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Promotor w Szkole Doktorskiej KUL 
 

Sylwetka naukowa promotora 
Imię i nazwisko, stopień, tytuł 
naukowy 
 

Dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL 

Dyscyplina naukowa 
(zgodnie z wykazem dyscyplin, w których 
kształci Szkoła Doktorska KUL) 

Nauki prawne 

Profil naukowy: adres osobistej strony 
www, profilu Research Gate lub 
profilu Academia.edu 

https://www.kul.pl/ks-dr-hab-wlodzimierz-
bronski-prof-kul,art_19565.html 

Zainteresowania naukowe 
(obszary, w których promotor prowadzi 
aktualnie badania naukowe) 

Prawo polubownego rozwiązywania sporów 

Trzy najważniejsze publikacje z 
ostatnich czterech lat kalendarzowych 
(2017-2020) 

1. Mediacja jako metoda rozwiązywania 
konfliktów w przedsiębiorstwie, "Roczniki Nauk 
Prawnych" 28 (2018), nr 4, s. 17-32. 

2. Efektywność mediacji w postępowaniu 
administracyjnym, "Studia Prawnicze KUL" 2019, 
nr 3, s. 47-68. 

3. Postępowanie w sprawie pozasądowego 
rozwiązywania sporów konsumenckich w świetle 
ustawy z dnia 23.09.2016 roku, Roczniki Nauk 
Prawnych 27 (2017), nr 4, s. 7-17. 

Najważniejsze granty, w tym:  
Kierownik grantu (max 3) 1. Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji 

(26.03.2018 - 22.11.2019). Kierownik projektu. 

2. "Komercjalizacja prac B+R" dla grupy 
kapitałowej PGNIG SA, Umowa nr 
CS/JA/19/167823, 2019. Kierownik projektu. 

Wykonawca grantu (max 3) 1. Skuteczne kierowanie spraw gospodarczych do 
mediacji (lipiec 2017- styczeń 2019). Wykonawca 
w projekcie. 
2. Upowszechnienie alternatywnych metod 
rozwiązywania sporów poprzez podniesienie 
kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego 
Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania 
informacyjne w partnerstwie z Ministerstwem 
Sprawiedliwości (2020-2023). Kierownik części 
badawczej, ekspert ds. e-mediacji. 

Doświadczenie w kierowaniu doktoratami 



 

Szkoła Doktorska KUL
Katolicki 
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

 

tel.: + 48 81 4454138,   e

 

Liczba dotychczas wypromowanych 
doktorów 
Liczba aktualnie otwartych 
przewodów doktorskich 
Liczba aktualnych doktorantów przed 
otwarciem przewodu 
Liczba aktualnych doktorantów w 
Szkole Doktorskiej KUL 
Oferta i oczekiwania wobec kandydatów
Potencjalna tematyka doktoratów, 
które promotor chciałby prowadzić
(kilka tematów) 

Liczba doktorantów, których
promotor mógłby przyjąć  
Oczekiwania wobec kandydatów (np. 
zainteresowania naukowe, 
dotychczasowe osiągnięcia, 
kompetencje naukowe, społeczne, 
językowe)  
Warunki lokalowe oferowane dla 
indywidualnej pracy doktoranta (np. 
laboratorium, wspólny pokój)
Ewentualne środki finansowe na 
badania naukowe doktorantów (np. 
grant) 

Forma kontaktu  (np. e-mail,
i miejsce konsultacji – nr pokoju)

 
     
 

Szkoła Doktorska KUL 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
Al. Racławickie 14 

950 Lublin 

tel.: + 48 81 4454138,   e-mail: phd@kul.pl 

Liczba dotychczas wypromowanych 5 

3 

Liczba aktualnych doktorantów przed 4 

Liczba aktualnych doktorantów w 0 

Oferta i oczekiwania wobec kandydatów 
Potencjalna tematyka doktoratów, 

chciałby prowadzić 
Zagadnienia z zakresu polubownego 
rozwiązywanie sporów w różnych obszarach 
prawa 
Negocjacje w prawie 

Liczba doktorantów, których 1 

Oczekiwania wobec kandydatów (np. 

dotychczasowe osiągnięcia, 
kompetencje naukowe, społeczne, 

Zainteresowania obszarem prawa ADR, 
znajomość minimum jednego języka obcego.

Warunki lokalowe oferowane dla 
y doktoranta (np. 

laboratorium, wspólny pokój) 

Wspólny pokój Katedry Negocjacji i Mediacji 
oraz pokój w Centrum Arbitrażu i Mediacji

Ewentualne środki finansowe na 
badania naukowe doktorantów (np. 

Możliwość udziału w realizacji grantu:  
Upowszechnienie alternatywnych metod 
rozwiązywania sporów poprzez podniesienie 
kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego 
Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania 
informacyjne w partnerstwie z Ministerstwem 
Sprawiedliwości (2020-2023). 

mail, godziny 
nr pokoju) 

valter@kul.pl; konsultacje online czwartki godz. 
15.00-16.30 

   

 
ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL

Zagadnienia z zakresu polubownego 
rozwiązywanie sporów w różnych obszarach 

Zainteresowania obszarem prawa ADR, 
znajomość minimum jednego języka obcego. 

Wspólny pokój Katedry Negocjacji i Mediacji 
oraz pokój w Centrum Arbitrażu i Mediacji 

Możliwość udziału w realizacji grantu:  
enie alternatywnych metod 

rozwiązywania sporów poprzez podniesienie 
kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego 
Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania 
informacyjne w partnerstwie z Ministerstwem 

valter@kul.pl; konsultacje online czwartki godz. 

  

ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL 


