego wobec reformy Baszkiewicza w trakcie I Ogólnopolskiej konfe-
rencji romanistycznej pt. Civis Romanus sum. Mistrzowie i dzieła polskiej romanistyki, 
zorganizowanej przez Katedrę Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn Poli-
tyczno-Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

22 września 2015 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra 
Roberta Tabaszewskiego pt. Prawo do zdrowia i jego miejsce w systemach ochrony 
praw człowieka. Promotor: ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL, recenzenci: 
dr hab. Karol Karski (UW) i dr hab. Kazimierz Lankosz, prof. UJ (em.). 

24 września 2015 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr 
Zuzanny Gądzik pt. Prawnokarna ochrona zwierząt wykorzystywanych w procedu-
rach doświadczalnych. Promotor: dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL, recenzenci: 
dr hab. Michał Królikowski, prof. UW, i dr hab. Czesław P. Kłak, prof. Wyższej 
Szkoły Prawa i Administracji Rzeszów – Przemyśl. 

24-25 września 2015 r. – w Rzeszowie miał miejsce X Ogólnopolski Zjazd Ka-
tedr Prawa Handlowego pt. Tendencje reformatorskie w prawie handlowym. W toku 
obrad referaty wygłosili: dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL, pt. O potrzebie zmian 
regulacji rozporządzania prawami udziałowymi w spółkach handlowych, dr Paweł Zda-
nikowski, pt. Ograniczenie lub wyłączenie wstąpienia spadkobiercy wspólnika do spółki 
a zapis windykacyjny udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, mgr Piotr 
Kędzierski, pt. Czy teoria organów jest jeszcze prawu spółek potrzebna?.
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27-30 września 2015 r. – na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego miał 
miejsce cykliczny Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Gospodarczego Publicznego 
zorganizowany przez Zakład Prawa Gospodarczego Publicznego Katedry Prawa 
Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas zjazdu odbyła się Ogólnopolska konfe-
rencja naukowa pt. Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę, podczas której 
referaty wygłosili kolejno: dr hab. Rafał Sura: Europeizacja prawa bankowego w za-
kresie postępowania egzekucyjnego; dr Michał Domagała: O potrzebie wyodrębnienia 
usługi powszechnej w prawie energetycznym; dr Małgorzata Ganczar: Alternatywne 
sposoby rozstrzygania sporów konsumenckich w świetle prawa unijnego; dr Katarzyna 
Miaskowska – Daszkiewicz: Prawne instrumenty wspierające rozwój sektora pro-
duktów leczniczych stosowanych w populacji pediatrycznej; dr Katarzyna Mełgieś: 
Wybrane instrumenty prawne regulujące obrót produktami leczniczymi, dr Krzysztof 
Dobieżyński: Przedmiot ochrony w prawie znaków towarowych a swoboda obrotu to-
warami (na przykładzie ograniczeń rejestracji kształtów towarów w charakterze znaków 
towarowych).

29 września 2015 r. – uchwałą Rady Wydziału nadany został stopień dokto-
ra habilitowanego dr. Markowi Dobrowolskiemu w dziedzinie nauk prawnych, 
dyscyplina – prawo (na podstawie osiągnięcia naukowego pt. Zasada suwerenności 
narodu w warunkach integracji Polski z Unią Europejską). 

29 września 2015 r. – uchwałą Rady Wydziału nadany został stopień doktora 
habilitowanego dr Annie Haładyj w dziedzinie nauk prawnych, dyscyplina – 
prawo (na podstawie osiągnięcia naukowego pt.  Udział społeczeństwa w strate-
gicznej ocenie oddziaływania na środowisko jako instytucja prawa ochrony środowiska). 

29 września 2015 r. – odbyło się kolokwium habilitacyjne dr Joanny Kielin 
– Maziarz  zakończone nadaniem stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie 
nauk prawnych, w zakresie prawa, rozprawa habilitacyjna pt. Koncepcja zrówno-
ważonego rozwoju w prawie Unii Europejskiej, specjalność: prawo ochrony środowi-
ska. 

29 września 2015 r. – uchwałą Rady Wydziału nadany został stopień doktora 
habilitowanego dr Annie Tuni w dziedzinie nauk prawnych, dyscyplina – prawo 
(na podstawie osiągnięcia naukowego pt. Recepcja prawa wewnętrznego związków 
wyznaniowych w prawie polskim). 

 
29 września - 8 października 2015 r. - studentki prawa - laureatki konkursu 

pt. Społeczeństwo, prawo i administracja w Stanach Zjednoczonych: Julia Dąbek, Mo-
nika Jurek, Magdalena Kaczorowska i Alicja Woźniak wraz z pracownikiem na-
ukowo-dydaktycznym WPPKiA - mgr Pauliną Liszką wizytowały amerykańską 
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uczelnię Delta State University w Cleveland, Mississippi. Przedsięwzięcie zostało 
zrealizowane dzięki zaproszeniu prof. Williama LaForge, pełniącego funkcję Rek-
tora Delta State University, którego już czterokrotnie mieliśmy zaszczyt gościć 
jako profesora wizytującego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Admi-
nistracji KUL. Podczas pobytu w USA studentki miały możliwość zdobycia wie-
dzy na temat funkcjonowania szkolnictwa wyższego w USA oraz uczestniczyły 
w wydarzeniach związanych z dziedzictwem kulturalnym Mississippi. Ważnym 
punktem w programie był udział w American Legal Seminar pod przewodnic-
twem prof. Garrego Jenningsa, podczas którego prezentowały wystąpienia na 
temat polskiego systemu prawa, demokracji oraz systemu szkolnictwa wyższego 
w Polsce. Spotkały się także z amerykańskimi prawnikami, którzy przygotowali 
dla nich prezentacje na temat prawa konstytucyjnego w USA oraz systemu są-
downictwa w stanie Mississippi.

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

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


