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         Toruń, 3 marca 2014 r. 
Dr Katarzyna Maria Witkowska-Chrzczonowicz 
Adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego 
Wydział Prawa i Administracji 
UMK w Toruniu 
 

Autoreferat  

przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych w języku polskim 

 

I.  śyciorys zawodowy i zainteresowania naukowo-badawcze 

 Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK rozpoczęłam w 2000 roku. 

Od drugiego roku studiów aŜ do ich końca rokrocznie przyznawano mi indywidualny tok 

studiów, którego opiekunem był Prof. dr hab. Tadeusz Wasilewski. W roku akademickim 

2001/2002 pobierałam stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce. Natomiast w 

roku akademickim 2002/2003 i 2003/2004, czyli na trzecim i czwartym roku studiów 

przyznano mi stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za szczególne osiągnięcia w 

nauce. W roku akademickim 2002/2003 przyznano mi uchwałą Senatu UMK z 23 września 

2003 r., tytuł najlepszego studenta UMK. Studia ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym, ze 

średnią ocen 5,0, egzaminem magisterskim złoŜonym w dniu 9 lipca 2004 r. Pracę 

magisterską „Traktat Ustanawiający Konstytucję dla Europy jako substrat supranacjonalnej 

wizji jednoczącego się kontynentu” napisałam i obroniłam pod kierunkiem naukowym Prof. 

dra hab. Jana Galstera. W dniu 1 października 2004 r. otrzymałam tytuł najlepszego 

absolwenta UMK przyznany uchwałą Senatu UMK z 21 września 2004 r., 1 października 

2004 r. otrzymałam równieŜ Medal Honorowy Senatu UMK przyznany wraz z tytułem 

najlepszego absolwenta UMK uchwałą Senatu UMK z 21 września 2004 r.  

 W latach 2001-2003 studiowałam takŜe w Centrum Studiów Europejskich im. J. 

Monneta przy UMK w Toruniu. Dodatkowe, dwuletnie europejskie studia specjalne 

ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym. W dniu 24 września 2003 r. obroniłam pracę 

dyplomową pt. „Prawo do poszanowania Ŝycia prywatnego świetle standardów Rady Europy” 

napisaną pod kierunkiem naukowym Prof. dra hab. Tadeusza Jasudowicza.  

 W okresie 27 lipca 2003 – 2 sierpnia uczestniczyłam w wykładach szkoły letniej 

„Rechtshistorische Wurzeln Europas” w Europäische Akademie w Bad Bevensen, pod egidą 

Uniwersytetu w Lüneburgu i z inspiracji Prof. Jörga Wolffa, prowadzonych w językach 

niemieckim i angielskim przez wybitnych profesorów – historyków prawa z całej Europy w 

Bad Bevensen.  
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 We wrześniu 2003 roku odbyłam miesięczną praktykę w Departamencie Prawno-

Traktatowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, natomiast w lipcu 2001 roku odbyłam 

praktykę w kancelarii notarialnej w Toruniu.  

 Na czwartym roku studiów, w drugim semestrze (18.02.2004-26.06.2004) wyjechałam 

na stypendium programu Erasmus na Wydział Prawa prestiŜowego uniwersytetu LUISS 

Guido Carli w Rzymie (Liberà Università Internazionale degli Studi Sociali). Uczestniczyłam 

tam m.in. w kursie prawa europejskiego prowadzonym w języku angielskim przez Prof. 

Martjina van Empela i złoŜyłam egzamin z tego przedmiotu z najwyŜszą oceną 30 e lode (z 

wyróŜnieniem). 

 Od 1 października 2004 r. zostałam zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze 

Prawa Europejskiego kierowanej przez Prof. dra hab. Jana Galstera. Był On promotorem 

mojej pracy doktorskiej, „Pozycja prawna Komisji Europejskiej w systemie instytucjonalnym 

Wspólnot Europejskich”, jej publiczna obrona odbyła się 13 marca 2008 r. na Wydziale 

Prawa i Administracji UMK w Toruniu, a recenzentami byli Prof. zw. dr hab. Jan 

Wawrzyniak z Instytutu Nauk Prawnych PAN z Warszawy oraz Dr hab. Mariusz Muszyński, 

prof. UKSW. Stopień naukowy doktora nauk prawnych, specjalność – prawo europejskie 

uzyskałam na mocy uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji UMK z dnia 18 marca 

2008 r. Praca w zmienionej, uaktualnionej i uzupełnionej wersji została wydana drukiem 

jesienią 2008 r. - K. M. Witkowska – Chrzczonowicz, Pozycja prawna Komisji Europejskiej 

w systemie instytucjonalnym Wspólnot Europejskich, Toruń 2008, ISBN 978-83-7285-429-2 

(487 stron). Praca ta została bardzo dobrze przyjęta przez doktrynę i pozytywnie 

zrecenzowana przez Prof. dra hab. Jerzego Jaskiernię na łamach „Państwa i Prawa” (Zob. 

„Państwo i Prawo” nr 11/2009, s. 106-108) oraz przez Prof. UW, dra hab. Roberta 

Grzeszczaka w „Europejskim Przeglądzie Sądowym” (Zob. „Europejski Przegląd Sądowy” nr 

3/2009, s. 61-62).  

 Od 1 czerwca 2008 r. zostałam zatrudniona w Katedrze Prawa Europejskiego na 

stanowisku adiunkta i dzięki sugestii Kierownika Katedry, Pana Prof. dra hab. Jana Galstera, 

zdecydowałam o kontynuowaniu pracy naukowo-badawczej w obszarze prawa 

instytucjonalnego Unii Europejskiej. Efektem rozpoczętych wówczas prac naukowych jest 

moja rozprawa habilitacyjna Dynamika rozwoju Rady Europejskiej w systemie 

instytucjonalnym Unii Europejskiej. Studium prawno-ustrojowe, Toruń 2014 (384 strony). 

Ogromne znaczenie dla powstania monografii miały moje pobyty naukowo-badawcze, które 

odbyłam w okresie 8 czerwca – 8 lipca 2009 r.  w Rzymie; był to miesięczny pobyt naukowy 
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na Wydziale Prawa i Wydziale Nauk Politycznych Libera Università Internazionale degli 

Studi Sociali (LUISS), dzięki uzyskanemu stypendium Fundacji Margrabiny J.S. 

Umiastowskiej w Rzymie oraz dwukrotnie w okresie 22 października – 30 października 2008 

r. oraz od 16 listopada do  22 listopada 2009 r.  w Pradze; były to  pobyty naukowe na 

Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze połączone z kwerendą biblioteczną. Te 

pobyty stypendialne i naukowe umoŜliwiły mi dostęp do ogromnej bazy naukowej i 

źródłowej niedostępnej lub trudno dostępnej w Polsce, oraz wymianę poglądów z uczonymi 

włoskimi i czeskimi. Współpracuję z Panem Profesorem Gianem Candido De Martinem 

(Uniwersytet LUISS w Rzymie, Centrum Badań nad Administracją Publiczną im. Vittorio 

Bacheleta), a na Uniwersytecie Karola w Pradze współpracuję z Panem Profesorem  Jířim 

Zemánkiem, sędzią Sądu Konstytucyjnego Republiki Czeskiej z Katedry Prawa 

Europejskiego oraz z jej Kierownikiem, Prof. Lubošem Tichym, którzy w 2009  r. zaprosili 

mnie do wygłoszenia w języku angielskim referatu “Adoption of the euro by Poland – loss of 

sovereignty or its enhancement?” na międzynarodowej konferencji “Sovereignty and 

Competences of the European Union” zorganizowanej przez Katedrę Prawa Europejskiego 

Wydziału Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze. Współpracuję takŜe z  Panem Profesorem 

Janem Gronským oraz z  Panią Dr. Věřą Jiráskovą z Katedry Prawa Konstytucyjnego UK w 

Pradze oraz z Panem Profesorem Jiřím Jiráskiem, Kierownikiem Katedry Prawa 

Konstytucyjnego i Prawa Międzynarodowego Publicznego z Wydziału Prawa Uniwersytetu 

Palackiego w Ołomuńcu.  

 Oba pobyty praskie miały takŜe duŜe znaczenie dla powstania monografii, której 

jestem współautorką, a która została wydana drukiem po moim doktoracie, a przed 

opublikowaniem rozprawy habilitacyjnej. Napisałam ją wspólnie z dr (obecnie dr hab.) 

Marcinem CzyŜniewskim z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK, z 

którym od kilku lat aktywnie współpracuję naukowo. Jest to monografia M. CzyŜniewski, K. 

Witkowska-Chrzczonowicz, Prezydencja Republiki Czeskiej w Radzie Unii Europejskiej. 

Studium prawno-politologiczne, Warszawa 2011, ISBN 978-83-7666-077-6 (400 stron). 

KsiąŜka ta spotkała się z entuzjastycznym wręcz przyjęciem w Republice Czeskiej i 

dwukrotnie została bardzo pozytywnie zrecenzowana: najpierw przez Pana JUDr. Maxima 

Tomoška z Katedry Prawa Konstytucyjnego i Prawa Międzynarodowego Publicznego z 

Wydziału Prawa Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu w znanym w Republice Czeskiej 

czasopiśmie naukowym „Politologickà revue” nr 2/2011, s. 182-186, a następnie przez Panią 

JUDr. Lenkę Vostrę, Ph.D. z Instytutu Państwa i Prawa Czeskiej Akademii Nauk w Pradze w 

prestiŜowym „Právníku” nr 3/2012, s. 332-333. 
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 Moje zainteresowania naukowe miały zawsze ścisły związek z moją pracą 

dydaktyczną. Od początku zatrudnienia na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu 

prowadzę rozmaite zajęcia na kierunkach prawo, administracja, europeistyka, europeistyka z 

filologią włoską (najpierw ćwiczenia, a następnie wykłady, proseminaria i seminaria) z 

zakresu prawa Unii Europejskiej (prawo instytucjonalne i materialne), a takŜe wykład 

fakultatywny „Podstawy ustroju konstytucyjnego Republiki Czeskiej”, który uruchomiłam w 

roku akademickim 2008/2009 i który rokrocznie wybiera nawet kilkuset studentów. 

 

II.  Podstawowe obszary badawcze 

 

 Moje zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół kilku obszarów 

badawczych w obrębie prawa Unii Europejskiej (zasadniczo jest to prawo instytucjonalne 

UE) oraz polskiego, włoskiego, czeskiego i niemieckiego prawa konstytucyjnego oraz z 

pogranicza obu tych dziedzin.  

 Zgromadzony przeze mnie dorobek naukowy, łącznie z rozprawą habilitacyjną 

obejmuje 79 pozycji (zgodnie z oceną parametryczną oszacowany został łącznie na 292 

punkty), z czego 54 prace ukazały się po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, a 25 przed 

uzyskaniem stopnia naukowego doktora. 14 z moich publikacji jest wydanych w językach 

obcych (w jęz. angielskim, w jęz. włoskim, w jęz. czeskim oraz jęz. ukraińskim). 13 

publikacji (oraz jeden przedruk) wydałam za granicą (w RFN, w Republice Czeskiej, w 

Republice Włoskiej, w Republice Rumunii i na Ukrainie). Obejmuje on 3 monografie (w tym 

jedną we współautorstwie), udział w 1 komentarzu, jestem równieŜ autorką (lub współautorką 

w 50-80%) w sumie 20 rozdziałów w 4 (wraz z ich kolejnymi wydaniami) podręcznikach 

akademickich (pod red. Prof. dra hab. Jana Galstera, Prof. dra hab. Zbigniewa Witkowskiego i 

dra hab. Marka Kolasińskiego, prof. UMK). W moim dorobku znajduje się takŜe 25 

artykułów lub głosów w dyskusji opublikowanych w języku polskim w Polsce, 3 artykuły 

opublikowane w językach obcych w Polsce. Mam 13 publikacji zagranicznych (w tym studia, 

artykuły i recenzje oraz 1 przedruk) wydanych w  pięciu państwach (w RFN, w Republice 

Włoskiej, w Republice Czeskiej, w Republice Rumunii i na Ukrainie). Publikowałam po 

angielsku, włosku, czesku i ukraińsku. Jestem autorką recenzji opublikowanej w Republice 

Czeskiej oraz dwóch recenzji i dwóch not recenzyjnych opublikowanych w Polsce. Wiedzę 

prawniczą staram się takŜe w miarę moŜliwości łączyć z moją wielką pasją, jaką są języki 

obce. Jestem autorką opracowań i przekładów orzeczeń, tekstów i streszczeń z języka 

polskiego na język czeski i z języka czeskiego na język polski (w sumie 5 pozycji). Jestem 
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współredaktorem 3 dzieł zbiorowych w (35-40%) takŜe we współpracy z uczonymi czeskimi i 

włoskimi. Jestem autorką jednej opinii napisanej dla Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej 

w Polsce oraz jednej publikacji elektronicznej. Poza publikacjami naukowymi próbowałam 

takŜe swoich sił w reportaŜu; mój tekst o poŜegnaniu Ojca Świętego Jana Pawła II został 

opublikowany w ksiąŜce z serii „Biblioteka Gazety Wyborczej” „Byliśmy z Nim”, wyd. 

AGORA, Warszawa 2006.  

Na mój dotychczasowy dorobek naukowy składają się zagadnienia, które kształtują 

dające się wyodrębnić następujące obszary badawcze: 

1. Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej: 

Od czasu podjęcia pracy nad rozprawą doktorską jest to mój podstawowy obszar 

zainteresowań badawczych. Skupiłam swoją uwagę na nim, gdyŜ – zwłaszcza jeśli chodzi o 

Komisję Europejską, prezydencję oraz Radę Europejską – były to obszary, które całościowo 

nie cieszyły się nadmierną popularnością w polskiej doktrynie prawa europejskiego, a 

praktyka, w świetle regulacji Traktatu z Lizbony staje się coraz bardziej interesująca. Ponadto 

o moim zainteresowaniu prezydencją Rady UE zdecydowała perspektywa objęcia jej przez 

Polskę w drugim półroczu 2011 roku. Z tą problematyką badawczą wiąŜe się ściśle 19 moich 

następujących publikacji naukowych: 

a) monografie: 

– K. M. Witkowska – Chrzczonowicz, Pozycja prawna Komisji Europejskiej w systemie 

instytucjonalnym Wspólnot Europejskich, Toruń 2008, ISBN 978-83-7285-429-2 (487 stron)

  

– M. CzyŜniewski, K. Witkowska-Chrzczonowicz, Prezydencja Republiki Czeskiej w Radzie 
Unii Europejskiej. Studium prawno-politologiczne, Warszawa 2011, ISBN 978-83-7666-077-
6 (400 stron)  

Mój udział  stanowi 60%. 

 

– K.M. Witkowska-Chrzczonowicz, Dynamika rozwoju Rady Europejskiej w systemie 
instytucjonalnym Unii Europejskiej. Studium prawno-ustrojowe, Toruń 2014 (384 strony),  

b) Komentarze: 

– K. M. Witkowska – Chrzczonowicz, Komisja, art. 211- 219 (w:) A. Wróbel, D. Kornobis – 
Romanowska, J. Łacny (red.), Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską, t. III (art. 189-
314), Warszawa 2010, ISBN 978-83-264-0188-6, s. 198-259.  

c) Podręczniki akademickie (udział w podręcznikach akademickich 
rozpisany na rozdziały i kolejne wydania)  
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– K. Witkowska – Chrzczonowicz, System instytucjonalny Wspólnot Europejskich oraz Unii 
Europejskiej (w:) J. Galster (red.), Podstawy prawa Unii Europejskiej. Zarys wykładu, Toruń 
2006, ISBN 978 – 83-7285-305-9, s. 127-193. 

– K. M. Witkowska, System instytucjonalny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej(w:) 
J. Galster, Z. Witkowski, K. M. Witkowska, Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Toruń 
2006, ISBN 83-7285-267-7, s.89-154. 

– K. Witkowska-Chrzczonowicz, System instytucjonalny Unii Europejskiej (w:) J. Galster 
(red.), Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony. Zarys 
wykładu, Toruń 2010, ISBN 978-83-7285-581-7, s.137-216. 

– K. Witkowska-Chrzczonowicz, System instytucjonalny Unii Europejskiej (w:) J. Galster 
(red.), Unia Europejska w dobie przemian ustrojowych. Zagadnienia systemowe i 
instytucjonalne, Toruń 2013, s. 59-149, ISBN 978-83-7285-720-0 

 

d) Artykuły i studia oraz głosy w dyskusji w języku polskim 
opublikowane w Polsce: 

– K. M. Witkowska, Konstytucja czy Traktat Konstytucyjny? Próba określenia charakteru 
prawnego Traktatu Ustanawiającego Konstytucję dla Europy, „Prawo i Administracja” – 
rocznik WyŜszej Szkoły Biznesu w Pile, R. Budzinowski (red.), Piła 2004, s. 77 – 94; ISBN 
83-89873-60-5.  

– K. M. Witkowska, Konwent Europejski. Geneza, charakter prawny, efekty prac, „Zeszyty 
naukowe WyŜszej Suwalsko - Mazurskiej Szkoły im. Jana Pawła II w Suwałkach”, J.F. 
Terelak (red.), nr 11/2005, s. 38-58; ISSN 1730-6418.  

– K. M. Witkowska, P. Chrzczonowicz, Pozycja prawna Trybunału Obrachunkowego w 
systemie instytucjonalnym Wspólnot Europejskich, „Zeszyty Naukowe WSSM w Suwałkach” 
nr 14/2006, s. 96-113, ISSN 1730-6418  

Mój udział stanowi 50%. 

– K. Witkowska – Chrzczonowicz, Etyka członków Komisji Europejskiej w teorii i w 
praktyce (w:) T. Jasudowicz, M. Balcerzak (red.), Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Jana 
Białocerkiewicza, Toruń 2009, s. 579 – 596, ISBN 978 – 83 – 7285 – 433 – 9 

– K. Witkowska - Chrzczonowicz, głos w dyskusji redakcyjnej "Przeglądu Sejmowego" na 
temat funkcjonowania Unii Europejskiej, która odbyła się w dniu 21 kwietnia 2010 roku, 
"Przegląd Sejmowy" nr 4/2010 , s. 300- 302, ISSN 1230-5502.  

– Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, Perspektywy polskiej prezydencji składów Rady 
Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2011 roku (w:) T. Jasudowicz (red.), 
Demokratyczne państwo prawne in statu nascendi, Bydgoszcz 2010, s. 67-85, ISBN 978-83-
89914-34-7  

e) Artykuły i studia w j ęzykach obcych opublikowane w Polsce: 

– K. Witkowska – Chrzczonowicz The Constitutional Reform of the European Commission 
(w:) J. Maliszewska – Nienartowicz (red.), European Union at the Crossroads: the Need for 
Constitutional and Economic Changes, Toruń 2007, ISBN 978-83-7285-343-1, s. 80-91  

– K. Witkowska – Chrzczonowicz, La caduta del comunismo, la trasformazione 
costituzionale in Polonia e la posizione della Polonia nell’Unione Europea dopo cinque anni 
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dall’ingresso, Toruńskie Studia Polsko – Włoskie” - „Studi Polacco-Italiani di Toruń”, tom V, 
Toruń 2009, s. 139-164, ISBN 978-83-231-2356-9  

f) Artykuły i studia w j ęzykach obcych opublikowane za granicą: 

- W Republice Włoskiej 

– K. Witkowska – Chrzczonowicz, Alcune riflessioni sul diritto elettorale polacco per 
l’elezione del Parlamento europeo (w:) G. C. De Martin, Z. Witkowski, P. Gambale, E. 
Griglio, Le evoluzioni della legislazione elettorale „di contorno“ in Europa. Atti del III 
Colloquio italo-polacco sulle trasformazioni istituzionali, „Collana di Quaderni del Centro di 
ricerca sulle amministrazioni pubbliche „Vittorio Bachelet“, Nuova serie 11, Padova – Milano 
2011,ISBN 978-88-13-32222-9,s.401-415. 

 
 
– W Republice Rumunii: 
 – K. Witkowska-Chrzczonowicz, The Czech Presidency in the Council of the European 
Union as a „Lesson” for the New EU Member States, “Annales Universitatis Apulensis”, 
Series Jurisprudentia nr 14/2011, Editura Aeternitas Alba Iulia 2001, Univerisitatea “1 
Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept Si Stiinte Sociale Specializarea Drept, s. 
244-252, ISSN 1454-4075 
 
g) Publikacje elektroniczne: 

– K. Witkowska - Chrzczonowicz, Czeska prezydencja lekcją dla Polski? Opinia napisana dla 
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, dostępna na stronie 
http://ec.europa.eu/polska/news/opinie/100721_czeska_prezydencja_pl.htm 
 
2. Kolejnym waŜnym obszarem moich zainteresowań naukowych są relacje między polskim 

prawem konstytucyjnym a prawem Unii Europejskiej oraz szeroko rozumiane 

ustrojowe problemy obecności Polski w Unii Europejskiej, przy czym badania nad tą 

problematyką często osadzam w kontekście prawnoporównawczym, co odzwierciedlają tytuły 

innych moich publikacji. Szczególnie interesująca wydawała mi się zawsze komparatystyka 

rozwiązań polskich i czeskich (jako państw bardzo podobnych w zakresie swoich 

doświadczeń transformacji ustrojowej i obranej drogi politycznej ku integracji europejskiej) 

oraz polskich i włoskich oraz niemieckich (zwłaszcza w kontekście problemów, z którymi 

Włosi i Niemcy musieli poradzić sobie od razu po utworzeniu Wspólnot Europejskich, a 

przed którymi Polacy stanęli dopiero po akcesji do Unii Europejskiej w 2004 r.). Wnioski z 

przeprowadzanych na tej płaszczyźnie badań implikują dwie generalne konkluzje. Po 

pierwsze, Ŝe warto i trzeba czerpać zarówno z doświadczeń państw, które są we Wspólnotach 

(Unii Europejskiej) długo, ale i takich, które w tym samym czasie, co Polska wypracowują 

swoje oryginalne, właściwe sobie rozwiązania. Po drugie zaś, Ŝe inspiracje te choć często na 

pierwszy rzut oka mogą rodzić pokusę prostego „skopiowania” ich i przeniesienia na rodzimy 

grunt rozwiązań ustrojowych, lecz często dopiero pogłębiona ich analiza moŜe i powinna  
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prowadzić do refleksji, Ŝe jeśli coś sprawdza się w warunkach np. państwa federalnego (jak 

RFN), nie musi okazać się uŜyteczne w praktyce państwa unitarnego, jakim jest Polska. Z 

kolei polskie doświadczenia są przedmiotem ogromnego zainteresowania ze strony uczonych 

w innych państwach Unii Europejskiej, z którymi stale współpracuję. Stąd znaczną część prac 

wchodzących w skład mojego dorobku z zakresu relacji między polskim prawem 

konstytucyjnym a prawem Unii Europejskiej oraz ustrojowych problemów obecności Polski 

w Unii Europejskiej regularnie publikowałam na zaproszenia Pana Prof. G.C. De Martina z 

Instytutu Vittorio Bacheleta na Uniwersytecie LUISS w Rzymie we Włoszech oraz w 

Republice Czeskiej na zaproszenie Panów Profesorów Luboša Tichego i Jiřího Zemànka z 

Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Karola w Pradze w językach obcych. Ze 

wskazaną wyŜej problematyką badawczą wiąŜą się moje następujące publikacje: 

a)Podręczniki akademickie (udział w podręcznikach akademickich rozpisano na 
rozdziały i kolejne wydania): 

– K. M. Witkowska, Konstytucyjnoprawny wymiar członkostwa Polski w Unii Europejskiej 
(w:), Z. Witkowski (red), Prawo konstytucyjne, Toruń 2006, wyd. ISBN 978- 83- 7285 – 273-
1, s. 97-156. 

– K. M. Witkowska – Chrzczonowicz, Konstytucyjnoprawny wymiar członkostwa Polski w 
Unii Europejskiej (w:) Z. Witkowski (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2009, ISBN 978- 83- 
7285 – 485-8, s. 91-139.  

 – K. Witkowska – Chrzczonowicz, Konstytucyjnoprawny wymiar członkostwa RP w Unii 
Europejskiej (w:) J. Galster (red.), Podstawy prawa Unii Europejskiej. Zarys wykładu, Toruń 
2006, ISBN 978 – 83-7285-305-9, s. 539-568. 

– K. Witkowska-Chrzczonowicz, Konstytucyjnoprawny wymiar członkostwa 
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (w:) J. Galster (red.), Podstawy prawa Unii 
Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony. Zarys wykładu, Toruń 2010, ISBN 978-
83-7285-581-7, s. 413-456. 

– K. M. Witkowska-Chrzczonowicz, Konstytucyjnoprawny wymiar członkostwa Polski w 
Unii Europejskiej (w:) Z. Witkowski (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2011, ISBN 978-83-
7285-601-2 s. 110-142. 

– K. M. Witkowska-Chrzczonowicz, Konstytucyjnoprawny wymiar członkostwa Polski w 
Unii Europejskiej (w:) Z. Witkowski (red.), Prawo konstytucyjne, Wyd. XIV, Toruń 2013, s. 
110-140, ISBN 978-83-7285-733-0 

b) Artykuły i studia opublikowane w Polsce:  

- K. M. Witkowska, Suwerenność państwowa a ponadnarodowa integracja w świetle 
członkostwa Polski w Unii Europejskiej, R. Budzinowski (red.), „Prawo i Administracja” ” – 
rocznik WyŜszej Szkoły Biznesu w Pile, Piła 2005, s. 297- 323; ISBN 83-89873-71-0 

– K. Witkowska – Chrzczonowicz, P. Chrzczonowicz, Polska w Unii w świetle 
orzecznictwa”, „Prawo Europejskie w Praktyce” nr 7-8/2007, ISSN 1733-2036, s. 125 – 133  

Mój udział stanowi 50%. 
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– K. Witkowska – Chrzczonowicz, Europejskie opcje integracyjne wybranych państw 
członkowskich Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Włoch, Francji i Polski 
oraz perspektywy dla Ukrainy (w:) J. Białocerkiewicz, O. Jacyszyna (red.), Polska dwa lata w 
Unii Europejskiej. Podstawy funkcjonowania i współpracy z państwami aspirującymi do 
członkostwa, Toruń 2007, s. 115 – 131, ISBN – 978 – 231 – 2152-7.  

– K. Witkowska - Chrzczonowicz, Suwerenność państwowa a przyjęcie euro przez Polskę, 
"Zeszyt Naukowy Katedry Prawa i Administracji" z serii: "Zeszyty Naukowe Górnośląskiej 
WyŜszej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego" S. Kalus (red.), z. 41/2010, Katowice 
2010, s. 35-53, ISSN 1428-9520  

– K. Witkowska-Chrzczonowicz, Perspektywy polskiej prezydencji składów Rady Unii 
Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2011 roku (w:) T. Jasudowicz (red.), Demokratyczne 
państwo prawne in statu nascendi, Bydgoszcz 2010, s. 67-85, ISBN 978-83-89914-34-7  

– K. M. Witkowska – Chrzczonowicz, Ústavněpràvní podmínky přistoupení a členství Polské 
republiky v Evropské unii (w:) Z. Witkowski, V. Jirasková, K. M. Witkowska – 
Chrzczonowicz (red.), Konstytucjonalizm czeski i polski 15 i 11 lat po uchwaleniu 
konstytucji obu państw. I Polsko – czeskie Seminarium Prawnicze, Toruń 2009, s. 143-155, 
ISBN 978-83-231-2346-0  

– K. Witkowska – Chrzczonowicz, La caduta del comunismo, la trasformazione 
costituzionale in Polonia e la posizione della Polonia nell’Unione Europea dopo cinque anni 
dall’ingresso, Toruńskie Studia Polsko – Włoskie” - „Studi Polacco-Italiani di Toruń”, tom V, 
Toruń 2009, s. 139-164, ISBN 978-83-231-2356-9  

 
Artykuły i studia wydane za granicą:  

- w Republice Włoskiej:  

– K. Witkowska – Chrzczonowicz, P. Chrzczonowicz, I rapporti tra l’ordinamento interno e 
quello comunitario nella giurisprudenza costituzionale polacca: profili ricostruttivi e spunti 
problematici (w:) G. C. De Martin, Z. Witkowski, P. Gambale (red.), Riforme costituzionali e 
itinerari della democrazia in Europa: Italia e Polonia a confronto. Atti del I Colloquio italo-
polacco sulle trasformazioni istituzionali. Collana di Quaderni del Centro di ricerca sulle 
amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet”, Nuova serie 6, CEDAM, Padova 2007, s. 
221-244, ISBN 978-88-13-28085-7  

Mój udział stanowi 50%. 

 

*K. Witkowska, P. Chrzczonowicz, I rapporti tra l'ordinamento interno e quello comunitario 
nella ricostruzione della giurisprudenza costituzionale polacca : profili ricostruttivi e spunti 
problematici, “Poloniaeuropae” nr 3/2013, Tytuł tomu: Trasformazioni istituzionali e 
cammino della democrazia : un confronto tra Italia e Polonia, ISSN 2281-4175, s. 1-16. 
http://www.poloniaeuropae.eu/wp-content/uploads/2012/11/Witkowska_cost_polacca.pdf 
 
 Mój udział stanowi 50% - *przedruk na wniosek strony włoskiej 

 
 – w Republice Czeskiej:  
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– K. Witkowska – Chrzczonowicz, Organizační aspekty členství Polské republiky v Evropské 
unii ve světle judikatury Ústavního tribunálu, „Právník“, nr 6/2008, ISSN 0231-6625, s. 652-
671.  

– K. Witkowska – Chrzczonowicz, Adoption of the euro by Poland: Loss of sovereignty Or its 
enhancement? (w:) L.Tichý, T. Dumbrovský (red.), Sovereignty and Integration. Paradoxes 
and Development within Europe Today, Publikace Centra právní komparatistiky Právnické 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2010, s. 159-171, ISBN 978-80-904209-6-0 

– K. Witkowska - Chrzczonowicz, Vztah ústavního a evropského práva v judikatuře 
Ústavního tribunálu Polské republiky (w:) V. Jirásková , Z. Witkowski (red.), Ústavní systém 
České a Polské republiky po přistoupení k EU. Sborník z II. Česko-polského právnického 
semináře, Praha 2011, ISBN 978-80-87212-69-1, s. 177-189  

Redakcje naukowe: 
– Z. Witkowski, V. Jirasková, K. M. Witkowska – Chrzczonowicz (red.), Konstytucjonalizm 
czeski i polski 15 i 11 lat po uchwaleniu konstytucji obu państw. I Polsko – czeskie 
Seminarium Prawnicze, Toruń 2009, ISBN 978-83-231-2346-0 
 
Mój udział stanowi 40%. 

 
– J. Jirásek, Z. Witkowski, K. Witkowska-Chrzczonowicz (red.), Konstytucyjnoprawne 
aspekty członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej w Unii Europejskiej 
sześć lat po akcesji obu państw, Bydgoszcz 2010, ISBN 978-83-89914-36-1. 
 

Mój udział stanowi 40%. 

 

3. Następną płaszczyzną moich zainteresowań naukowych (o której juŜ wyŜej napomknęłam) 

są relacje między czeskim prawem konstytucyjnym a prawem Unii Europejskiej oraz 

ustrojowe problemy obecności Republiki Czeskiej w Unii Europejskiej. Zajęłam się tymi 

zagadnieniami z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, Ŝe zanim zainteresowałam się 

czeskim prawem konstytucyjnym, zafascynowana czeską literaturą i filmem, biegle 

nauczyłam się języka czeskiego. Po drugie zaś dlatego, Ŝe zgadzam się z tezą Pana Prof. dra 

hab. Krzysztofa Skotnickego z UŁ, wybitnego znawcy systemu konstytucyjnego Republiki 

Czeskiej, który przy kaŜdej okazji spotkania uczonych polskich i czeskich zawsze powtarza, 

Ŝe nie ma Ŝadnego państwa, które byłoby tak podobne do Polski, jeśli chodzi o 

doświadczenia, jak właśnie Republika Czeska. Wobec tego uznałam, Ŝe mogę wykorzystać 

znajomość języka, by docierać do opracowań czeskich badaczy nie przetłumaczonych na 

język polski i analizować wiele oryginalnych, inspirujących dla Polski, która w tym samym 

czasie wstępowała do NATO i Unii Europejskiej, co Republika Czeska, czeskich rozwiązań 

doktrynalnych oraz będących wynikiem działalności czeskiej judykatury. Efektem tej 

działalności naukowo-badawczej są następujące pozycje w moim dorobku: 



 11 

a) monografie: 

- M. CzyŜniewski, K. Witkowska-Chrzczonowicz, Prezydencja Republiki 
Czeskiej w Radzie Unii Europejskiej. Studium prawno-politologiczne, 
Warszawa 2011, ISBN 978-83-7666-077-6 (400 stron)  

Mój udział  stanowi 60%. 

b) Artykuły i studia w j ęzyku polskim opublikowane w Polsce:  

 – K. Witkowska – Chrzczonowicz, Konstytucyjnoprawne aspekty członkostwa Republiki 
Czeskiej w Unii Europejskiej w świetle orzecznictwa czeskiego Sądu Konstytucyjnego, 
„Przegląd Sejmowy“ nr 5/2008, s. 109-133, ISSN 1230-5502  

– K. Witkowska – Chrzczonowicz, Prawne aspekty członkostwa Republiki Czeskiej w Unii 
Europejskiej (w świetle orzecznictwa czeskiego Sądu Konstytucyjnego) (w:) J. Maliszewska 
– Nienartowicz (red.), Organizacja i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Zagadnienia 
wybrane, Toruń 2009, s. 325-344, ISBN 978-83-7285-464-3  

– K. Witkowska-Chrzczonowicz, Czeski sąd konstytucyjny wobec procesów integracyjnych 
w Unii Europejskiej i tzw. wspólnych wartości europejskich (ze szczególnym 
uwzględnieniem orzecznictwa dotyczącego konstytucyjności Traktatu z Lizbony) (w:) C. Mik 
(red.), Konferencja Unia Europejska: zjednoczeni w róŜnorodności, Warszawa, 14-15 grudnia 
2010 r., Warszawa 2012, ISBN 978-83-7666-195-7,s. 180-201. 

c)Artykuły i studia wydane za granicą:  

- w Republice Czeskiej:  

– K. Witkowska – Chrzczonowicz, Z. Witkowski, Konstytucje narodowe a zasada prymatu 
prawa wspólnotowego na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego RP oraz Sądu 
Konstytucyjnego Republiki Czeskiej (w:) K. Klima, J. Jirásek (red.), Pocta Jánu Gronskému, 
Plzeň 2008, s. 439 – 457, ISBN 978-80-7380-094-9  

Mój udział stanowi 80%. 

– W Republice Rumunii: 
– K. Witkowska-Chrzczonowicz, The Czech Presidency in the Council of the European 
Union as a „Lesson” for the New EU Member States, “Annales Universitatis Apulensis”, 
Series Jurisprudentia nr 14/2011, Editura Aeternitas Alba Iulia 2001, Univerisitatea “1 
Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de Drept Si Stiinte Sociale Specializarea Drept, s. 
244-252, ISSN 1454-4075 

d) Redakcje naukowe: 
 
– J. Jirásek, Z. Witkowski, K. Witkowska-Chrzczonowicz (red.), Konstytucjonoprawne 
aspekty członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej w Unii Europejskiej 
sześć lat po akcesji obu państw, Bydgoszcz 2010, ISBN 978-83-89914-36-1. 
 

Mój udział stanowi 40%. 

 
e) Publikacje elektroniczne: 
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– K. Witkowska - Chrzczonowicz, Czeska prezydencja lekcją dla Polski? Opinia napisana dla 
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, dostępna na stronie 
http://ec.europa.eu/polska/news/opinie/100721_czeska_prezydencja_pl.htm 
 
4.  Kolejną płaszczyzną moich badań naukowych są relacje między włoskim prawem 

konstytucyjnym a prawem Unii Europejskiej, a takŜe ustrojowe problemy obecności 

Republiki Włoskiej w Unii Europejskiej. Część moich studiów prawniczych odbyłam na 

Uniwersytecie LUISS w Rzymie, w ramach programu Erasmus, znam biegle w mowie i 

piśmie język włoski, co – w połączeniu z moimi nawiązanymi tam kontaktami naukowymi - 

pozwala mi na praktycznie nieograniczony dostęp do włoskiej literatury prawniczej. Odbyłam  

w Rzymie i w Maceracie liczne pobyty naukowe i stypendialne. Owocem moich 

zainteresowań naukowych związanych z Italią są następujące prace: 

a) Artykuły i studia w j ęzyku polskim opublikowane w Polsce:  

–  K. M. Witkowska, „Włochy a integracja europejska” (w:) Z. Witkowski (red.), 
Konstytucjonalizm włoski i polski w aktualnych fazach ich przemian, Toruń 2005, s. 97 – 
124; ISBN 83-7285-269-3.  

– K. Witkowska – Chrzczonowicz, Z. Witkowski, Konstytucje narodowe a zasada prymatu 
prawa wspólnotowego na tle orzecznictwa Sądu Konstytucyjnego Republiki Włoskiej i 
Trybunału Konstytucyjnego RP (w:) J. Wawrzyniak (red.), Tworzenie prawa w Polsce i we 
Włoszech (wybrane problemy). „Kozminski Academy Law School Papers”, No. I, Warszawa 
2008, s. 91- 108  

Mój udział stanowi 70%. 

 
b) Redakcje naukowe: 
 
– Z. Witkowski, G.C. De Martin, K. M. Witkowska – Chrzczonowicz (red.), Gwarancje 
konstytucyjne i środki kontroli w państwie demokratycznym z perspektywy dorobku 
konstytucyjnego Włoch i Polski, Toruń 2008, ISBN 978-83-7285-371-4. 
 

Mój udział stanowi 35%. 

 
5. Chciałabym wskazać takŜe na – przewijającą się od niedawna w moim dorobku naukowym 

- tematykę związaną z ratyfikacj ą Traktatu z Lizbony w Niemczech oraz z historią i 

współczesnymi problemami integracji RFN ze Wspólnotami Europejskimi i Unią 

Europejską w aspekcie prawnoporównawczym. Z tą problematyką badawczą wiąŜą się 

następujące artykuły w języku polskim opublikowane w Polsce, których jestem współautorką: 

–K. Witkowska – Chrzczonowicz, J. Rutynowski, Polityczne i ustrojowe problemy ratyfikacji 
Traktatu z Lizbony w RFN – wybrane zagadnienia, „Przegląd Sejmowy” nr 1/2011, s. 184-
207, ISSN 1230-5502  
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Mój udział stanowi 50%. 

–K.Witkowska-Chrzczonowicz, J. Rutynowski, Republika Włoska i Republika Federalna 
Niemiec – dwa państwa załoŜycielskie Wspólnot Europejskich na drodze integracji 
europejskiej, „Toruńskie Studia Polsko-Włoskie” – „Studi Polacco-Italiani di Toruń”, t. VII, 
Toruń 2011, ISSN 2083-1986, s. 111-147. 

Mój udział stanowi 50%. 

 

6. Za waŜną część mojego dorobku uwaŜam publikacje dotyczące szeroko rozumianej 

ochrony praw człowieka w Polsce i w Unii Europejskiej. Zajęłam się tą problematyką w 

następujących publikacjach: 

a) Artykuły w j ęzyku polskim opublikowane w Polsce:  

– K. Witkowska, Granice ingerencji państwa w prawo do prywatności w świetle orzecznictwa 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (w:) P. Chrzczonowicz, V. 
Kwiatkowska – Darul, K. Skowroński (red.), Społeczeństwo inwigilowane w państwie prawa 
pod redakcją, Toruń 2003, s. 25-35; ISBN 83-231-1608-3.  

– K. Witkowska, Rozwój praw podstawowych i konstytucjonalizmu w Unii Europejskiej, 
„Prawa Człowieka”, Humanistyczne Zeszyty Naukowe, A. Bisztyga (red.), zeszyt 9/2003, 
Katowice 2003, s. 157-165; ISBN 83-907512-8-3.  

– K. Witkowska – Chrzczonowicz, Sytuacja mniejszości narodowych w systemie Rady 
Europy oraz prawie Unii Europejskiej (w:) D. Górecki (red.), Sytuacja ludności polskiej na 
Wschodzie w świetle obowiązującego prawa i praktyki, Toruń 2009, s. 71-100, ISBN 978-83-
7285-483-4  

–K. Witkowska – Chrzczonowicz,  P. Chrzczonowicz, Wybrane problemy zapewnienia 
skutecznej ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej po wejściu w Ŝycie Traktatu z 
Lizbony, Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych, Tom II, Miscellanea, nr 2, 2012, s. 33 – 
46 [Wydawnictwo Kujawsko – Pomorskiej Szkoły WyŜszej w Bydgoszczy] (ISSN 1899-
4601)  

 Mój udział stanowi 50%. 

b)Artykuły i studia wydane za granicą:  

–w Republice Federalnej Niemiec:  

–K. M. Witkowska, „The Development of the Fundamental Rights and Constitutionalism in 
the European Union” (w:) Arbeitsbuch 2 (Kultur- und rechtshistorische Wurzeln Europas), 
Lüneburg 2006 - (Essays zur Kultur und Rechtsgeschichte Europas), ISBN 3-936999-17-1, 
Institut für Rechtswissenschaften, Jörg Wolff (red.), (wyd. Uniwersytet w Lüneburgu, 
Niemcy), s. 282-294.  

 
–w Republice Czeskiej:  

–K. Witkowska – Chrzczonowicz, Ochrona praw mniejszości narodowych w systemie 
prawnym Unii Europejskiej, „Acta Iuridica Olomucensis” Vědecký časopis právnický, vol. 
IV(X)- nr 7/2009, s. 368-373, ISSN 1801-0288  
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–w Republice Ukrainy: 
–Др. Катажина Вітковська-Хщоновіч, Др. Пьотр Хщоновіч, Актуальні проблеми 
забезпечення ефективної охорони основних прав людини в Європейському Союзі після 
набуття чинності Лісабонського договору, с. 70-71 [в:] Міжнародні та національні 
механізми захисту прав людини: виклики сьогодення: Матеріали міжнародної науково-
практичної конференції (8 квітня 2011 р., м. Донецьк, Україна) / Упор. Л. М. Дешко, Ю. 
В. Мазур. – Донецьк: Сучасний друк, 2011. – 287 с., ISBN: 978-966-639-471-5 

Mój udział stanowi 50%. 

 
–W Republice Rumunii: 
–Z. Witkowski, P. Chrzczonowicz, K. Witkowska-Chrzczonowicz, Constitutional and Penal 
Law Aspects of the Protection of Freedom of Conscience and Confession (Religion) in 
Poland, “Annales Universitatis Apulensis”, Series Jurisprudentia nr 15/2012, Editura 
Aeternitas Alba Iulia, Univerisitatea “1 Decembrie 1918”Alba Iulia, Facultatea de Drept Si 
Stiinte Sociale Specializarea Drept, s. 164-180, ISSN 1454-4075 

Mój udział stanowi  40%. 

 
–Z. Witkowski, K. Witkowska – Chrzczonowicz, P. Chrzczonowicz, The Efficiency of the 
Protection of Fundamental Rights in the European Union after the so-called Lisbon Reform, 
Annales Universitatis Apulensis, series Jurisprudentia, 16/2013, s. 191 – 201. [Editura 
Aeternitas Alba Iulia 2013] – (ISSN 1454 – 4075)  

Mój udział stanowi 40%.  

 

7. ChociaŜ nie jestem konstytucjonalistką, ale ze względu na wskazane juŜ wyŜej 

zainteresowania ustrojem Italii i Republiki Czeskiej (prowadzę nawet wykład fakultatywny 

„Podstawy ustroju konstytucyjnego Republiki Czeskiej” na moim macierzystym Wydziale 

Prawa i Administracji UMK) takŜe włoskie i czeskie prawo konstytucyjne stanowi 

przedmiot moich naukowych zainteresowań. W tym nurcie mieszczą się następujące 

publikacje: 

– K. Witkowska – Chrzczonowicz, Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Republice 
Włoskiej (Rozdział 35) (w:) S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Formy odpowiedzialności 
konstytucyjnej w państwach europejskich, Toruń 2010, s. 365-381, ISBN 978-83-7611-673-0 

  
–K. Witkowska – Chrzczonowicz, Symbole państwowe i podstawowe instytucje ustrojowe 
Republiki Czeskiej (w:) J. Jirásek, Z. Witkowski, K. Witkowska-Chrzczonowicz (red.), 
Konstytucjonoprawne aspekty członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej w 
Unii Europejskiej sześć lat po akcesji obu państw, Bydgoszcz 2010, s. 31-49, ISBN 978-83-
89914-36-1  

8. Mam takŜe w dorobku następujące publikacje z zakresu historii integracji europejskiej : 

– K. Witkowska – Chrzczonowicz, Z. Witkowski, Geneza i rozwój instytucjonalny integracji 
europejskiej od Traktatu Paryskiego po Konstytucję dla Europy (w:) J. Galster (red.), 
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Podstawy prawa Unii Europejskiej. Zarys wykładu, Toruń 2006, ISBN 978 – 83-7285-305-9, 
s. 25-106 . 

Mój udział  stanowi 80%. 

– K. M. Witkowska, Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht z 7 lutego 1992 r. Oraz Traktaty 
zmieniające dotychczas funkcjonujące traktaty europejskie, tj. Traktat Amsterdamski z 2 
października 1997 r., Traktat z Nicei z 26 lutego 2001 r. oraz Traktat ustanawiający 
Konstytucję dla Europy (w:) J. Galster, Z. Witkowski, K. M. Witkowska, Kompendium 
wiedzy o Unii Europejskiej, Toruń 2006, ISBN 83-7285-267-7, s. 55-87,  

– K. Witkowska-Chrzczonowicz, Geneza i rozwój instytucjonalny integracji europejskiej. Od 
Traktatu Paryskiego po Traktat z Lizbony (w:) J. Galster (red.), Podstawy prawa Unii 
Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony. Zarys wykładu, Toruń 2010, ISBN 978-
83-7285-581-7, s. 29-117. 

9. Miejsce w moim dorobku mają takŜe róŜnorodne zagadnienia z zakresu prawa 

materialnego Unii Europejskiej, przy czym opracowywałam je przede wszystkim dla 

potrzeb podręczników akademickich (udział w podręcznikach akademickich rozpisano na 

rozdziały i kolejne wydania): 

– K. Witkowska – Chrzczonowicz, Swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału (w:) 
J. Galster (red.), Podstawy prawa Unii Europejskiej. Zarys wykładu, Toruń 2006, ISBN 978 – 
83-7285-305-9, s. 381-453. 

– K. Witkowska – Chrzczonowicz, J. Galster, Unia Gospodarcza i Monetarna (w:) J. Galster 
(red.), Podstawy prawa Unii Europejskiej. Zarys wykładu, Toruń 2006, ISBN 978 – 83-7285-
305-9, s. 357-373.  

Mój udział stanowi 50%. 

 
– K. Witkowska-Chrzczonowicz, J. Galster, Unia Gospodarcza i Walutowa, (w:) J. Galster 
(red.), Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony. Zarys 
wykładu, Toruń 2010, ISBN 978-83-7285-581-7, s.385-412;  

Mój udział stanowi 50%. 

– K. Witkowska-Chrzczonowicz, Swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału (w:) J. 
Galster (red.), Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony. 
Zarys wykładu, Toruń 2010, ISBN 978-83-7285-581-7, s. 469-539.  

– K. Witkowska – Chrzczonowicz, M. K. Kolasiński, Swoboda przepływu towarów (w:) M. 
K. Kolasiński (red.), Zarys prawa swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Toruń 
2013, s. 97-125, ISBN 978-83-7285-719-4 

Mój udział stanowi 80%. 

– K. Witkowska – Chrzczonowicz, Swobody przedsiębiorczości oraz przepływu osób nie 
będących pracownikami ani przedsiębiorcami  (w:) M. K. Kolasiński (red.), Zarys prawa 
swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Toruń 2013, s. 181-191, ISBN 978-83-7285-
719-4 
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– K. Witkowska – Chrzczonowicz, Swoboda świadczenia usług (w:) M. K. Kolasiński (red.), 
Zarys prawa swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Toruń 2013, s.193-209, ISBN 
978-83-7285-719-4 

10. Jak wspomniałam, za szczególnie istotny dla mojej drogi naukowej uznaję teŜ mój 

dorobek translatorski, który obejmuje następujące tłumaczenia i opracowania orzecznictwa: 

 
– K. Witkowska – Chrzczonowicz, Wyrok Sądu Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2008 r. 
w sprawie zgodności z porządkiem konstytucyjnym Republiki Czeskiej Traktatu z Lizbony 
(sygn. Pl. ÚS 19/08) - Przekład i opracowanie, „Przegląd Sejmowy” nr 2/2009, s. 271-290, 
ISSN 1230-5502. (tłumaczenie z języka czeskiego na język polski) 

– Tłumaczenia 7 streszczeń artykułów na język czeski z języka polskiego (4) i na język polski 
z języka czeskiego(3) w opracowaniu Z. Witkowski, V. Jirasková, K. M. Witkowska – 
Chrzczonowicz (red.), Konstytucjonalizm czeski i polski 15 i 11 lat po uchwaleniu 
konstytucji obu państw. I Polsko – czeskie Seminarium Prawnicze, Toruń 2009, s. 34-37, 62-
63, 79-83, 93-94, 106-108, 122-123, 140-142, ISBN 978-83-231-2346-0. 
– Tłumaczenia streszczeń i tekstów z języka czeskiego na język polski w opracowaniu V. 
Jirásková , Z. Witkowski (red.), Ústavní systém České a Polské republiky po přistoupení k 
EU. Sborník z II. Česko-polského právnického semináře, Praha 2011, ISBN 978-80-87212-
69-1, s. 17-18, 56-58, 100-101, 174-176, 214-215, 223-224, 240-241 oraz tekstu J. Gronsky, 
Tylko kilka całkowicie osobistych refleksji, s. 198-201. 
 
– K. Witkowska – Chrzczonowicz, Wyrok Sądu Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 2009 r. w 
sprawie zgodności z konstytucją Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii 
Europejskiej oraz Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską sygn. Pl. ÚS 29/09 - Przekład 
i opracowanie, „Przegląd Sejmowy”, nr 1/2011, s.209-228, ISSN 1230-5502 (tłumaczenie z 
języka czeskiego na język polski)  
 
– Tłumaczenia 7 streszczeń z języka czeskiego na język polski i z języka polskiego na język 
czeski w opracowaniu J. Jirásek, Z. Witkowski, K. Witkowska-Chrzczonowicz (red.), 
Konstytucjonoprawne aspekty członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej w 
Unii Europejskiej sześć lat po akcesji obu państw, Bydgoszcz 2010, s. 17-18, 49, 63, 73-74, 
87, 105, 124, ISBN 978-83-89914-36-1. 
 
11.Jestem takŜe autorką następujących recenzji i not recenzyjnych: 
 
–  K. M. Witkowska, „Konstytucyjno – ustrojowe i prawne aspekty przystąpienia Polski do 
Unii Europejskiej, Dokumenty i materiały (2003-2005)”, Wybór i wstęp R. Chruściak, Dom 
Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2005, s. 590 – nota recenzyjna, „Przegląd Sejmowy”, nr 
3(74)/2006, ISSN 1230-5502, s.170-172.  
 
– K. M. Witkowska, „Dzieje Głowy Państwa w Rzeczypospolitej w latach 1918-2000 (wybór 
dokumentów)”, zbiór i opracowanie B. Sygit, „Zapolex Media”, Toruń 2003, wyd. II, s. 1526, 
(nota recenzyjna), „Przegląd Sejmowy” nr 6(65)/2004, s. 226-228; ISSN 1230-5502. 
 
– K. Witkowska – Chrzczonowicz, Przegląd Sejmowy nr 6(83)/2007 – wydany z okazji 60. 
rocznicy uchwalenia Konstytucji Republiki Włoskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 
ss.261, (recenzja),  w: “Toruńskie Studia Polsko – Włoskie” - „Studi Polacco-Italiani di 
Toruń”, tom V, Toruń 2009, s. 139-164, ISBN 978-83-231-2356-9  
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– K. Witkowska – Chrzczonowicz, Tomasz Słomka (red.), Współczesne Włochy. Państwo i 
społeczeństwo, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009, ss.134 (recenzja), 
“Toruńskie Studia Polsko – Włoskie” - „Studi Polacco-Italiani di Toruń”, tom VI, Toruń 
2010, s. 189-193, ISSN 2083-1986 
 
12. Oprócz wymienionych wyŜej głównych obszarów badawczych, „na bieŜąco” 

interesowałam się róŜnorodnymi problemami, a owocem tych zainteresowań są następujące 

publikacje: 

– K. M. Witkowska, Z. Witkowski, „Przyczynek do wkładu palestry w powstanie i rozwój 
toruńskiego prawniczego środowiska naukowego” (w:) A. Bulsiewicz, A. Marek, V. 
Kwiatkowska-Darul (red.), Doctrina multiplex, veritas una, Księga Jubileuszowa ofiarowana 
Profesorowi Mariuszowi Kulickiemu, Toruń 2004, s. 531- 549; ISBN 83-231-1695-4.  

Mój udział stanowi 50%. 

– K. M. Witkowska, Konstytucja czy Traktat Konstytucyjny? Próba określenia charakteru 
prawnego Traktatu Ustanawiającego Konstytucję dla Europy, „Prawo i Administracja” – 
rocznik WyŜszej Szkoły Biznesu w Pile, R. Budzinowski (red.), Piła 2004, s. 77 – 94; ISBN 
83-89873-60-5.  

– K. M. Witkowska, „Invocatio Dei a Traktat Ustanawiający Konstytucję dla Europy. 
Przyczynek do dyskusji”, J. Bagrowicz (red.), „Paedagogia Christiana” nr 1(15)/2005, s. 57- 
74; ISSN 1505-6872.  

– K. Witkowska-Chrzczonowicz, Prace nad konstytucjami w II RP ze szczególnym 
uwzględnieniem dorobku „Ankiety w sprawie projektu konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” 
z 1919 roku, dostępna na stronach Instytutu Spraw Publicznych: 
http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/Program Prawa i Instytucji 
Demokratycznych/K.Witkowska-Chrzczonowicz-PracenadkonstytucjamiIIRP.pdf (publikacja 
elektroniczna) 
 
 
13. Chciałabym takŜe wskazać na moje publikacje nie mające charakteru naukowego (a 

zbliŜone są formą do reportaŜu): 

 
–  K. Witkowska, Wspomnienie o poŜegnaniu Ojca Świętego Jana Pawła II opublikowane w 
ksiąŜce z serii „Biblioteka Gazety Wyborczej” – „Byliśmy z Nim”, ISBN – 83-60225-37-0, 
Warszawa 2006, wyd. Agora S.A., s. 84-86. 
 
– K. Witkowska, „Okna nadziei” - wspomnienie o poŜegnaniu Ojca Świętego Jana Pawła II 
opublikowane w dodatku lokalnym do „Gazety Wyborczej” w Toruniu z kwietnia 2006, s. 5. 
 
 

III.  Rozprawa habilitacyjna  

Monografia, która pragnę przedstawić, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595 ze zm.) jako osiągniecie naukowe, uzyskane po otrzymaniu 
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stopnia doktora, stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny naukowej, jest 

publikacją mojego autorstwa, i jest zatytułowana „Dynamika rozwoju Rady Europejskiej w 

systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej. Studium prawno-ustrojowe”, Toruń 2014, ss. 

384, ISBN 978-83-7285-743-9. 

Pozycja Rady Europejskiej w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej jest  

niejednoznaczna. Powstała ona późno w stosunku do innych organów i długo pozostawała 

poza systemem instytucji wspólnotowych, potem zaś stała się jedyną instytucją Unii 

Europejskiej. Jest to najmłodszy i zarazem najbardziej dynamicznie, obok Parlamentu 

Europejskiego, rozwijający się organ UE, który stopniowo i konsekwentnie z kaŜdą kolejną 

reformą traktatową poszerza swoje kompetencje.  

 Za szczególnie interesującą problematykę naleŜy uznać zmiany instytucjonalne, które 

dotyczą Rady Europejskiej wprowadzone Traktatem z Lizbony i na nich w pracy skupiono 

uwagę. Mają one daleko idące skutki, poniewaŜ nie tylko wzmacniają pozycję Rady 

Europejskiej w systemie instytucjonalnym UE, ale takŜe zmieniają dotychczasowe relacje 

międzyinstytucjonalne. Podjęcie zagadnienia prawno-ustrojowej analizy pozycji Rady 

Europejskiej było wyzwaniem tyleŜ interesującym, co trudnym. Praktycznie bowiem do lat 

dziewięćdziesiątych minionego stulecia uregulowania prawne dotyczące Rady Europejskiej 

były w prawie pierwotnym Wspólnot, a potem Unii Europejskiej nader wstrzemięźliwe. 

Zatem o tempie rozwoju i pozycji prawnej Rady Europejskiej, która od początku swego 

istnienia była organem tak odformalizowanym jak tylko było to moŜliwe, długo decydowała 

przede wszystkim praktyka. Praktyka ta była i nadal pozostaje w znacznym stopniu owiana 

tajemnicą, gdyŜ obrady Rady Europejskiej zawsze były poufne, a u zarania jej dziejów 

przyjmowały formę „pogawędek przy kominku” ze szklanką szkockiej whisky i nierzadko 

dobrym cygarem w dłoniach dyskutantów. Dopiero Traktat z Lizbony przyniósł bardziej 

rozbudowane uregulowania prawne i wymóg przyjęcia formalnego regulaminu wewnętrznego 

dla tej instytucji, natomiast stosunkowo krótki okres jego obowiązywania nie pozwolił jeszcze 

na wypracowanie praktyki w odniesieniu do niektórych z nowo przewidzianych procedur z 

udziałem Rady Europejskiej. Te okoliczności powodują pewne trudności, a nierzadko 

wymuszają niejako konieczność poruszania się w sferze jedynie rozwaŜań teoretycznych.  

 Celem pracy jest przeanalizowanie pozycji prawnej Rady Europejskiej w systemie 

instytucjonalnym UE, przy czym tam, gdzie istnieje juŜ pewna ustalona praktyka, przywołuje 

się ją dla pokazania moŜliwie pełnego ujęcia miejsca tytułowego organu w systemie realnie 

istniejącym i funkcjonującym.  
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Rada Europejska i jej struktura często są krytykowane za niedostateczne 

gwarantowanie demokracji. Jedna z hipotez badawczych stawianych w pracy polega na 

załoŜeniu, Ŝe wiele z tych zarzutów nie znajduje pokrycia w rzeczywistości, gdyŜ deficyt 

demokracji nie moŜe być diagnozowany tylko w taki sposób, Ŝe skład, system działania i 

kompetencje organów unijnych nie stanowią lustrzanych odbić rozwiązań funkcjonujących na 

gruncie systemów ustrojowych państw członkowskich uznawanych za demokratyczne. 

Niemniej jednak w pracy postawiona została teza, Ŝe w pewnym stopniu krytyka, o której 

mowa, jest zasadna, zwłaszcza jeśli chodzi o sposób wyłonienia Przewodniczącego Rady 

Europejskiej i całkowity brak jego odpowiedzialności przed Parlamentem Europejskim oraz o 

praktykę działania Rady Europejskiej, która, ignorując demokrację, potrafi działać balansując 

na granicy prawa, a nawet ultra vires tylko po to, by osiągnąć zamierzony cel, jak chociaŜby 

w przypadku dwukrotnej sytuacji powtórek referendów, zatwierdzających zmiany traktatowe, 

przeprowadzanych w Irlandii.  

Kolejnym załoŜeniem badawczym jest teza o niejednorodnym, hybrydalnym 

charakterze Rady Europejskiej, która wprawdzie ostatecznie, na mocy art. 13 ust. 1 TUE w 

brzmieniu nadanym przez Traktat z Lizbony została „wtłoczona” w formalnoprawne ramy 

instytucji, lecz poprzez swój złoŜony charakter i wielorakie funkcje, w które wyposaŜają ją 

traktaty i jakie spełnia de facto, wymyka się ona w praktyce tej klasyfikacji, pozostając 

instytucją sui generis. Dość wspomnieć, Ŝe akty Rady Europejskiej jedynie w znikomym 

stopniu podlegają kontroli ze strony Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, podczas 

gdy akty innych instytucji mogą być w tym zakresie poddawane rygorystycznym i często 

drobiazgowym procedurom. Taka dyferencjacja w statusie Rady Europejskiej i pozostałych 

organów Unii Europejskiej ma naturalnie swoje głębokie uzasadnienie choćby w składzie i 

kompetencjach powierzonych temu organowi, niemniej jednak zróŜnicowanie pozycji 

tytułowej instytucji wobec pozostałych elementów systemu ustrojowego wymienionych w art. 

13 ust. 1 TUE widoczne jest prima facie.  

Trzecią hipotezą jest załoŜenie, Ŝe wobec wspomnianego skomplikowanego 

strukturalnie charakteru Rady Europejskiej, najtrafniejszym sposobem scharakteryzowania jej 

jako instytucji organizacji międzynarodowej, jaką pozostaje Unia Europejska, jest niejako 

„powrót do źródeł” i posłuŜenie się instrumentarium pojęciowym z zakresu prawa 

międzynarodowego publicznego.  

ZałoŜeniem badawczym pracy jest takŜe twierdzenie, Ŝe Rada Europejska będzie po 

„okresie próbnym”, wyznaczonym „erą” jej aktualnego Przewodniczacego, czyli Hermana 

van Rompuya, miała szansę na dalsze, stopniowe wzmacnianie swoich wpływów i pozycji w 
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systemie ustrojowym Unii Europejskiej, zwłaszcza jeśli odpowiedzią na przedłuŜający się 

kryzys przywództwa w zjednoczonej Europie, stanie się wybór bardziej znaczącej i 

rozpoznawalnej osobistości politycznej, która będzie starała się tak angaŜować i motywować 

do działania tę instytucję, by jak najpełniej i najskuteczniej na te wyzwania odpowiedzieć.  

Dzisiejsze przywództwo polityczne Rady Europejskiej w systemie ustrojowym UE nie 

podlega dyskusji i w praktyce Ŝadna strategiczna decyzja dotycząca Unii nie moŜe być 

podjęta bez jej wiedzy i zgody. Niemniej jednak przez to, Ŝe Rada Europejska sama jest sui 

generis organem specyficznej organizacji międzynarodowej in statu nascendi, jaką jest Unia 

Europejska, niezbyt trafne wydaje się „wtłaczanie” jej za wszelką cenę w ramy terminologii 

zorientowanej etatystycznie, zwłaszcza, Ŝe niejednorodność przypisywanych jej funkcji i 

kompetencji utrudnia postawienie stanowczych wniosków co do jej prawno-politycznej 

natury. Wydaje się, Ŝe najtrafniej moŜna scharakteryzować akurat tę unijną instytucję 

uŜywając aparatury pojęciowej właściwej prawu międzynarodowemu publicznemu, jako 

organ główny, polityczny, decyzyjny, uchwałodawczy, stały, międzyrządowy, niekadencyjny 

i zasadniczo nie ponoszący odpowiedzialności za swoje działania.  

Za niepodwaŜalny naleŜy uznać wkład Rady Europejskiej w rozwój i systematyczne 

pogłębianie procesów integracyjnych we Wspólnotach Europejskich, a następnie w Unii 

Europejskiej.  Istotny jest w tym zakresie sposób pracy Rady Europejskiej za „zamkniętymi 

drzwiami”, ułatwiający osiąganie potrzebnych kompromisów, lecz istotnie utrudniający 

demokratyczną kontrolę nad jej poczynaniami.  

Na podstawie przeanalizowanych w pracy kompetencji Rady Europejskiej moŜna 

stwierdzić, Ŝe choć nie jest ona wyposaŜona przez przepisy traktatowe w bardzo wiele 

szczegółowych funkcji i zadań, to jej pozycja po wejściu w Ŝycie Traktatu z Lizbony została 

wzmocniona. Nie bez znaczenia dla jej usytuowania instytucjonalnego pozostaje fakt, Ŝe w 

ramach tzw. „nowego rządzenia” w Unii Europejskiej doszło do istotnego wzrostu znaczenia 

prawa miękkiego, w ramach którego wyróŜnić moŜna przede wszystkim konkluzje Rady 

Europejskiej. Ponadto Rada Europejska korzysta z wielu wygodnych dla niej okoliczności 

politycznych i ciągle rozszerza swoje wpływy, faktycznie zagarniając niekoniecznie wprost 

powierzone jej kompetencje i zyskuje nowe obszary, w których podejmuje decyzje. 

 Tendencja do wzmacniania pozycji Rady Europejskiej w unijnym systemie 

instytucjonalnym będzie w przyszłości stała. Uwidoczniła się ona wyraźnie w polizbońskiej 

rzeczywistości instytucjonalnej Unii Europejskiej. MoŜe tak się dziać w szczególności, jeśli 

stanowisko Przewodniczącego Rady Europejskiej obejmie silna osobowość polityczna, która 
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stanie się dla Rady Europejskiej tym, kim Jacques Delors był przez całą dekadę dla Komisji. 

Rada Europejska pod zdecydowanym przywództwem ma szansę zbudowania takiej pozycji 

politycznej, Ŝe jej faktyczne moŜliwości działania przewyŜszać będą nawet określone ramami 

traktatowymi kompetencje. 

IV.  Wykaz naukowych wyjazdów zagranicznych i staŜy oraz 
stypendiów naukowych 

1/ 9-17 kwiecień 2005 r. Rzym (Włochy) – Libera Università Internazionale degli Studi 

Sociali (LUISS) , kwerenda biblioteczna i pobyt naukowy; 

2/ 21-26 czerwca 2005 Trewir (Niemcy) w Europäische Rechtsakademie Trier (Akademia 

Prawa Europejskiego w Trewirze): Summer Course on EU Constitutiuonal and Institutional 

Law  (Letni kurs prawa konstytucyjnego i instytucjonalnego Unii Europejskiej); 

3/ 17 października – 15 grudnia 2005 Rzym (Włochy) – Libera Universita Internazionale 

degli Studi Sociali (LUISS), dwumiesięczny pobyt naukowy (stypendium z Funduszu dla 

Młodych Pracowników UMK na przygotowywanie rozprawy doktorskiej) ; 21.listopada 2005 

na zaproszenie Dyrektora Instytutu  Bachelet LUISS, prof. G..C. De Martina wygłoszenie  

wykładu w języku włoskim dla studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych 

LUISSa na temat „Le trasformazioni costituzionali in Polonia dopo la caduta del comunismo 

e l’ingresso nella Comunita’ Europea”, 23 i 30 listopada 2005 na zaproszenie prof. Meliny 

Decaro z LUISS poprowadzenie seminariów w języku włoskim z prawa publicznego 

porównawczego na temat polskiego systemu konstytucyjnego, 

4/19 kwietnia – 12 maja 2007 r. – Praga (Republika Czeska) - miesięczny pobyt naukowy  na 

Uniwersytecie Karola w Pradze w katedrze prawa europejskiego oraz w katedrze prawa 

konstytucyjnego połączony z kwerendą biblioteczną 

5/ 24 października – 8 listopada 2007 r.– pobyt naukowy we Włoszech na Uniwersytecie w 

Maceracie (Region Marche) połączony z wygłoszeniem wykładu w języku włoskim oraz z 

kwerendą biblioteczną w Instytucie Prawa Europejskiego na tamtejszym Wydziale Prawa 

oraz pobyt na uniwersytecie LUISS Guido Carli w Rzymie połączony z kwerendą 

biblioteczną 

6/ 22 października – 30 października 2008 r. – Praga - pobyt naukowy na Wydziale Prawa 

Uniwersytetu Karola w Pradze połączony z kwerendą biblioteczną 
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7/ 8 czerwca – 8 lipca 2009 r. – Rzym – miesięczny pobyt naukowy na Wydziale Prawa i 

Wydziale Nauk Politycznych Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS), 

(stypendium Fundacji Margrabiny J.S. Umiastowskiej)  

8/ 16 listopada – 22 listopada 2009 r. - Praga - pobyt naukowy na Wydziale Prawa 

Uniwersytetu Karola w Pradze połączony z kwerendą biblioteczną 

9/ 4 czerwca 2010 r. – Bruksela – udział w spotkaniu z posłem do Parlamentu Europejskiego 

Tadeuszem Zwiefką i głos w dyskusji 

V. Udział w konferencjach naukowych  

 
Wykaz konferencji naukowych, w których uczestniczyłam: 

 
A.Wykaz międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, w których uczestniczyłam 
z referatem: 

 

1. 2 czerwca 2005 r. – Toruń - referat  na seminarium polsko – włoskim 

„Konstytucjonalizm włoski i polski w aktualnych fazach ich przemian” na Wydziale Prawa i 

Administracji UMK w Toruniu zorganizowanym przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego oraz 

Katedrę Prawa Europejskiego pt. „Włochy a integracja europejska” (Sekretarz naukowy 

seminarium ); 

2. 27 - 28 kwietnia 2006 r. –Toruń - udział w polsko – ukraińskiej konferencji  okrągłego 

stołu: „Członkostwo w Unii Europejskiej: teraźniejszość Polski – przyszłość Ukrainy” 

zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji UMK w dniach 27 - 28 kwietnia 2006 r. z 

referatem pt. „Europejskie opcje integracyjne wybranych państw członkowskich UE ze 

szczególnym uwzględnieniem Włoch, Francji  i Rzeczypospolitej Polskiej oraz perspektywy 

dla Ukrainy”. 

3. 25-26 października 2006 – Rzym (Włochy) - udział we włosko – polskiej konferencji 

naukowej “Primo colloquio Italio – polacco sulle trasformazioni istituzionali” - „Le 

dinamiche della forma di stato e della forma di governo negli stati membri dell’Unione 

Europea: Italia e Polonia a confronto”, zorganizowanej przez Uniwersytet LUISS Guido Carli 

w Rzymie; udział z referatem: „ I rapporti con l’ ordinamento comunitario nella 

giurisprudenza costituzionale polacca” (współreferent dr Piotr Chrzczonowicz) 
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4. 14 maja 2007 r. – Warszawa - udział w Międzynarodowej konferencji naukowej  

zorganizowanej przez WyŜszą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości im. L. Koźmińskiego 

pt. „ Problemy tworzenia prawa w Polsce i we Włoszech” z referatem „Konstytucje 

narodowe a zasada prymatu prawa wspólnotowego na tle orzecznictwa Sądu Konstytucyjnego 

Republiki Włoskiej i Trybunału Konstytucyjnego RP” (współreferent prof. dr hab. Zbigniew 

Witkowski) 

5. 17 – 18 maja 2007 r. –Toruń -  udział w Międzynarodowej konferencji naukowej  

zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu pt. „European Union at 

the Crossroads: the Need for Constitutional and Economic Changes” z referatem 

wygłoszonym w języku angielskim pt. “ The Constitutional Reform of the European 

Commission” 

6. 15-16 października 2008 r. – Toruń - sekretarz naukowy I prawniczego seminarium 

polsko – czeskiego „Konstytucjonalizm czeski i polski 15 i 11 lat po uchwaleniu konstytucji 

obu państw”; wygłoszenie referatu w języku czeskim pt. „Ústavneprávní podminky 

přistoupení a členství Polské republiky v Evropské unie” 

7. 14 – 15 maja 2009 r.– Toruń – udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 

Polityczne i prawne aspekty integracji europejskiej – stan obecny i perspektywy 

zorganizowanej przez Centrum Studiów Europejskich UMK i Instytut Politologii UMK z 

referatem “Prawne aspekty członkostwa Republiki Czeskiej w Unii Europejskiej w świetle 

najnowszego orzecznictwa czeskiego Sądu Konstytucyjnego”  

8. 9/ 18-19 maja 2009 r. – Łódź – udział w Międzynarodowej Konferencji “Sytuacja 

ludności polskiej na Wschodzie w świetle obowiązującego prawa i praktyki” zorganizowanej 

pod patronatem Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza na Wydziale Prawa i Administracji 

UŁ przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego z oraz Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” 

Oddział w Łodzi z referatem “Sytuacja mniejszości narodowych w systemie Rady Europy 

oraz w prawie Unii Europejskiej” 

9. 29-30 maja 2009 r.– Praga - udział w Międzynarodowej Konferencji “Sovereignty and 

Competences of the European Union” zorganizowanej przez Katedrę Prawa Europejskiego 

Wydziału Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze z referatem wygłoszonym w języku 

angielskim: “Adoption of the euro by Poland – loss of sovereignty or its enhancement?” 
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10. 5 marca 2010 r. – Bydgoszcz – udział w Polsko – Czeskim Seminarium naukowym 

“Konstytucyjnoprawne aspekty członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej w 

Unii Europejskiej sześć lat po akcesji obu państw” zorganizowanym na Wydziale 

Administracji i Stosunków Międzynarodowych Kujawsko – Pomorskiej Szkoły WyŜszej w 

Bydgoszczy z referatem pt. “Geneza i symbole państwowe państwa czeskiego oraz 

podstawowe instytucje ustrojowe Republiki Czeskiej”. (współreferent dr Marcin 

CzyŜniewski)  

11. 23-24 września 2010 r. – Praga – udział z referatem wygłoszonym w języku czeskim 

pt. “Vztah ústavního a evropského práva v judikatuře Ústavního tribunálu Polské republiky“ 

w międzynarodowej konferencji - II Czesko – Polskim Seminarium Prawniczym, które 

odbyło się na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze.  

12. 14-15 grudnia 2010 r. – Warszawa - udział z referatem pt. Czeski Sąd Konstytucyjny 

wobec procesów integracyjnych w Unii Europejskiej i tzw. wspólnych wartości europejskich 

(ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa dotyczącego konstytucyjności Traktatu z 

Lizbony) w ogólnopolskiej konferencji naukowej “Unia Europejska: Zjednoczeni w 

róŜnorodności” zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Europejskiego 

Wydziału Prawa i Administracji UKSW w Warszawie oraz Biuro Analiz Sejmowych 

Kancelarii Sejmu RP 

13. 14/ 29 marca 2011 r. – Warszawa – udział z referatem pt. “Prace nad 

konstytucjami w II RP”  w ogólnopolskiej konferencji naukowej “ Czy i jak zmieniać 

Konstytucję RP?” zorganizowanej przez Instytut Spraw Publicznych oraz Trust for Civil 

Society in Central and Eastern Europe 

14.  26-29 września 2011r. – Alba Iulia (Rumunia) – współautorstwo referatu 

“Constitutional and Penal Law Aspects of the Protection of Freedom of Conscience and 

Confession (Religion) in Poland”  (współreferenci dr Piotr Chrzczonowicz, Prof. dr hab. 

Zbigniew Witkowski) 

15. Międzynarodowa konferencja naukowa „The Annual Conference on European 

Integration”, Republika Rumunii, Pianu (k. Alba Iulia), 26 – 29 IX 2012 r. (konferencja 

zorganizowana została przez Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu „1 Decembrie 

1918” w Alba Iulia oraz Stowarzyszenie „Jus Alba”); – współautorstwo referatu „The 
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Efficiency of the Protection of Fundamental Rights in the European Union after the so-called 

Lisbon Reform” (współreferenci dr Piotr Chrzczonowicz, Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski) 

PODSUMOWANIE:  

Razem: autorka lub współautorka 15 referatów 

Referatów na konferencjach międzynarodowych w Polsce: 7 

Referatów na konferencjach międzynarodowych za granicą: 5 

Referatów na konferencjach ogólnopolskich: 3 

Referatów w językach obcych: 7 (w tym 1 w języku włoskim, 4 w języku angielskim, 

2 w języku czeskim) 

 

B. Wykaz międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych i seminariów, w 
których uczestniczyłam zabierając głos w dyskusji: 

 

1.  20 maja 2005 r. – Toruń – udział w seminarium zorganizowanym przez Katedrę Praw 

Człowieka WPiA UMK na temat praw kobiet w Polsce z udziałem prof. T. Jasudowicza, prof. 

M. Filara, poseł K. Sienkiewicz oraz senator M. Szyszkowskiej (głos w dyskusji); 

2.  29 listopada 2005 r. – Rzym - głos w dyskusji na Konferencji w Europejskiej Fundacji 

Dragan w Rzymie na temat problemów instytucjonalnych Unii Europejskiej i perspektyw 

ratyfikacji konstytucji europejskiej z polskiego punktu widzenia; 

3. listopad – grudzień 2005 r. – Rzym - udział, w prestiŜowej Europejskiej Fundacji 

Dragan  w Rzymie, w  Cyklu Konferencji w Zakresie Nauk Politycznych i Studiów 

Europejskich: „Unia Europejska. Polityki wspólnotowe, opinia publiczna i społeczeństwo 

obywatelskie” zorganizowanym we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej 

we Włoszech, Dyrekcją Biura Historycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki 

Włoskiej oraz Wydziałem Nauk Politycznych i (Katedra Prawa Unii Europejskiej) 

Uniwersytetu Rzymskiego „La Sapienza”; 

4. 4-5 listopada 2006 r. – Warszawa – udział w międzynarodowej konferencji naukowej 

„Aktywne obywatelstwo w Unii Europejskiej” zorganizowanej przez Polską Fundację im. 
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Roberta Schumana, Fundację im. Roberta Schumana z ParyŜa oraz Fundację na Rzecz Wolnej 

i Demokratycznej Bułgarii (głos w dyskusji). 

5. 15 grudnia 2006 r. – Warszawa –udział w Międzynarodowej konferencji naukowej 

zorganizowanej przez WyŜszą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości im. L. Koźmińskiego  

oraz NiezaleŜny Instytut Prawa Międzynarodowego i Europejskiego „Stan debaty o reformie 

Unii Europejskiej w przededniu niemieckiej Prezydencji – aspekty polityczno – prawne” (głos 

w dyskusji panelowej) 

6. 18-19 maja 2007 r. – Bydgoszcz - Udział w Międzynarodowej Konferencji 

zorganizowanej w Kujawsko – Pomorskiej Szkole WyŜszej w Bydgoszczy przez KPSW, 

Wydział Administracji i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Prawa i Administracji 

UMK w Toruniu przy współudziale Uniwersytetu Masaryka w Brnie, Uniwersytetu 

Comeniusa w Bratysławie i Uniwersytetu w Tarnopolu pt. „Przemiany prawa wyborczego – 

doświadczenia nowych demokracji”, Rep. Czeska, Rep. Słowacka, Rep. Ukraińska, 

Rzeczpospolita Polska – (głos w dyskusji) 

7. 11-15 czerwca 2007 r. – Ateny – Udział w VII Światowym Kongresie Prawa 

Konstytucyjnego „Rethinking the Boundaries of Constitutional Law” zorganizowanego pod 

auspicjami Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego i Stowarzyszenia 

Konstytucjonalistów Greckich, głos w dyskusji w języku angielskim  podczas workshopu 

„The European  Constitution and contemporary constitutionalism”. 

8. 5 października 2007 r. – Warszawa - udział w międzynarodowej konferencji 

naukowej zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji UW i Katedrę Prawa 

Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji UW „Quo vadis Europo II ?” (głos w 

dyskusji) 

9. 25 -26 listopada 2008 roku – Warszawa - udział w Międzynarodowej polsko –

włoskiej konferencji naukowej  zorganizowanej przez Kolegium Prawa Akademii L. 

Koźmińskiego we współpracy z Polsko – Włoskim Stowarzyszeniem Studiów 

Konstytucyjnych „Konstytucja w sensie formalnym a konstytucja w sensie faktycznym na 

przykładzie Włoch i Polski” oraz dyskusja  w ramach Polsko – Włoskiego Stowarzyszenia 

Studiów Konstytucyjnych 
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10. 21 kwietnia 2010 r. – Warszawa – udział w siedzibie Wydawnictwa Sejmowego jako 

zaproszony gość przez Komitet Redakcyjny “Przeglądu Sejmowego” w corocznej dyskusji 

redakcyjnej dotyczącej problemów związanych z Traktatem z Lizbony. 

11. 31 sierpnia – 4 września 2010 r. – Klingenthal k. Strasbugra (Francja) – udział w 

Miedzynarodowym Sympozjum “Unionsrecht und mitgliedstaatliches Recht. Mit besonderer 

Berőcksichtung der Rechtsprechung” na zaproszenie Fundacji Johanna Wolfganga von 

Goethego z siedzibą w Bazylei (głos w dyskusji) 

 

C. Wykaz pozostałych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, w 
których brałam udział: 

 

1. 1-2 lipca 2005 Regensburg (Niemcy) – udział w VII. Międzynarodowym Kongresie 

Europejskiego Prawa Konstytucyjnego (International Congress on European Constitutional 

Law): The Future of the European Union: Constitutional Union or Confederation of States; 

The enlarged EU: Evaluation of the First Year, który był zorganizowany przez Uniwersytet w 

Regensburgu, Katedrę Prawa Europejskiego Jeana Monneta we współpracy z Niemiecką 

Fundacją na rzecz Międzynarodowej Współpracy Prawnej (IRZ) – German Foundation for 

Interantional Legal Cooperation pod kierownictwem naukowym prof. dr. Rainera Arnolda.  

2. 15-18 marca 2006 r. - Wrocław - udział w Międzynarodowej konferencji naukowej 

„Praktyczne i teoretyczne aspekty prawa konstytucyjnego”, zorganizowanej przez Katedrę 

Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego. 

3. 20 – 22 września 2007 r. – Poznań – udział w XLIX Konferencji Katedr i Zakładów 

Prawa Konstytucyjnego  

4. 4-5 grudnia 2007 r. – Toruń - udział w konferencji zorganizowanej na Wydziale 

Prawa i Administracji UMK w Toruniu pt. „Wolność słowa. Teoria a praktyka. Prawo czy 

fikcja?” 

5. 24-26 kwietnia 2008 r. – Gdynia - udział w Pięćdziesiątym, jubileuszowym zjeździe 

Katedr Prawa Konstytucyjnego, poświęconym problematyce „Trzeciej władzy” 
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6. 9 czerwca  2008 r. - Warszawa – udział w konferencji – „Włoska Konstytucja (1947-

2007), Polska Konstytucja (1997-2007) znaczenie obu rocznic” – zorganizowanej we 

Włoskim Instytucie Kultury w Warszawie 

7. 9-11 października 2008 roku – Wrocław - udział w konferencji „Europejska 

Przestrzeń Sądowa” zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i 

Europejskiego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 

8. 12 grudnia 2008 r. – Warszawa – udział w międzynarodowej konferencji naukowej 

zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji UW przez Katedrę Prawa Europejskiego 

UW we współpracy z UKIE i Stowarzyszeniem Absolwentów WPiA UW Quo vadis Europo 

III? 

9. 26 listopada 2009 r. – Toruń - udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej – “Sekty 

– wolność czy zniewolenie? Zagadnienia interdyscyplinarne” zorganiznowanej przez Katedrę 

Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa UMK w Toruniu oraz Wydział 

Teologiczny UMK w Toruniu 

10. 9 kwietnia 2011 r. – Toruń – udział w międzynarodowej konferencji naukowej 

“Odpowiedzialność cywilna notariusza i jej ubezpieczenie” zorganizowanej przez Krajową 

Radę Notarialną 

11. 9 – 11 czerwca 2011 r. – Józefów k. Warszawy – udział w 53. Ogólnopolskim 

Zjeździe Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego zorganizowanym przez Zakład 

Systemów Politycznych Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego 

12. IV Prawnicze Kolokwium Polsko – Włoskie: „Członkostwo Polski i Włoch w Unii 

Europejskiej po Traktacie z Lizbony”, Toruń, 19 – 20 IX 2012 r. (kolokwium zorganizowane 

zostało przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego WPiA UMK w Toruniu oraz Wydział Nauk 

Politycznych i Centrum Badań nad Administracją Publiczną im. Vittorio Bacheleta 

Uniwersytetu LUISS Guido Carli w Rzymie).  

13. 14 – 15 X 2012 r Toruń,. III Prawnicze Seminarium Polsko – Czeskie: „Aktualne 

problemy współczesnego konstytucjonalizmu – europeizacja konstytucji Republiki Czeskiej i 

Rzeczypospolitej Polskiej”, (kolokwium zorganizowane zostało przez Katedrę Prawa 

Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Katedrę Prawa 

Konstytucyjnego Wydziału Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze). 
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14. 8 listopada 2013 r. – Warszawa – udział w konferencji „Zmiana europejskiego 

paradygmatu prawa” zorganizowanej przez Fundację Promocji Prawa Europejskiego oraz 

Instytut Nauk Prawnych PAN we współpracy z Zakładem Praw Człowieka UW i Sekcją 

Polską International Association of Legal Sciences), która odbyła się w Collegium Iuridicum 

II 

 

D. Konferencje naukowe, których byłam sekretarzem naukowym:  

 

1. 2 czerwca 2005 r. – Toruń - Seminarium polsko – włoskie „Konstytucjonalizm włoski 

i polski w aktualnych fazach ich przemian” na Wydziale Prawa i Administracji UMK w 

Toruniu zorganizowanym przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego oraz Katedrę Prawa 

Europejskiego pt. (Sekretarz naukowy seminarium ); 

2. 4-5 czerwca 2008 r.  - Toruń–  organizacja (pełnienie funkcji sekretarza naukowego) 

konferencji -  II Prawnicze Kolokwium Polsko – Włoskie „Gwarancje konstytucyjne i środki 

kontroli w państwie demokratycznym: porównanie rozwiązań Włoch i Polski”, które odbyło 

się w dniach 4-5 czerwca 2008 roku w Toruniu. Kolokwium zostało zorganizowane przez 

Katedrę Prawa Konstytucyjnego przy współudziale Katedry Prawa Europejskiego Wydziału 

Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wydział Nauk 

Politycznych i Centrum Badań nad Administracją Publiczną im. Vittorio Bacheleta Libera 

Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (Uniwersytet LUISS) w Rzymie.  

3. 15-16 października 2008 r. – Toruń - sekretarz naukowy I prawniczego seminarium 

polsko – czeskiego „Konstytucjonalizm czeski i polski 15 i 11 lat po uchwaleniu konstytucji 

obu państw” 

Współpraca z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi albo 

działającymi w kraju i za granicą 

 

VI.  Informacje o pracy eksperckiej, o członkostwie w towarzystwach 
naukowych oraz w radach redakcyjnych czasopism naukowych 
 

A. Praca ekspercka 
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Od 2010 r. członek Team Europe, prestiŜowego grona eksperckiego pracującego przy 

Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce; lista członków znajduje się na 

poniŜej wskazanej stronie internetowej: 

http://ec.europa.eu/polska/information/network/team_europe/index_pl.htm 

(2.07.2010) 

B. Członkostwo w radach redakcyjnych i redakcjach periodyków naukowych  

 

1. Od roku 2011 zagraniczny członek rady redakcyjnej prestiŜowego prawniczego 

czeskiego czasopisma naukowego Stowarzyszenia Prawników Czeskich „VŠEHRD" o 

długiej tradycji, wydawanego w Pradze od 1919 roku (obecnie jest ono wydawane w 

wersji zwartej i w wersji on-line); lista członków znajduje się na poniŜej wskazanej 

stronie internetowej: http://casopis.vsehrd.cz/redakce/ 

 2. Od roku 2009 sekretarz redakcji punktowanego czasopisma naukowego „Studi      

Polacco-Italiani di Toruń”  

 

C. Członkostwo w krajowych i zagranicznych towarzystwach naukowych  

 

1. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego 

2. Członek Polsko – Włoskiego Stowarzyszenia Studiów Konstytucyjnych 

(Associazione Italo-Polacca di Studi Costituzionali)  

3. Członek Grupy Polskiej ILA (International Law Association).  

VII. Informacja o współpracy naukowej – krajowej i międzynarodowej habilitanta  

A.WSPÓŁPRACA NAUKOWA KRAJOWA: 

1. Stała współpraca z dr hab. Marcinem CzyŜniewskim z Wydziału Politologii i Studiów 

Międzynarodowych UMK; jej owocem jest monografia M. CzyŜniewski, K. Witkowska-

Chrzczonowicz, Prezydencja Republiki Czeskiej w Radzie Unii Europejskiej. Studium 

prawno-politologiczne, Warszawa 2011, ISBN 978-83-7666-077-6 (400 stron)  

 

B.WSPÓŁPRACA NAUKOWA MI ĘDZYNARODOWA: 

1. REPUBLIKA WŁOSKA : Z Prof. Gianem Candido De Martinem z Libera 

Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) w Rzymie. Na tymŜe 
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uniwersytecie odbywałam staŜe naukowe i stypendia na Wydziale Prawa i 

Wydziale Nauk Politycznych oraz w Centrum Badań nad Administracją Publiczną 

im. Vittorio Bacheleta (w tym w czerwcu 2009 otrzymałam stypendium Fundacji 

Margrabiny J.S. Umiastowskiej w Rzymie), owocem tej współpracy są takŜe 

wspólne publikacje oraz wspólnie organizowane konferencje i seminaria 

naukowe. 

2. REPUBLIKA CZESKA : Z  Prof. Janem Gronským, Dr. Věřą Jiráskovą, Dr. 

Janem Kudrną z Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa Uniwersytetu 

Karola w Pradze. Owocem tej współpracy są takŜe wspólne publikacje oraz 

wspólnie organizowane konferencje i seminaria naukowe. 

3. REPUBLIKA CZESKA:  Z Prof. Jířim Zemánkiem oraz Prof. Lubošem Tichym 

z Katedry Prawa Europejskiego Wydziału Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze 

Owocem tej współpracy są takŜe wspólne publikacje. 

4. REPUBLIKA CZESKA:  Z Prof. Jířim Jiráskiem z Katedry Prawa 

Konstytucyjnego Wydziału Prawa Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, 

Owocem tej współpracy są takŜe wspólne publikacje oraz wspólnie organizowane 

konferencje i seminaria naukowe. 

5. REPUBLIKA RUMUNII: Z Wydziałem Prawa i Nauk Społecznych 

Uniwersytetu „1 Grudnia 1918” w Alba Iulia w Rumunii. Owocem tej współpracy 

są anglojęzyczne publikacje pokonferencyjne w czasopiśmie naukowym „Annales 

Universitatis Apulensis”, Series Jurisprudentia. 

6. REPUBLIKA WŁOSKA :Z Prof. Francesco Adornato z Università degli Studi di 

Macerata. Na jego zaproszenie wygłosiłam w 2007 r. w Maceracie wykład „La 

Polonia nella Comunitá Europea dopo tre anni dall’ ingresso”. 

7. REPUBLIKA CZESKA  Z Fundacją Nauki Czeskiej (Czech Science Foundation, 

Grantová Agentura České republiky) ; na prośbę jej Przewodniczacego, Prof. 

PhDr. Petra Matějů, PhD. recenzowałam w języku angielskim w konkursie na 

granty w Republice Czeskiej w 2012 r. projekt The Influence of EU Law on 

National Legal Orders: Comparison of Situation in the Czech and Slovak 

Republic nr 13-15422P autorstwa Pana JUDr. PhDr. Roberta Zbirala, Ph.D.). 
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8. REPUBLIKA CZESKA  Z  Instytutem Państwa i Prawa Czeskiej Akademii 

Nauk w Pradze – z JUDr. Lenką Vostrą, Ph.D oraz z JUDr. Janem Maliřem, Ph.D. 

9. REPUBLIKA WŁOSKA : Od roku 2009 sekretarz redakcji „Studi Polacco-

Italiani” di Toruń  

 

10. REPUBLIKA CZESKA  Od roku 2011 zagraniczny członek rady redakcyjnej 

prestiŜowego prawniczego czeskiego czasopisma naukowego Stowarzyszenia 

Prawników Czeskich „VŠEHRD" o długiej tradycji, wydawanego w Pradze od 

1919 roku (obecnie jest ono wydawane w wersji zwartej i w wersji on-line) 

http://casopis.vsehrd.cz/redakce/ 

11. Wygłoszone wykłady i seminaria poprowadzone na zaproszenie partnerów 

zagranicznych: 

VIII. Wykaz wykładów wygłoszonych i poprowadzonych seminariów w 

uczelniach zagranicznych: 

1. 25 października 2007 r. – Macerata (Włochy) - wykład w języku 

włoskim na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu  w Maceracie na temat „La 

Polonia nella Comunitá Europea dopo tre anni dall’ ingresso”. 

2. 21 listopada 2005 r. Rzym (Włochy) na zaproszenie Dyrektora 

Instytutu  Bachelet LUISS, prof. Gian Candido De Martina wygłoszenie  wykładu w 

języku włoskim dla studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych LUISSa na 

temat „Le trasformazioni costituzionali in Polonia dopo la caduta del comunismo e 

l’ingresso nella Comunita’ Europea”,  

3. 23 i 30 listopada 2005 r. Rzym (Włochy) na zaproszenie prof. Meliny 

Decaro poprowadzenie seminariów w języku włoskim z prawa publicznego 

porównawczego na temat polskiego systemu konstytucyjnego na Wydziale Nauk 

Politycznych Uniwersytetu LUISS w Rzymie 

IX. Informacje o osiągnięciach dydaktycznych i działalności popularyzatorskiej 

A. Praca dydaktyczna  
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1.06.2008r. – nadal  - zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze   

    Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji   

    Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

1.10.2004 r. – 31.05 2008 r.  -  zatrudniona na stanowisku asystenta w w/w jednostce 

 Prowadzę rozmaite zajęcia dydaktyczne (ćwiczenia, wykłady, seminaria dyplomowe 

wraz z przygotowaniem do egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia, proseminaria na 

studiach dziennych magisterskich II stopnia) zarówno na studiach stacjonarnych, jak i 

niestacjonarnych, wieczorowych oraz podyplomowych na kierunkach: prawo, administracja, 

europeistyka, europeistyka z filologią włoską i politologia z następujących przedmiotów: 

Instytucje Unii Europejskiej, Prawo ustrojowe Unii Europejskiej, Europejskie prawo 

wspólnotowe, Prawo Wspólnot Europejskich, Podstawy ustroju konstytucyjnego Republiki 

Czeskiej (wykład fakultatywny), Prawo materialne Unii Europejskiej, Prawo europejskie, 

Prawo Unii Europejskiej, Ochrona praw człowieka (na Wydziale Politologii i Studiów 

Międzynarodowych UMK), Procedury decyzyjne w Unii Europejskiej, Instytucje i procedury 

decyzyjne Unii Europejskiej, Aspekty prawne integracji gospodarczej w Europie.  

 Na wykład „Podstawy ustroju konstytucyjnego Republiki Czeskiej” (wykład 

fakultatywny) systematycznie zapisuje się do mnie nawet do kilkuset studentów z róŜnych 

kierunków w kaŜdym cyklu dydaktycznym, co jest znakomitym wynikiem, gdyŜ na moim 

macierzystym Wydziale dla uruchomienia wykładu fakultatywnego wymagana jest liczba 

zaledwie 40 osób. Przykładowo, w roku akademickim 2011/2012 wybrało go i uczęszczało na 

niego aŜ 258 osób.  

 Wypromowałam 12 licencjatów na kierunku europeistyka dzienna studia I stopnia, 

którzy przygotowywali i obronili na prowadzonym przeze mnie seminarium licencjackim 

prace z prawa Unii Europejskiej (instytucjonalnego i materialnego) w roku akademickim 

2010/2011 oraz 2013/2014. 

 Jestem współautorką czterech podręczników akademickich z zakresu podstaw prawa 

europejskiego, prawa konstytucyjnego, prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej oraz prawa 

materialnego Unii Europejskiej (są one dokładnie wyszczególnione w wykazie publikacji 

załączonym do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego). 
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 Za moją pracę dydaktyczną otrzymałam 9 listopada 2007 r. Zespołową Nagrodę II 

stopnia Rektora UMK w Toruniu za osiągnięcia uzyskane w działalności dydaktycznej w 

2006 roku. 

B. Działalność popularyzatorska: 

1/ 7 marca 2009 roku – Bydgoszcz – udział jako zaproszony ekspert w programie 

telewizyjnym na Ŝywo „Polityka dla ludzi” w TVP Bydgoszcz, program dotyczył 

problematyki wyborów do Parlamentu Europejskiego, jest dostępny na stronach 

internetowych:  

http://video2.v2.tvp.pl/2009/03/07/195045/film.asf 

2/ W 2012 r. na zaproszenie władz rektorskich UMK w Toruniu jako jedna z sześciu 

młodych, uzdolnionych uczonych i jako jedyny prawnik zostałam zaproszona do udziału w 

kampanii promocyjnej UMK „Nauka na Poziomie”, wystąpiłam w spotach telewizyjnych i na 

plakatach reklamujących Uniwersytet. Spot z moim udziałem jest dostępny na stronie 

internetowej:  

http://tv.umk.pl/#movie=1731 

X. Wykaz nagród i wyróŜnień 

a) Nagrody i wyróŜnienia uzyskane w okresie studiów: 

1. W roku akademickim 2001/2002 stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce, 

 2. dwukrotnie (w roku akademickim 2002/2003  oraz w roku akademickim 2003/2004)   

stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za szczególne  osiągnięcia w nauce, 

3. 1 października 2003 r. tytuł najlepszego studenta UMK przyznany uchwałą Senatu UMK 

z 23 września 2003 r., 

4. 1 października 2004 r. tytuł najlepszego absolwenta UMK przyznany uchwałą Senatu 

UMK z 21 września 2004 r.(studia prawnicze ukończone w cztery lata ze średnią ze 

wszystkich przedmiotów 5,0), 1 października 2004 r.  otrzymałam Medal Honorowy Senatu 

UMK  przyznany wraz z tytułem najlepszego absolwenta UMK uchwałą Senatu UMK z 21 

września 2004 r.  

5. Pierwsza nagroda w konkursie na najlepsze prace magisterskie przyznana mocą 

decyzji Komisji Wydziału Prawa i Administracji UMK za pracę „Traktat Ustanawiający 

Konstytucję dla Europy jako substrat supranacjonalnej wizji jednoczącego się kontynentu” 



b)Naerody i wvróznienia uzyskane w okresie zatrudnienia na Wydziale Prawa i
Administracji UMK w Toruniu od dnia 1 X 2004 r.

L Zagraniczne:

L26 października 2006 r, - Medal Uniwersytetu LUISS Gudio Carli w Rzymie

2.Krajowe:

1.9 listopada2007 r. - Zespołowa Nagroda II stopnia Rektora UMK w Toruniu za

osiągnięcia uzyskane w działalności dydaktycznej w 2006 roku

2.17 listopada2009 r. - Indywidualna Nagroda II stopnia Rektora UMK w Toruniu

za osiągnięcia uzyskanę w dziędzinie naukowo - badawczej w 2008 roku

3.listopad 2012 r. - Zespołowa Nagroda III stopnia Rektora UMK w Toruniu

ottzymana wspólnie z dr hab. (wówczas dr) Marcinem Czyżniewskim z WydziŃu

Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK za osiągnięcia naukowo-badawcze w

2011 roku

xI. Varia:

I. Przez wiele lat jako studentka, a następnie pracownik naukowy Wydziału Prawa i

Administracji UMK w Toruniu brałam udziŃ na zaproszenie Kierownika Katedry Praw

Człowieka na tym Wydziale, Pana Prof. dra hab, Tadeusza Jasudowicza jako członek jury

Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka

Toruń, 3 marca}}I4 r. U ł;LUpŁ-afu&lnnĘ/
podpis
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