
DIARIUSZ
Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych

z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego 
  i Administracji KUL

styczeń – marzec 2015 r. 

Styczeń

13 stycznia 2015 r.  – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra 
Bartłomieja  Dorywalskiego pt. Strefy ochronne w świetle prawa wodnego. 
Promotor: ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL, recenzenci: prof. 
dr hab. Konrad Nowacki (UWr) i prof. dr hab. Stanisław Wrzosek (KUL).

13 stycznia 2015 r.  – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Edy-
ty Szpury pt. Stowarzyszenia zwykłe a fundacja niesamodzielna. Promotor: 
prof. dr hab. Henryk Cioch (KUL), recenzenci: prof. dr hab. Hubert Izdeb-
ski (UW) i prof. dr hab. Adam Jedliński (WSAiB). 

27 stycznia 2015 r. – w Collegium Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. 
Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo, z okazji 50-lecia 
pracy naukowej ks. prof. dr. hab. Józefa Krukowskiego, zorganizowa-
na przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, 
Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Ko-
misję Prawniczą Oddziału PAN w Lublinie, Wydział Nauk Prawnych 
Towarzystwa Naukowego KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich 
oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL. 
Uroczystego otwarcia konferencji dokonali ks. dr hab. Mirosław Sitarz, 
prof. KUL (Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Kon-
stytucyjnego KUL) oraz ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL (Dziekan 
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL). Podczas 
konferencji laudację wygłosił ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL, pre-
zentacji księgi, pt. Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo, 
dedykowanej Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy 
naukowej, dokonał ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, natomiast jej 
wręczenia ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor KUL. Konferencję 
zakończyło wystąpienie Jubilata.
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Luty

17 lutego 2015 r. – odbyła publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. mgra Jurija 
Popoviča pt. Partikulárne právo v mukačevskej a prešovskej eparchii do roku 
1950 (Prawo partykularne w Eparchii Mukaczewskiej i Preszowskiej do roku 
1950). Promotor: ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL, recenzenci: ks. 
prof. dr hab. František Čitbaj, Prešovská univerzita v Prešove i ks. dr hab. 
Stanisław Dubiel (KUL). 

24 lutego 2015 r. – uchwałą Rady Wydziału nadany został stopień doktora habi-
litowanego dr Marzenie Lipskiej-Toumi w dziedzinie nauk prawnych, dys-
cyplina – prawo (na podstawie osiągnięcia naukowego pt. Prawo polskie wobec 
zjawiska prostytucji w latach 1918 – 1939).

24 lutego 2015 r. – odbyło się kolokwium habilitacyjne dra Grzegorza Tylca 
zakończone nadaniem stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie 
nauk prawnych, w zakresie prawa, rozprawa habilitacyjna pt. Imię 
i nazwisko osoby fizycznej oraz ich ochrona w polskim prawie cywilnym, spe-
cjalność: prawo cywilne. 

25 lutego 2015 r. – w Collegium Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. Rola służb 
specjalnych w państwie prawa, zorganizowana przez Koło Naukowe Stu-
dentów Prawa KUL oraz Koło Naukowe Studentów Politologii KUL 
Politea. Podczas konferencji referaty wygłosili kolejno: dr Przemysław 
Czarnek, pt. Konstytucyjne podstawy działania służb specjalnych w Polsce; dr Mi-
chał Skwarzyński, pt. Działalność służb specjalnych a zagrożenia dla praw czło-
wieka; dr Radosław Hałas, pt. Sejmowa komisja śledcza jako organ kontrolujący 
działalność służb specjalnych, ks. dr Wojciech Pęcherzewski (Prezes Fundacji 
Rozwoju KUL), pt. Etyczne aspekty działalności służb ochrony bezpieczeństwa 
publicznego, w tym służb specjalnych, w państwie obywatelskim; Paulina Jaszczuk, 
pt. Uprawnienia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego – wybrane 
zagadnienia, mgr Małgorzata Brezdeń, pt. Jednolite służby specjalne Unii Euro-
pejskiej – czy to możliwe?; Jakub Matwiejczyk, pt. Zbieranie informacji o jedno-
stce za pomocą środków technicznych w działaniach operacyjnych w świetle wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego z 30 lipca 2014 roku K23/11; Sylwester Śmiech, pt. 
Rola i znaczenie służb specjalnych w okresie PRL; Martyna Włodkowska, pt. Czy 
Stolica Apostolska posiada służby specjalne?; Łukasz Lewkut, pt. Najsłynniej-
sze akcje izraelskich służb specjalnych; mgr Mateusz Mąkosa, pt. Postępowanie 
o udzielenie dostępu do informacji niejawnych w kontekście zasad naboru do służb 
specjalnych; Marcin Rokosz, pt. Status prawny Szefa Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego; mgr Konrad Kozioł, pt. Godność człowieka a działalność służb spe-
cjalnych; Gustaw Piwko, pt. Rola Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sys-
temie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej; Justyna Świerczek, pt. Skutki 
nieuzasadnionych interwencji służb specjalnych; Kamil Mania, pt. Działalność 
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kontrolna Centralnego Biura Antykorupcyjnego; Agnieszka Bernecka, pt. Praw-
nie sankcjonowane naruszenie dóbr osobistych przez służby specjalne – zakres i jego 
granice; Mateusz Gabryel, pt. Odpowiedzialność odszkodowawcza służb specjal-
nych w Polsce; Piotr Krzyżanowski, pt. Kontrola parlamentarna służb specjalnych 
w wybranych państwach świata. 

Marzec 

17 marca 2015 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Emi-
lii Czepczyńskiej pt. Zakładanie, prowadzenie i likwidacja szkół w Polsce 
i w Anglii. Promotor: dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL, recenzenci: 
prof. dr hab. Jan Szreniawski (UMCS) i prof. dr hab. Jan Łukasiewicz (URz). 

23-27 marca 2015 r. – w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Pawła II odbyły się LEXALIA 2015. Dni Wydziału Prawa, Pra-
wa Kanonicznego i Administracji KUL, w czasie których referaty wygłosili:  
dr Sławomir Hypś, pt. Znieważenie i zniesławienie w sieci; dr hab. Wojciech 
Wytrążek, pt. Zagrożenia w sieci; dr Małgorzata Ganczar, pt. Kradzież własno-
ści intelektualnej w sieci, oraz Umowy elektroniczne – skutki zawarcia i prawo od-
stąpienia; dr Anna Kosińska, pt. Czy potrzebujemy migrantów w UE?; dr Edyta 
Krzysztofik, pt. Prawa Polaka w Unii Europejskiej; dr hab. Waldemar Bedna-
ruk, prof. KUL, pt. Kara śmierci we współczesnych Chinach; dr hab. Marzena 
Lipska-Toumi, pt. Kobieta w Islamie; dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. 
KUL, pt. „Jak Piekarski na mękach” – najgłośniejsze procesy polskich królobójców; 
dr Grzegorz Skrobotowicz, pt. Czy warto mediować w sprawach karnych?;  
dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL, pt. Jak założyć działalność gospodarczą?; 
dr hab. Rafał Biskup, pt. Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Inter-
necie; mgr Michał Hałasa, pt. Obowiązki przedsiębiorców wobec konsumentów; 
dr Michał Zawiślak, pt. Jak zostać bogatym studentem na KUL?

24 marca 2015 r. – odbyło się kolokwium habilitacyjne dra Mariana Liwo, 
zakończone nadaniem stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie 
nauk prawnych, w zakresie prawa, rozprawa habilitacyjna pt. Status 
służb mundurowych i funkcjonariuszy w nich zatrudnionych, specjalność: 
prawo administracyjne.

26 marca 2015 r. – w Collegium Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Pawła II odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa 
pt. Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich 25 lat od promulgacji, zorganizowa-
na przez Koło Naukowe Kanonistów KUL. Uroczystego otwarcia kon-
ferencji dokonał Prodziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego 
i Administracji KUL, ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL. Podczas 
konferencji referaty wygłosili kolejno: ks. dr hab. Leszek Adamowicz, 
prof. KUL, pt. Duchowni celibatariusze i duchowni żonaci. Dwa konteksty posłu-
giwania w Kościele katolickim; ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, pt. Upraw-
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nienia kard. Stefana Wyszyńskiego wobec Kościoła greckokatolickiego w powojennej 
Polsce oraz ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski, pt. Recepcja trydenckiej 
doktryny o małżeństwie przez Synod Kościoła Maronickiego z 1736 r. Sesję dru-
gą konferencji poprowadziła dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. 
KUL. Konferencję zakończył Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego 
dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL.

31 marca 2015 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr 
Elżbiety  Małeckiej pt. Administracyjno-prawne aspekty funkcjonowania 
artystycznych jednostek edukacyjnych. Promotor: prof. dr hab. Stanisław 
Wrzosek (KUL), recenzenci: dr hab. Waldemar Hoff, prof. ALK, i dr hab. Jan 
Izdebski (KUL). 

31 marca 2015 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra 
Jacka Trzewika pt. Publiczne prawa podmiotowe jednostki w prawie ochro-
ny  środowiska. Promotor: dr hab. Maciej Rudnicki, prof. KUL, recenzenci: 
prof. dr hab. Bartosz Rakoczy (UMK) i dr hab. Jerzy Stelmasiak, prof. 
UMCS. 

 .
oprac. Sławomir Graboń*, Anna Szarek-Zwijacz**12

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


