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Sylwetka naukowa promotora 

Imię i nazwisko, stopień, tytuł naukowy 

 
Piotr Stanisz, 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 

https://www.kul.pl/ks-dr-hab-piotr-stanisz-prof-

kul,art_1101.html 

Zainteresowania naukowe 

(obszary, w których promotor prowadzi 

aktualnie badania naukowe) 

Prawo wyznaniowe (w szczególności: umowy 

państwowo-kościelne, finansowanie związków 

wyznaniowych, autonomia wspólnot religijnych, 

symbole religijne w przestrzeni publicznej, prawo 

do sprzeciwu sumienia, sytuacja prawna osób 

duchownych, wolność religijna i związki 

wyznaniowe w prawie Unii Europejskiej).  

Trzy najważniejsze publikacje z 

ostatnich czterech lat kalendarzowych 

(2017-2020) 

1. Religion and Law in Poland, Alphen aan den 
Rijn: Wolters Kluwer 2017; ISBN 978-90-8914-1. 
2. [Współautor, wraz z G. Dammacco] 
Przystąpienie do rokowań w sprawie ustawowej 
regulacji sytuacji prawnej związku wyznaniowego 
jako kompetencja rządu. Uwagi na kanwie wyroku 
włoskiego Sądu Konstytucyjnego nr 52 z 2016 r., 
„Przegląd Sejmowy” 2019, nr 3, s. 97-122; ISSN 
1230-5502, https://doi.org/10.31268/PS.2019.41.  
3. The status of religious organizations in Poland: 
equal rights and differentiation, w: W. Cole 
Durham and Donlu D. Thayer (eds.), Religion, 
Pluralism, and Reconciling Difference, Abingdon – 
New York: Routledge 2019, ISBN: 978-1-472-
46407-1 (hbk), 978-1-315-60504-3 (ebk), pp. 147-
158. 

Najważniejsze granty, w tym:  

Kierownik grantu (max 3) ----- 

Wykonawca grantu (max 3) 1. Religioni e coesione sociale nei sistemi giuridici 

europei. Modelli istituzionali di dialogo tra Stati e 

comunità religiose nei paesi dell’Unione europea 

(projekt włoskiego Ministerstwa Edukacji, 

Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych, 

koordynator: prof. Giorgio Feliciani, 2009-2010). 

2. Komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce w 

okresie pandemii COVID-19 (kierownik: ks. dr hab. 

Mirosław Chmielewski, prof. KUL); realizowany w 

ramach finansowanego przez Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego projektu RID (Regionalna 

Inicjatywa Doskonałości) Filozofia i teologia w 

https://www.kul.pl/ks-dr-hab-piotr-stanisz-prof-kul,art_1101.html
https://www.kul.pl/ks-dr-hab-piotr-stanisz-prof-kul,art_1101.html
https://doi.org/10.31268/PS.2019.41


kontekście współczesnych przemian nauki 

(kierownik: dr hab. Monika Walczak, prof. KUL), 

2020-2021. 

Doświadczenie w kierowaniu doktoratami 

Liczba dotychczas wypromowanych 

doktorów 
9 

Liczba aktualnie otwartych przewodów 

doktorskich 
2 

Liczba aktualnych doktorantów przed 

otwarciem przewodu 

1 

Liczba aktualnych doktorantów w 

Szkole Doktorskiej KUL 
0 

Oferta i oczekiwania wobec kandydatów 

Potencjalna tematyka doktoratów, które 

promotor chciałby prowadzić 
Tematy z zakresu podanych wyżej zainteresowań 

naukowych   

Liczba doktorantów, których 

promotor mógłby przyjąć  

1 

Oczekiwania wobec kandydatów (np. 

zainteresowania naukowe, 

dotychczasowe osiągnięcia, 

kompetencje naukowe, społeczne, 

językowe)  

Gruntowna znajomość polskiego prawa 

wyznaniowego; kompetencje językowe 

pozwalające na korzystanie ze źródeł i literatury 

prawniczej w co najmniej jednym języku obcym.   

Warunki lokalowe oferowane dla 

indywidualnej pracy doktoranta (np. 

laboratorium, wspólny pokój) 

Wspólny pokój pracowników Katedry Prawa 

Wyznaniowego. 

Ewentualne środki finansowe na 

badania naukowe doktorantów (np. 

grant) 

Wsparcie w staraniach o granty.  

Forma kontaktu  (np. e-mail, godziny i 

miejsce konsultacji, link dostępu do 

Teams) 

pstan@kul.pl 

 

 

 


