
Research topics in the discipline of legal sciences  
in the academic year 2020/2021 

 
Lp. PhD Supervisor  ORCID Contact Research topics 
1 dr hab. Andrzej Adamczyk 

 
0000-0002-6080-4516 andrzej.adamczyk@ujk.edu.pl 1. Postępowanie administracyjne w aspekcie 

dogmatycznym i porównawczym. 
2. Prawo administracyjne: 

- zasady prawa administracyjnego 
- formy działania administracji 
- zagadnienia dotyczące aktu administracyjnego 
- kontrola sądowa nad administracją publiczną w 

aspekcie dogmatycznym i porównawczym 
- prawa człowieka a administracja publiczna 
3.  Historia państwa i prawa 
- ustrój konstytucyjny państw europejskich w XVIII-

XX wieku 
- narodziny prawa administracyjnego  
- geneza koncepcji państwa prawnego 
- kontrola nad administracją w XIX-XX wieku 

2 dr hab. Vasyl Andriyiv 0000-0002-0552-2065 
 

vasyl.andrijiv@ujk.edu.pl 1. Prawo międzynarodowe publiczne 
2.    Prawo międzynarodowe prywatne 
3.   Prawo konsularne i dyplomatyczne 
4.   Prawo karne 
5.   Etyka adwokacka 
6.   Stosunki międzynarodowe  

 

3 dr hab. Leszek Bielecki 0000-0002-1553-1141 leszek.bielecki@ujk.edu.pl 1. Prawo administracyjne 
2. Postępowanie administracyjne 
3. Prawo podatkowe 
4. Prawo finansowe 
5. Prawo gospodarcze publiczne 
6. Prawo urzędnicze 



4 dr hab. Jarosław Czerw 0000-0003-2042-3177 
 

jaroslaw.czerw@ujk.edu.pl 
 
 

1. Prawo samorządu terytorialnego  
2. Ochrona danych osobowych  
3. Dostęp do informacji publicznej  
4. Prawo wyborcze w kontekście wyborów 

samorządowych  
5. Prawo urzędnicze  

 

5 dr hab. Janusz Gajda 
 

janusz.gajda@ujk.edu.pl 0000-0003-4865-6829 Prawo cywilne materialne ze szczególnym 
uwzględnieniem prawa rodzinnego, w tym: 
- dobra osobiste osób fizycznych i ich ochrona, 
- prawa podmiotowe, 
- czynności prawne,  
- przedstawicielstwo,  
- dawność, 
- własność i inne prawa rzeczowe, 
- posiadanie, 
- świadczenie,  
- odpowiedzialność odszkodowawcza (kontraktowa i 

deliktowa), 
- dziedziczenie testamentowe, 
- ochrona osób bliskich spadkodawcy, 
- odpowiedzialność za długi spadku, 
- małżeństwo (jego zawarcie, prawa i obowiązki 

małżonków),  
- małżeńskie ustroje majątkowe, 
- ustanie małżeństwa,  
- separacja, 
- pochodzenie dziecka,  
- władza rodzicielska,  
- kontakty z dzieckiem,  
- przysposobienie,  
- obowiązek alimentacyjny. 
 



6 prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia 0000-0001-9401-5999 
 

jerzy.jaskiernia@ujk.edu.pl 1. Ewolucja systemu konstytucyjnego RP 
2. Implementacja prawa do dobrej administracji 
3. Ochrona bezpieczeństwa a ochrona praw 

człowieka 
4. Proces prawotwórczy w Unii Europejskiej 
5. Europejskie standardy prawne w obszarze 

demokracji i ochrony praw człowieka 
 

7 prof. dr hab. Artur Kuś 0000-0002-6319-4936 artur.kus@ujk.edu.pl 1. Prawo administracyjne  
2. Prawo finansowe  
3. Prawo Unii Europejskiej  
4. Publiczne prawo gospodarcze  

 
8 dr hab. Piotr Osowy  

0000-0002-4623-1862 
 

piotr.osowy@ujk.edu.pl Postępowanie cywilne (proces, postępowanie 
nieprocesowe, postępowania odrębne, postępowanie 
zabezpieczające i egzekucyjne, międzynarodowe 
postępowanie cywilne, sądownictwo polubowne) 

9 dr hab. Jarosław Reszczyński 0000-0002-4843-783X  jaroslaw.reszczynski@ujk.edu.pl 1. Historia prawa  
2. Historia kultury prawnej  
3. Prawo rzymskie 

 

10 dr hab. Piotr Ruczkowski 0000-0003-4344-9417 piotr.ruczkowski@ujk.edu.pl 1. Prawo administracyjne  
2. Postępowanie administracyjne  
3. Postępowanie sądowoadministracyjne 

 
11 dr hab. Grzegorz Skowronek 0000-0001-9800-8331 grzegorz.skowronek@ujk.edu.pl 1. Prawo karne skarbowe, 

2. Prawo karne 
3. Postępowanie karne, 
4. Prawo i postępowanie celne, 
5. Uregulowania prawne dotyczące hazardu w 

prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim, 
6. Ustrój granicznych organów kontroli 

 



12 dr hab. Leszek Wieczorek 0000-0002-1498-4667 
 

lwieczorek@ujk.edu.pl 1. Prawo karne  
2. Kryminologia  
3. Kryminalistyka  
4. Wiktymologia  
5. Penitencjarystyka  
6. Zjawiska patologii społecznej 

 
13 dr hab. Marek Żukowski 0000-0001-5011-8255 marek.zukowski@ujk.edu.pl 1. Kara śmierci w Polsce i na świecie 

2. Liderzy w administracji 
3. Zmiany w administracji na początku XX wieku 
4. Przestępczość sędziów i prokuratorów w okresie 

PRL 
5. Nielegalne przekraczanie granic 
6. Koncepcja państwa i prawa w poglądach Ojców 

Założycieli II RP 
 

14 dr hab. Agnieszka Żywicka 0000-0002-5789-8355 agnieszka.zywicka@ujk.edu.pl 1. Prawo publiczne gospodarcze (  w tym w 
szczególności: reglamentacja działalności 
gospodarczej, nadzór i kontrola nad gospodarką, 
prawo o miarach, bezpieczeństwo i jakość 
produktów, prawne aspekty normalizacji 
technicznej, prawo konkurencji, prawo 
konsumenckie,  konwergencja norm prawa 
publicznego i prywatnego w gospodarce) 

2. Prawo administracyjne (w szczególności: 
funkcje administracji gospodarczej, organizacja 
administracji publicznej, prawne formy 
działania administracji publicznej w 
gospodarce) 

 


