
Do udziału w LV Konkursie „Państwa i Prawa” zgłoszono następujące prace: 

 

A. Habilitacyjne: 

1) MATEUSZ BŁACHUCKI: Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej oraz ich 

wpływ na krajowy porządek prawny (na przykładzie ponadnarodowych sieci organów ochrony 

konkurencji) (INP PAN), 

2) JOANNA BODIO: Status dziecka jako uczestnika postępowania nieprocesowego (UMCS), 

3) ANNA CHORĄŻEWSKA: Zasada ochrony samorządności terytorialnej. Studium 

konstytucyjne (UŚ), 

4) TOMASZ DUBOWSKI: Wysoki przedstawiciel Unii do spraw Zagranicznych i Polityki 

Bezpieczeństwa (UwB), 

5) LECH JAWORSKI: Dziennikarski obowiązek ochrony dóbr osobistych w świetle 

obowiązującego w Polsce prawa (UW), 

6) KATARZYNA KRZYSZTOFEK-STRZAŁA: Położenie prawne i działalność 

nierzymskokatolickich Kościołów i związków wyznaniowych w Krakowie w latach 1945–1970 (UJ), 

7) JERZY PARCHOMIUK: Nadużycie prawa w prawie administracyjnym (KUL), 

8) JACEK PRZYGODZKI: Komisje dla usprawnienia administracji publicznej w II 

Rzeczypospolitej. Studium historycznoprawne (UWr), 

9) BOGUSŁAW PRZYWORA: Normatywny model przedsądowej nieodpłatnej pomocy prawnej 

w Polsce (praca zgłoszona przez UHP w Częstochowie, nadanie stopnia dr. hab. przez UJ), 

10) ANNA RYTEL-WARZOCHA: Prewencyjna kontrola konstytucyjności prawa w Polsce na tle 

państw europejskich. Studium z prawa konstytucyjnego (UG), 

11)  MACIEJ SEROWANIEC: Konstytucyjne gwarancje niezależności najwyższych organów 

kontroli w państwach członkowskich UE (UMK), 

12) MAŁGORZATA SERWACH: Ochrona ubezpieczeniowa pacjentów przed negatywnymi 

skutkami leczenia (UŁ), 

13) MACIEJ ZACHARIASIEWICZ: Klauzula porządku publicznego jako instrument ochrony 

materialnoprawnych interesów i wartości fori (ALK), 

14. ADAM ZIENKIEWICZ: Holizm prawniczy z perspektywy Comprehensive Law Movement. 

Studium teoretycznoprawne (praca zgłoszona przez UWM w Olsztynie, nadanie stopnia dr. hab. przez 

UMCS). 

 

B. Doktorskie: 

1) MATEUSZ BALCERZAK: Sytuacja prawna części zamiennej w prawie własności 

intelektualnej (UŁ), 

2) MARCIN BERENT: Usiłowanie przestępstwa w polskim prawie karnym (UMK), 

3) PIOTR BURCZANIUK: Aspekty normatywne kreacji prawa gospodarczego (UKSW), 



4) MARCIN GOŁĘBIOWSKI: Kompetencje Prezydenta Ukrainy wobec Rady Najwyższej 

(UMCS), 

5) ARTUR HALASZ: Definicje pojęć prawnych w ustawodawstwie dotyczącym podatków 

obrotowych (UWr), 

6) PIOTR JERZY KĘDZIERSKI: Powstanie i rejestracja sp. z o.o., której umowę zawarto przy 

użyciu wzorca umowy (spółki s-24) (KUL), 

7) JOANNA KRUSZYŃSKA-KOLA: Ratio przedawnienia. Dylematy europejskiej tradycji 

prawnej, w świetle historyczno-porównawczej analizy prawa francuskiego i polskiego (UAM), 

8) MARZENA RADZIUN: Decyzje zobowiązujące Komisji Europejskiej w świetle prawa 

konkurencji Unii Europejskiej (USz), 

9) PRZEMYSŁAW ROGUSKI: Cyberoperacje w świetle prawa międzynarodowego (UJ), 

10) MARCIN SZWED: Przymusowe umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym w świetle 

współczesnych standardów ochrony praw człowieka (UW), 

11) MICHAŁ SZYPNIEWSKI: Ochrona interesu pracownika delegowanego za granicę (UG), 

12) JAN WITTLIN: Mienie zabużańskie – realizacja prawa do rekompensaty na podstawie ustawy 

z dnia 8 lipca 2005 r. (ALK), 

13) KAROLINA ZAPOLSKA: Ograniczenia swobody podejmowania i wykonywania działalności 

gospodarczej ze względu na ochronę środowiska w Polsce (na tle prawa UE) (UwB), 

14) SZYMON ZARĘBA: Skutki braku uznania państwa w świetle prawa międzynarodowego (INP 

PAN). 

15) MATEUSZ ŻABA: Skutki transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (Studium 

prawnoporównawcze ustawodawstwa polskiego, czeskiego i słowackiego) (UŚ). 

 


