
DIARIUSZ 
Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych 

z udziałem pracowników Wydziału Prawa,  
Prawa Kanonicznego i Administracji KUL 

styczeń – marzec 2017 r. 

Styczeń  

18 stycznia 2017 r. – w trakcie odbywającego się spotkania naukowego na 
Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie dr hab. Mał-
gorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL, wygłosiła referat pt. Skutki niewdrożenia dy-
rektywy PE i Rady 2013/48/UE w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu 
karnym dla krajowego porządku prawnego.

19 stycznia 2017 r. – podczas odbywającej się w Warszawie ogólnopolskiej 
konferencji naukowej pt. Bezpieczeństwo pacjenta – prawo i praktyka, zorganizowa-
nej przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, referat pt. Koncepcja patient safety 
jako norma soft law Rady Europy na tle konwencyjnych zobowiązań władz krajowych 
wygłosił dr Robert Tabaszewski.

24 stycznia 2017 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr 
Agaty Grabowskiej-Bacza pt. Antoniego Kościa ujęcie relacji prawa i moralności 
w kulturach prawa Dalekiego Wschodu – Chin, Japonii i Korei. Promotor: ks. dr hab. 
Tomasz Barankiewicz SVD, prof. KUL, recenzenci: dr hab. Bartosz Liżewski 
(UMCS) oraz dr hab. Tomasz Bekrycht, prof. UŁ.

Luty 

3 lutego 2017 r.  –  podczas odbywającej się w Łodzi ogólnopolskiej konferen-
cji naukowej pt. Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych w perspektywie 
ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych, zorganizowanej przez Uniwersytet 
Łódzki, dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL, wygłosił referat pt. Prawo ucznia do 
ochrony danych osobowych.

7 lutego 2017 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Da-
riusza Kała pt. Koncepcja normatywna klauzuli porządku publicznego. Promotor: dr 



220 Z  życia Wydziału

hab. Jacek Widło, prof. KUL, recenzenci: dr hab. Katarzyna Bagan-Kurluta, prof. 
UwB, oraz prof. dr hab. Andrzej Jakubecki (UMCS).

7 lutego 2017 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. 
Rafała Skiby pt. Reguły Incoterms i zasady ich zastosowania w stosunku zobowiąza-
niowym. Promotor: dr hab. Marcin Trzebiatowski, prof. KUL, recenzenci: dr hab. 
Grzegorz Jędrejek, prof. UKSW, oraz dr hab. Jan Olszewski, prof. UR.

7 lutego 2017 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. 
Wojciecha Kasperskiego pt. System ubezpieczeń w Polsce w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego. Promotor: dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL, recenzenci: 
dr hab. Andrzej Wrzyszcz, prof. UMCS, oraz prof. dr hab. Adam Bosiacki (UW).

14 lutego 2017 r. –  podczas międzynarodowej konferencji w Bari (Włochy) 
pt. Etica della Pace e Guerra Giusta?, zorganizowanej przez Universita degli Studi 
A. Moro di Bari, referat pt. Rapporti tra il diritto internazionale umanitario e dei diritti 
umani nei conflitti armati wygłosił ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL.

20 lutego 2017 r. – dr hab. Jadwiga Potrzeszcz wygłosiła referat pt. Pojęcie i zna-
czenie bezpieczeństwa prawnego w prawie karnym w trakcie odbywającego się w Pałacu 
Czartoryskich w Lublinie posiedzenia Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lu-
blinie.

21 lutego 2017 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. 
Dominika Borka pt. Publicznoprawna ochrona relacji z widowiska sportowego i dostęp 
do niej w radio i telewizji. Promotor: ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, recenzenci: 
dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. UKW, oraz dr hab. Zbigniew Cieślak, prof. 
UKSW.  

Marzec

3 marca 2017 r. – podczas odbywającej się w Warszawie ogólnopolskiej kon-
ferencji naukowej pt. Uchwała reklamowa – szansa i wyzwanie dla samorządów lokal-
nych, zorganizowanej przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa 
oraz Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Stołecznego War-
szawy, referat pt. Prawne gwarancje udziału społeczeństwa w opracowaniu uchwały 
reklamowej wygłosiła dr hab. Anna Haładyj, prof. KUL.

7 marca 2017 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr 
Anny Łukaszuk pt. System zarządzania ryzykiem w jednostkach samorządu terytorial-
nego – aspekt prawny. Promotor: ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, recenzenci: dr 
hab. Waldemar Hoff, prof. ALK, oraz prof. dr hab. Lidia Zacharko (UŚ).
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8–9 marca 2017 r. – dr hab. Anna Haładyj, prof. KUL wygłosiła referat pt. 
Między aktem wewnętrznym a prawem powszechnie obowiązującym. Kryteria, oceny, 
skutki w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej pt. Źródła prawa w samo-
rządzie terytorialnym, zorganizowanej w Katowicach przez Wydział Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Śląskiego.

10–11 marca 2017 r. – podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Wła-
sność intelektualna w działalności gospodarczej, zorganizowanej w Lublinie przez 
Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej UMCS i Koło Naukowe Prawa 
Spółek UMCS, referat pt. Komercjalizacja postaci fikcyjnej. Aspekt prawny wygłosił 
dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL. 

15 marca 2017 r. – w Toruniu odbyła się ogólnopolska konferencja nauko-
wa pt. Prawo naturalne wobec wyzwań współczesności, zorganizowana przez Uni-
wersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kato-
licki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 
Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Łódzki. Podczas konferencji referat pt. 
Ocena postulatu aborcji po urodzeniu w kontekście przymiotów prawa naturalnego wy-
głosiła dr Anna Słowikowska.

16 marca 2017 r. – dr Aneta Biały wygłosiła referat pt. Negocjacje, mediacje 
i arbitraż w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami podczas odbywającej się w Ulanie 
Majoracie konferencji pt. Przyjazne otoczenie biznesu – Krajowy Fundusz Szkoleniowy 
i inne formy wsparcia w 2017 roku, zorganizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy 
w Radzyniu Podlaskim.

17 marca 2017 r. – w Lublinie odbyła się konferencja naukowa pt. Eksport-In-
vest Lubelskie, zorganizowana przez Urząd Marszałkowski. Podczas konferencji 
referat pt. Negocjacje, mediacje i arbitraż w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami wygło-
siła dr Aneta Biały. 

20 marca 2017 r. – w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odby-
ło się seminarium naukowe pt. Kontrowersje wokół art. 168 a–168b k.p.k., zorgani-
zowane przez Katedrę Postępowania Karnego KUL pod patronatem honorowym 
Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie. Podczas seminarium referaty wygłosi-
li m.in.: prof. dr hab. Dariusz Dudek (Nowe reguły dopuszczalności dowodów z per-
spektywy konstytucyjnej), dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL (Nowe 
reguły dopuszczalności dowodów a standardy Konwencji o ochronie praw człowieka i pod-
stawowych wolności), dr Joanna Dzierżanowska (Wykorzystanie dowodu z kontroli 
operacyjnej) oraz dr Marek Smarzewski (Ochrona tajemnicy adwokackiej przy wyko-
rzystaniu dowodów z kontroli operacyjnej).
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20–27 marca 2017 r. – podczas odbywającej się w Costa Calma (Hiszpania) 
międzynarodowej konferencji naukowej pt. Konferencja porównawcza prawa pu-
blicznego, zorganizowanej przez Zakład Prawa Ochrony Środowiska z Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i Zakład Prawa Administracyj-
nego i Prawa Ochrony Środowiska z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, referaty wygłosili m.in. dr 
hab. Tomasz Sienkiewicz (Prawne formy wyrażania akceptacji usuwania drzew lub 
krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków przez wojewódzkiego 
konserwatora zabytków) oraz dr hab. Anna Haładyj, prof. KUL (Interpretatio cessat 
in claris – rzecz o metodach wykładni w nauce prawa ochrony środowiska, a także refe-
rat pt. Climate change adaptation  –  public involvement in Poland. Legal challenges and 
threats).

28  marca 2017 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr 
Alicji Sytek pt. Administracyjno-prawne uwarunkowania informatyzacji administracji 
publicznej. Promotor: prof. dr hab. Sławomir Wrzosek, recenzenci: dr hab. Maciej 
Perkowski, prof. UwB, oraz prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski.  

28 marca 2017 r. – ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, wygłosił referat pt. 
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Naukowego KUL od 1 stycznia do 31 grudnia 
2016 roku podczas Walnego Zebrania Towarzystwa Naukowego KUL w Lublinie.

1oprac. Judyta Dworas-Kulik*

* dr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 


