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Lp. Imię i nazwisko osoby 
proponowanej do pełnienia 

funkcji promotora 

Nr ORCID Kontakt Problematyka badawcza 

1 dr hab. Leszek Bielecki, prof. 
UJK 

0000-0002-1553-1141 leszek.bielecki@ujk.edu.pl 1.   Prawo administracyjne 
2.   Postępowanie administracyjne 
3.   Prawo finansowe 
4.   Postępowanie podatkowe 
5.   Prawo gospodarcze publiczne 
6.   Prawo urzędnicze 
7.   Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 
 

2 dr hab. Agnieszka Żywicka, 
prof. UJK 

0000-0002-5789-8355 agnieszka.zywicka@ujk.edu.pl    Obszar badań naukowych w obszarze publicznego prawa gospodarczego: 
1. Struktury i kompetencje administracji gospodarcze 
2. Uwarunkowania metrologii prawnej  i kompetencje administracji miar w 

gospodarce – kierunki rozwoju 
3. Problematyka jakości i bezpieczeństwa wyrobów, systemy oceny zgodności i 

nadzór rynku w Polsce i w UE 
4. Prawne uwarunkowania normalizacji technicznej i harmonizacji technicznej 
5. Problematyka prawna Jednolitego Rynku Cyfrowego oraz „Zielonego Ładu”- 

prawne uwarunkowania wdrażania nowych technologii 
6. Prawne instrumenty oddziaływania Państwa na gospodarkę i kształtowania 

sytuacji przedsiębiorców 
7. Publicznoprawna ochrona konsumentów 
8. Współzależność dyscyplin prawniczych w obszarze prawa gospodarczego, 

swoistość procedur prawa gospodarczego 
 

3 dr hab. Grzegorz Skowronek, 
prof. UJK 

0000-0001-9800-8331 
 

grzegorz.skowronek@ujk.edu.pl 
grzegorzs7@interia.pl 
 

1. Prawo karne skarbowe 
2. Postępowanie karne 
3. Prawne aspekty hazardu 
4. Przestępstwa celne 
5. Przestępstwa hazardowe 
6. Przestępstwa podatkowe 
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4 dr hab. Jarosław Czerw, prof. 
UJK 

0000-0003-2042-3177 jaroslaw.czerw@ujk.edu.pl Prawo administracyjne, w szczególności prawo samorządu terytorialnego. 

5 dr hab. Jarosław Reszczyński, 
prof. UJK 

0000-0002-4843-783X jaroslaw.reszczynski@ujk.edu.pl 1. Dawne korzenie współczesnego prawa (prawo rzymskie, historia prawa) 
 

2. Władza publiczna. Rola instytucji w procesach kształtowania się państwa i 
narodu (historia ustroju, historia prawa) 

 
6 dr hab. Andrzej Adamczyk, 

prof. UJK 
0000-0002-6080-4516 andrzej.adamczyk@ujk.edu.pl 

 
1. Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne: zagadnienia 

postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego, sądowa kontrola 
administracji publicznej, proceduralne aspekty odpowiedzialności w 
administracji, prawo porównawcze 

2. Historia administracji: zagadnienie struktur administracji, kontroli i nadzoru 
nad administracją w państwach europejskich XVII-XX wieku, ewolucja zakresu 
zadań administracji, kształtowanie się klasycznych instytucji prawa 
administracyjnego w XIX wieku 

3. Dogmatyka prawa administracyjnego: zasady prawa administracyjnego, formy 
działania administracji, nadzór i kontrola w administracji publicznej, 
odpowiedzialność w administracji, wybrane działy materialnego prawa 
administracyjnego – planowanie przestrzenne, prawo budowlane, prawo 
geologiczne i górnicze 

 
7 dr hab. Wojciech Baran-

Kozłowski, prof. UJK 
0000-0001-6779-3090 wojciech.baran-

kozlowski@ujk.edu.pl 
Historia prawa 
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