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Promotor w Szkole Doktorskiej KUL 

 

Sylwetka naukowa promotora 

Imię i nazwisko, stopień, tytuł naukowy 

 

Jerzy Parchomiuk, dr hab 

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 

www.kul.pl/dr-jerzy-parchomiuk,art_55944.html 

Zainteresowania naukowe 

(obszary, w których promotor prowadzi 

aktualnie badania naukowe) 

Prawo administracyjne 

Trzy najważniejsze publikacje z 

ostatnich czterech lat kalendarzowych 

(2017-2020) 

b) Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 

11 grudnia 2019 r., sygn. akt P 13/18; Przegląd 

Sejmowy, nr 5(160)/2020; s. 201-219; DOI: 

https://doi.org/10.31268/PS.2020.72 

c) Nadużycie prawa w prawie administracyjnym, 

C.H. Beck, Warszawa 2018, ISBN 978-83-812-

8362-5, s. LX + 757 

d) Prohibition of Abuse of Procedural Rights: an 

Obstacle to or a Guarantee for Fair Trial? The 

Experience under the Case Law of Polish 

Administrative Courts, in: Sudcovské rozhodovanie. 

Zaruky a prekážky spravodlivého procesu, eds. 

Tomas, Gábriš, Wolters Kluwer, Bratislava 2018, 

ISBN: 978-80-8168-916-1, s. 330-349. 

Najważniejsze granty, w tym:  

Kierownik grantu (max 3) Kierownik grantu: Nadużycie i obejście prawa w 

prawie administracyjnym (Abuse of rights in 

administrative law); nr projektu: 

2015/17/B/HS5/00430; Narodowe Centrum Nauki; 

okres realizacji: 26/1/2016 – 25/1/2018 

Wykonawca grantu (max 3) Wykonawca grantu: Prawne formy działania 

wojewódzkiego konserwatora zabytków (Legal acts 

of the provincial monument conservator); nr 

projektu 2015/19/B/HS5/02525; Narodowe 

Centrum Nauki; okres realizacji: 8/6/2016 – 

7/6/2019; kierownik grantu: Tomasz Sienkiewicz 

Doświadczenie w kierowaniu doktoratami 

Liczba dotychczas wypromowanych 1 (promotor pomocniczy) 
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doktorów 

Liczba aktualnie otwartych przewodów 

doktorskich 

0 

Liczba aktualnych doktorantów przed 

otwarciem przewodu 

1 

Liczba aktualnych doktorantów w 

Szkole Doktorskiej KUL 

1 

Oferta i oczekiwania wobec kandydatów 

Potencjalna tematyka doktoratów, które 

promotor chciałby prowadzić 

Prawo administracyjne (materialne i procesowe), 

sądowa kontrola administracji publicznej, 

wywłaszczenia, odpowiedzialność 

odszkodowawcza władzy publicznej 

Liczba doktorantów, których 

promotor mógłby przyjąć 

2 

Oczekiwania wobec kandydatów (np. 

zainteresowania naukowe, 

dotychczasowe osiągnięcia, 

kompetencje naukowe, społeczne, 

językowe) 

Zainteresowania naukowe w obszarach 

tematycznych podanych wyżej 

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, godziny i 

miejsce konsultacji, link dostępu do 

Teams) 

jerzy.parchomiuk@kul.pl 

Katedra Prawa Administracyjnego (C-702) 

czwartek, 16.40-18.20 

(aktualnie: online, MS Teams) 

 

 

 


