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Notatka o Katedrze Doktryn Politycznych 
i Prawnych Wydziału Prawa i Administracji 
UMCS w Lublinie

Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych mieści się w strukturze Instytutu Histo-
rii i Teorii Państwa i Prawa, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie Dyrektorem Instytutu jest prof. dr hab. Wojciech 
Witkowski.

Katedrą kieruje prof. dr hab. Lech Dubel. Poprzednio funkcję tę pełnili: prof. dr 
hab. Grzegorz Leopold Seidler, a następnie prof. dr hab. Jan Malarczyk. W Katedrze są 
zatrudnieni: jeden profesor tytularny, troje adiunktów i jedna asystentka.

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia na studiach stacjonarnych prawniczych, stu-
diach zaocznych i wieczorowych prawniczych, na studiach administracyjnych stacjo-
narnych pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach zaocznych na tym kierunku. Wyko-
nywane będą zajęcia dydaktyczne na kierunku: Bezpieczeństwo Narodowe.

1. Prof. zw. dr hab. Lech Dubel, Kierownik Katedry

Badania

Podstawowe pole badawcze to radykalna myśl lewicowa XIX i XX wieku. Kolejna 
problematyka to wybrane doktryny i problemy średniowiecza i renesansu a także myśl 
liberalna XIX wieku.

Obecnie prowadzi badania nad ideami politycznymi Lwa Dawidowicza Trockiego.

Wybrane publikacje

Jan z Salisbury, Policraticus albo O paplaninie dworaków i przekazach filozofów, 
oprac., wprow. i konsult. tłum. Lech Dubel, Lublin 2008; Samotny rewolucjonista: Szkic 
o Janie Wacławie Machajskim, Lublin 2009; J.W. Machajski, Robotnik umysłowy 1911, 
oprac. i wprow. Lech Dubel, Zamość 2012; Deontologia urzędnicza w ujęciu Jana z Sa-
lisbury, [w:] J. Justyński, A. Madeja [red.], Moralność i władza jako kategorie myśli 
politycznej, Warszawa 2011, s. 172−189; L. Dubel, M. Niemczyk, Inteligencja i rewo-
lucja. Z problematyki celów rewolucji w polskiej myśli przełomu wieków, [w:] J. Przy-
godzki, M.J. Ptak, Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee, Kolonia Limited 2010, 
s. 539−555; „Ze stanowiska katolickiego” ks. J. Kobylińskiego koncepcja totalizmu 
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państwowego, Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi, Polskie interpreta-
cje totalitaryzmu i autorytaryzmu, t. XXXIII, Wrocław 2011, s. 121−131; Istota i funk-
cje prawa w myśli Frederica Bastiata, [w:] Nam hoc natura aequum est…, Księga jubi-
leuszowa ku czci Profesora Janusza Justyńskiego w siedemdziesięciolecie urodzin, 
Toruń 2012;

Podręczniki: Historia doktryn politycznych i prawnych, (wyd. IV) LexisNexis, 
Warszawa 2012; wspołaut. i red.: Elementy nauki o państwie i polityce, Wolters Kluwer, 
Warszawa 2011.

Dydaktyka

Prowadzi wykład: Historia doktryn politycznych i prawnych, studia stacjonarne 
r. III. Seminaria magisterskie z tego przedmiotu dla r. IV i V studiów prawniczych sta-
cjonarnych, studiów prawniczych zaocznych V r., studiów prawniczych wieczoro-
wych r. V

Działalność organizacyjna: Jest redaktorem sekcji „G”, „Ius”, „Annales UMCS”. 
Członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego a także Polskiego Towarzystwa Myśli 
Politycznej.

2. Dr Jarosław Kostrubiec, adiunkt

Obronił rozprawę doktorską Georga Jellinka ogólna nauka o państwie w 2005 r. 
Odbył staż naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu (2002 r.). Stypendysta Deutscher Akademischer Austausch Dienst 
w Niemczech w Katedrze Prawa Publicznego, Ogólnej Nauki o Państwie i Filozofii 
Prawa Wydziału Prawa Uniwersytetu Karola Ruprechta w Heidelbergu (2005/2006 r.). 
Uczestnik seminarium (2005 r.) w Instytucie Maxa Plancka we Frankfurcie nad Menem 
(Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte).

Badania

Zainteresowania badawcze dr. J. Kostrubca koncentrują się wokół idei państwa 
prawnego, a w szczególności niemieckiej myśli politycznej i prawnej w Niemczech XIX 
i XX wieku. Efektem badań możliwych m.in. dzięki pobytowi na stypendium nauko-
wym w Niemczech były referaty i artykuły publikowane w pozycjach konferencyjnych 
i czasopismach prawniczych. Przygotowana została także monografia pt. Nauka o pań-
stwie i prawie w koncepcji Georga Jellinka.

Drugi nurt badań stanowią historyczne i doktrynalne aspekty związane z organiza-
cją i funkcjonowaniem administracji publicznej w Polsce.
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Wybrane publikacje

Współautor (wraz z L. Dubelem, G. Ławnikowiczem i Z. Markwartem) podręcznik 
akademicki Elementy nauki o państwie i polityce (Warszawa 2011); współautorstwo Za-
sady ustroju politycznego państwa (Poznań 2012); redakcja naukowa i współautorstwo 
monografii Niezespolona administracja rządowa (Warszawa 2011); redakcja naukowa 
monografii Działanie administracji publicznej. Ujęcie procesowe (Warszawa 2013); 
współautorstwo komentarza do ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w woje-
wództwie (Warszawa 2012).

Dydaktyka

Dr J. Kostrubiec realizuje wykłady, ćwiczenia i seminaria na stacjonarnych i nie-
stacjonarnych studiach administracyjnych oraz prawniczych. Prowadzi wykład z Histo-
rii myśli administracyjnej, socjologicznej i ekonomicznej (administracja drugiego stop-
nia); Nauki o państwie i polityce (administracja pierwszego stopnia), a także wykład 
monograficzny pt. Państwo i prawo w nauce niemieckiej XIX i XX wieku (kierunek − 
administracja i prawo). Ponadto w ramach ćwiczeń realizuje zajęcia z Historii doktryn 
politycznych i prawnych (prawo – studia stacjonarne) i Etyki prawniczej (prawo – studia 
stacjonarne i wieczorowe).

Działalność organizacyjna

Dr J. Kostrubiec jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Stypendystów DAAD 
w Polsce i Polskiego Towarzystwa Myśli Politycznej. Pełni funkcję redaktora naczelne-
go Studenckich Zeszytów Naukowych UMCS i sekretarza redakcji czasopisma Wydzia-
łu Prawa i Administracji UMCS − „Studia Iuridica Lublinensia”. Członek Polskiego Towa-
rzystwa Myśli Politycznej.

3. Dr Grzegorz Ławnikowicz, adiunkt

Badania

Aktualnie zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dwóch zagadnień. 
Pierwsze z nich to szeroko pojmowany status sądownictwa we współczesnym dyskursie 
ideologicznym oraz praktyce, w tym praktyce stosowania prawa. Druga z płaszczyzn, 
obecnie zresztą wyraźnie dominująca, obejmuje problematykę koncepcji państwa spo-
łecznego W. Makowskiego. Intensyfikacja badań w jej obszarze pozostaje w związku 
z planem przygotowania rozprawy, która stanowić ma podstawę habilitacji planowanej 
w przyszłym roku. W praktyce jej poznanie wymaga zatem uwzględnienia składających 
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się na nią, częstokroć oryginalnych elementów o charakterze ekonomicznym, psycholo-
gicznym, czy też socjologicznym.

Wybrane publikacje

 Aksjologiczne podstawy państwa społecznego w ujęciu dekalogu Konstytucji 
Kwietniowej, [w:] A. Sylwestrzak, D. Szpoper, A. Machnikowska, P. Dąbrowski [red.], 
Kultura i myśl polityczno-prawna, Materiały z VII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Dok-
tryn Politycznych i Prawnych, Sopot 2010, s. 226−236; Idea uspołecznienia państwa 
w myśli polityczno-prawnej polskiego międzywojnia, [w:] Na szlakach niepodległości. 
Myśl polityczna i prawna w latach 1918−1939 [red.] M. Marszał, M. Sadowski, Wro-
cław 2009, s. 177−193; Idea niezawisłości sędziowskiej w porządku prawnym i myśli 
prawniczej II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2009; Między 
II a III RP. Refleksje o podstawach deontologii sędziowskiej w ujęciu dwóch tekstów 
prawa o ustroju sądów powszechnych, [w:] Justyński J., Madeja A. [red.], Moralność 
i władza jako kategorie myśli politycznej, Monografie Lex, Wolters Kluwer, Warszawa 
2011, s. 435−452; Trzecia władza. Sądy i trybunały, [w:] L. Dubel, J. Kostrubiec, 
G. Ławnikowicz, Z. Markwart, Elementy nauki o państwie i polityce, Wydawnictwo 
Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 272−317; Kontrola państwowa i ochrona prawa, 
[w:] L. Dubel, J. Kostrubiec, G. Ławnikowicz, Z. Markwart, Elementy nauki o państwie 
i polityce, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 318−325; Źródła prawa 
(współautor), [w:] L. Dubel, J. Kostrubiec, G. Ławnikowicz, Z. Markwart, Elementy 
nauki o państwie i polityce, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 326−351; 
Koncepcja państwa społecznego W. Makowskiego, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodnia-
mi Hitlerowskimi”, nr 33, Wrocław 2011, s. 277−287.

Inne

Historia doktryn politycznych i prawnych. Testy, (współautor: J. Kostrubiec, 
M. Łuszczyńska), red. L. Dubel, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2010 ;

Edukacja etyczna prawników, cele i metody, (współautor: J. Kostrubiec, S. Pili-
piec), sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej (Warszawa, dnia 8 czerwca 
2009), „Studia Iuridica Lublinensia” 2010, t. XIII, s. 377−380; Historia doktryn poli-
tycznych i prawnych. Testy, (współautor: J. Kostrubiec, M. Łuszczyńska), red. L. Dubel, 
Wydawnictwo LexisNexis, Wyd. 2, Warszawa 2010.

Dydaktyka

Historia doktryn polityczno-prawnych, przedmiot podstawowy na kierunku pra-
wo (studia zaoczne); Historia doktryn polityczno- prawnych, przedmiot kierunkowy na 
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kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (studia niestacjonarne i stacjonarne I stopnia); 
Etyka prawnicza, przedmiot kształcenia ogólnego, kierunek prawo (studia stacjonarne 
i niestacjonarne); Historia myśli administracyjnej, socjologicznej i ekonomicznej, przed-
miot podstawowy na kierunku administracja (studia niestacjonarne II stopnia); Nauka 
o państwie i polityce, przedmiot kształcenia ogólnego, administracja I stopnia (studia 
stacjonarne i niestacjonarne); Idea niezawisłości sędziowskiej w II RP, przedmiot mo-
nograficzny, na kierunkach: prawo (stacjonarne i niestacjonarne) oraz administracja 
(I i II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych); Aksjologia współczesnych sys-
temów politycznych i prawnych; Seminaria i proseminaria z zakresu doktryn politycz-
nych i prawnych (prawo niestacjonarne, administracja I stopnia stacjonarna i admini-
stracja II stopnia niestacjonarna).

Działalność organizacyjna 

Senator UMCS w latach 2008−2012. Członek Polskiego Towarzystwa Myśli Poli-
tycznej.

4. Dr Małgorzata Łuszczyńska, adiunkt

 Badania

Zainteresowania badawcze skupiają się na szeroko rozumianej problematyce filo-
zoficzno-prawnej. Konkretyzacja badań w szczegółowych aspektach dotyczy zagadnie-
nia relacji prawa stanowionego i prawa naturalnego. Kolejnymi polami badawczymi są: 
społeczne nauczania Kościoła katolickiego (geneza, ewolucja oraz poszczególne insty-
tucje polityczno-prawne); normatywizm i jego krytyka na gruncie polskiej filozofii pra-
wa; średniowieczne koncepcja prawa oraz władzy, w szczególności doktryna prawna św. 
Tomasza z Akwinu.

Wybrane publikacje

Filozofia prawa Czesława Martyniaka, Lublin 2008; A. Łuszczyński, M. Łusz-
czyńska, What ought to be a person’s relationship to society? (Polish Struggles with the 
Selected Problems of Philosophy of Law and Philosophy of Politics), Rzeszów 2011; 
Tomistyczna krytyka normatywizmu według Czesława Martyniaka, [w:] Doktryny poli-
tyczne i prawne u progu XXI wieku, pod red. M. Maciejewskiego i M. Marszała, Kolonia 
Limited 2002, s. 465–476;

Prawo natury a prawo stanowione – dwa antagonistyczne ujęcia filozofii prawa, 
„Annales UMCS” vol. LII/LIII, S. G „Ius”, 2005–2006, s. 87–108; Polska krytyka 
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normatywizmu w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] W kręgu historii i współcze-
sności polskiego prawa. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Arturowi Koro-
bowiczowi, pod red. W. Witkowskiego, Lublin 2008, s. 427–444; A. Łuszczyński, 
M. Łuszczyńska, Positivisation of the natural law in the contents of constitutions of 
European countries, [w:] Positive Law in Contemporary Legal Systems, ed. by B. Le-
pieszko, D. Walencik, Brest 2009, s. 42–45; Własność, wolność, jednostka. Kościół 
katolicki wobec podstawowych wartości liberalizmu, Własność – idea, instytucje, 
ochrona, pod red. M. Sadowskiego, P. Szymańskiego, Wrocław 2009, s. 79−97; Ewo-
lucja myśli społecznej kościoła katolickiego w kwestii prawa, państwa i polityki pod 
wpływem przemian kulturowych we współczesnym świecie, [w:] Kultura i myśl poli-
tyczno-prawna. Materiały z VII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Doktryn Politycznych 
i Prawnych. Jurata, 28 – 31 maja 2008 r., pod red. A. Sylwestrzaka, D. Szpopera, 
A. Machnikowskiej, P. Dąbrowskiego, Sopot 2010, s. 246–258.

Dydaktyka

Wykłady: Historia myśli administracyjnej, ekonomicznej i socjologicznej – adm. 
zaoczna II stopnia; Historia myśli ustrojowo-prawnej – admin. stacjonarna, studia jed-
nolite magisterskie do 2000 r.; Katolicka nauka społeczna – przedmiot monograficzny, 
studia dzienne prawo oraz administracja I i II stopnia.

Ćwiczenia: Historia myśli administracyjnej, ekonomicznej i socjologicznej – adm. 
II stopnia studia dzienne; Historia doktryn politycznych i prawnych − prawo, studia 
dzienne.

Seminaria: Historia myśli administracyjnej, ekonomicznej i socjologicznej – adm. 
zaoczna II stopnia.

Działalność organizacyjna

Sekretarz Redakcji „Annales UMCS”, Sectio G, „Ius”, Członek Polskiego Towa-
rzystwa Myśli Politycznej.

5. Mgr Agata Grudzińska, asystentka

Badania

Są to koncepcje naukowe prof. Aleksandra Mogilnickiego, który jako jeden z pierw-
szych w Polsce przedstawił założenia szkoły socjologicznej prawa karnego. Problema-
tyka badawcza dotyczy zagadnień prawno-karnych zarówno materialnych, jak i proce-
sowych na przełomie XIX i XX wieku oraz problemu unifikacji prawa po uzyskania 
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przez Polskę niepodległości w 1918 r. w związku z obowiązywaniem na jej terytorium 
różnych systemów prawnych. Nadto przedmiot rozważań dotyczyć będzie m.in założeń 
reformy ustroju sądownictwa, w tym zasadności istnienia sądów przysięgłych, organiza-
cji sądownictwa dla nieletnich, mającej ograniczyć przestępczości w tej grupie i zasad-
ność istnienia kary. Celem badań będzie przedstawienie analizy proponowanych przez 
prof. Mogilnickiego rozwiązań w zakresie prawa. Obejmą one zarówno doktrynalną, jak 
i praktyczną ich stronę.

Ostatnie publikacje

Indywidualizacja kary w ujęciu Aleksandra Mogilnickiego, „Studia Iuridica Lubli-
nensia”, t. XVII, 2012; Koncepcja systemu sądów przysięgłych do 1918 r. w myśli Alek-
sandra Mogilnickiego, „Annales UMCS”, Sectio G, „Ius”, t. LIX, 2, 2012.

Dydaktyka

Prowadzi ćwiczenia z etyki prawniczej oraz historii doktryn polityczno-prawnych 
dla studentów kierunku prawo, st. stacjonarne.

Działalność organizacyjna

Członek Polskiego Towarzystwa Myśli Politycznej.
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