
dr hab. Przemysław Saganek, prof. INP PAN 
 
Prawo międzynarodowe i europejskie 
 
prof. dr hab. Władysław Czapliński 
 
Prawo międzynarodowe publiczne  
Stosunki zewnętrzne UE 
 
dr hab. Łukasz Gruszczyński, prof. INP PAN 
 
Międzynarodowe prawo gospodarcze, w tym prawo WTO oraz międzynarodowy 

arbitraż inwestycyjny, prawo gospodarcze Unii Europejskiej  
prof. dr hab. Roman Wieruszewski 
 
dr hab. Ireneusz C. Kamiński, prof. INP PAN 
 
Prawa człowieka, ochrona praw człowieka – system krajowy i międzynarodowy 
 
dr hab. Karolina Wierczyńska, prof. INP PAN 
 
Międzynarodowe prawo publiczne ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego 

prawa karnego oraz odpowiedzialności międzynarodowej jednostek i państw 
 
prof. dr hab. Jan Barcz  
Prawo międzynarodowe publiczne; prawo europejskie 
 
dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN 
 
Prawo konstytucyjne 
 
prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz  
Prawo konstytucyjne – polskie i europejskie 
 
prof. dr hab. Andrzej Bierć 
 
Prawo cywilne w tym: prawo umów, prawo bankowe, elektroniczny obrót prawny 
 
prof. dr hab. Bogudar Kordasiewicz 
 
Prawo cywilne (ochrona dóbr osobistych, prawo środków masowego przekazu, 

przedawnienie roszczeń, zabezpieczenie kredytów) 
 
dr hab. Monika Tarska, prof. INP PAN 
 
Prawo handlowe 
 
dr hab. Barbara Bajor, prof. INP PAN 
 
Prawo bankowe (umowy bankowe, bankowość elektroniczna, elektroniczne instrumenty 

płatnicze, usługi płatnicze)  
Prawo obrotu elektronicznego 



 

 

dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN 
 

Prawo własności intelektualnej i nowych technologii 
 

dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL 
 

Prawo handlowe 
 

prof. dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska 
 

Prawo gospodarcze publiczne  

Prawo bankowe  

Prawo finansowe 
 

dr hab. Przemysław Polański, prof. ALK 
 

Prawo informatyczne 
 

prof. dr hab. Stanisław Piątek  

Prawo komunikacji elektronicznej 
 

dr hab. Helena Żakowska-Henzler, prof. INP PAN 

Prawo własności intelektualnej 
 

prof. dr hab. Jacek Lang  

Prawo budowlane i gospodarki przestrzennej. Prawo samorządu terytorialnego. 
 

dr hab. Zbigniew Cieślak, prof. UKSW  

Prawo administracyjne  

prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski 
 

Problemy komunikacyjne w tworzeniu i stosowaniu prawa 
 

prof. dr hab. Alina Jurcewicz 
 

Prawo rolne, prawo żywnościowe, międzynarodowy obrót produktami rolnymi - 

aspekty prawne 
 

dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara, prof. INP PAN 
 

Prawo karne materialne i procesowe 
 

dr hab. Paweł Daniluk, prof. INP PAN 
 
Prawo karne, prawo wykroczeń, prawo medyczne, 

konstytucyjne aspekty prawa represyjnego 

 

dr hab. Jacek Kosonoga, prof. INP PAN 
 

Postępowanie karne i prawo karne materialne 
 

dr hab. Hanna Kuczyńska, prof. INP PAN  

Międzynarodowe prawo karne, postępowanie karne, europejskie prawo karne 



dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN 
 
Międzynarodowe prawo karne, prawo karne Unii Europejskiej, prawo karne gospodarcze 
 

prof. dr hab. Ryszard Stefański  

Prawo karne materialne i procesowe 
 

dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN 
 

2 seminaria: 
 

• Kryminologia i wiktymologia  
• Prawo migracyjne 

 

prof. dr hab. Zbigniew Lasocik 
 

Kryminologia 
 

prof. dr hab. Irena Rzeplińska 
 

Kryminologia 
 

prof. dr hab. Andrzej Rzepliński 
 

Kryminologia, polityka kryminalna 
 

prof. dr hab. Ewa Gruza  

Kryminalistyka 
 

dr hab. Adam Habuda, prof. INP PAN  

Prawo ochrony środowiska 
 

prof. dr hab. Bartosz Rakoczy  

Prawo ochrony środowiska 
 

dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN 
 

Prawo konkurencji 
 

prof. dr hab. Jerzy Wratny  

Polskie i europejskie prawo pracy 
 

dr hab. Dawid Miąsik, prof. INP PAN 
 

Relacje między prawem UE a prawem krajowym i ich konsekwencje w obszarze 

prawa gospodarczego 
 

prof. dr hab. Andrzej Wróbel 
 

Prawo UE 
 

dr hab. Monika Szwarc, prof. INP PAN  

Prawo UE 
 

dr hab. Helena Żakowska-Henzler, prof. INP PAN 

Prawo własności intelektualnej 



dr hab. Marek Andrzejewski, prof. INP PAN 
 

Prawna ochrona rodziny 
 

dr hab. Artur Mudrecki, prof. ALK 
 

Prawo podatkowe 
 

dr hab. Maria Boratyńska, prof. UW 
 

Prawo medyczne 
 

dr hab. Bartłomiej Nowak, prof. ALK 
 

Prawo publiczne gospodarcze 


