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Pod hasłem „Nowe kierunki w prawie administracyjnym” w dniu 
12 maja 2017 r. w Collegium Iuridicum KUL odbyła się ogólnopolska kon-
ferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Administracyjnego Pra-
wa Gospodarczego KUL oraz Katedrę Zarządzania Publicznego i Prawa 
Administracyjnego KUL, we współpracy z Kołem Naukowym Studen-
tów Administracji KUL, Zakładem Prawa Administracyjnego Akademii 
im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Fundacją Akademia Wiedzy. Ko-
mitet organizacyjny tworzyli: dr hab. Rafał Biskup, ks. dr hab. Tadeusz 
Stanisławski, dr Bogusław Przywora, dr Ewelina Makowska-Żelazko, 
mgr Kinga Ścibor, mgr Edyta Biardzka, mgr Miłosława Malinowska, mgr 
Łukasz Jurek, mgr Kamil Mania, a także studentki Agnieszka Skawińska, 
Anna Zarek, Anna Serwatko, Joanna Stadnik, Katarzyna Kolano, Weroni-
ka Borowska, Magda Mania, Katarzyna Kuś.

Celem konferencji było zaprezentowanie wyników badań nad aktu-
alnymi problemami z zakresu prawa i postępowania administracyjnego 
oraz prawa gospodarczego publicznego. Tak wyznaczone pole analizy 
naukowej dało możliwość spojrzenia przede wszystkim na zauważane 
przez doktrynę tendencje rozwoju prawa administracyjnego. Podczas 
obrad przedstawiono nie tylko aktualny stan prawny i stanowiska czo-
łowych przedstawicieli doktryny, ale również wskazano istotne postula-
ty de lege ferenda. Wystąpienia miały istotny walor teoretyczny, a podjęta 
próba analizy nowych rozwiązań w prawie administracyjnym pomogła 
w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, w jakim kierunku zmierza roz-
wój prawa administracyjnego, przede wszystkim pod względem norma-
tywnym i związanej z nim działalności organów administracji publicznej. 

Podczas otwarcia konferencji, witając przybyłych gości, głos zabrali 
prowadzący pierwszy panel ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski – kurator 
Koła Naukowego Studentów Administracji KUL, oraz dr hab. Rafał Bi-
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skup występujący jednocześnie jako prezes zarządu Fundacji Akademia 
Wiedzy. Polityki etyczne administracji publicznej były przedmiotem refera-
tu ks. dr hab. Tomasza Barankiewicza (KUL). Doktor Bogusław Przywora 
(Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) przedstawił rozważania 
dotyczące tematu Prawo do dobrej administracji a modele służby cywilnej. 
Przedmiotem wystąpienia dr. hab. Rafała Biskupa (KUL) była Wolność go-
spodarcza na tle personalizmu ekonomicznego, a w szczególności dotyczące jej 
uwagi na tle proponowanych zmian prawa przedsiębiorców. 

Panel doktorancko-studencki poprowadziły mgr Edyta Biardzka i mgr 
Kinga Ścibor. Magister Juliusz Góraj (Uniwersytet Łódzki) przedstawił re-
ferat Centralizacja jako tendencja w polskim prawie administracyjnym, a mgr 
Elżbieta Szulc-Wałecka (UMCS) omówiła wybrane zagadnienia partycy-
pacji obywatelskiej w prawie administracyjnym na tle ustawodawstwa polskie-
go. Tematem wystąpienia mgr Patrycji Glazer (KUL) był System doręczeń 
i zawiadomień na gruncie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. 
Kolejnym przedmiotem rozważań była Elektroniczna platforma usług ad-
ministracji publicznej jako forma usprawnienia podejmowania działań przez 
obywateli – uwagi na ten temat zaprezentował mgr Łukasz Skwarzyński 
(KUL). Magister Piotr Tyrawa (KUL) przedstawił Państwowe gospodarstwo 
leśne „Lasy Państwowe” jako przykład zakładu publicznego, natomiast mgr Łu-
kasz Jurek (KUL) mówił O potrzebie refleksji w zakresie udostępnienia danych 
zgromadzonych na koncie ubezpieczonego, prowadzonym przez Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych. Tematem referatu mgr Kingi Ścibor (KUL) był charakter 
prawny Komisji Bioetycznych. Magister Mateusz Mąkosa (KUL) przybliżył 
zebranym prawne formy działania administracji wobec osób z dysfunkcją słu-
chu, a mgr Miłosława Malinowska (KUL) na podstawie dorobku doktryny 
i własnych doświadczeń dowiodła, jak istotna jest rola studentów w we-
wnętrznym systemie zapewniania jakości kształcenia. Podobny temat – rola 
samorządu doktorantów w uczelni na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wyższym – zaprezentował mgr Konrad Kozioł (KUL). Dominik Ciećko 
i Bartłomiej Mrozek (Uniwersytet Medyczny w Lublinie i KUL) przed-
stawili zmiany w prawie administracyjnym z punktu widzenia zezwolenia na 
prowadzenie apteki. Magister Damian Bara (KUL) wygłosił referat, którego 
tematem było polubowne zakończenie sporu granicznego w drodze ugody za-
wartej przed geodetą. Magister Patryk Ochwat (KUL) przedstawił sprzedaż 
żywności przez rolników w świetle nowych regulacji prawnych. Albert Gochnio 
(Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) podzielił się re-
fleksjami, których przedmiotem były współczesne problemy prawa admini-
stracyjnego. O potrzebie zmian regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania 
systemu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów mówił mgr Kamil 
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Mania (KUL). Opinia biegłego jako źródło dowodu w postępowaniu admini-
stracyjnym była przedmiotem wystąpienia mgr Adama Szadkowskiego 
(KUL). Klaudia Pniewska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny 
w Siedlcach) przedstawiła referat, którego tematem była teleinformatyzacja 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako sposób na unowocześnienie admini-
stracji dla przedsiębiorców w świetle nowych zmian w prawie. Magister Edyta 
Biardzka (KUL) omówiła administracyjnoprawne uwarunkowania planowania 
i rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej.
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